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PÄÄKIRJOITUS | Kari Yliräisänen, kirkkoherra
SANNA KROOK

Pyhäinpäivänä
TUHANSIA kynttilöitä sytytetään hautausmailla rakkaiden ihmisten muistolle.
On arvokasta, että meillä on
erityinen pyhäpäivä, jolloin
voimme yhdessä muistaa
rakkaitamme. Valomeri
hautausmaalla muistuttaa
meitä sukupolvien ketjusta,
johon mekin kuulumme.
PYHÄINPÄIVÄ merkitsee
erityisen henkilökohtaista,
menetyksen tuskaa, surua,
pohjatonta kaipausta. Joku
meistä käy ensimmäistä kertaa pyhäinpäivänä
rakkaan ihmisen haudalla.
Joku toinen käy haudalla jo
monetta kymmenettä kertaa muistelemassa läheistään. Suru on muuttanut
muotoaan kaipaukseksi ja
kiitollisuudeksi menneistä vuosista. Oma paikka
ja merkitys sukupolvien
ketjussa on ajan myötä
vahvistunut.
”Autuaita ovat murheelliset, he saavat lohdutuksen.”
(Matt.5:4)
SURUSSA ON rakkautta.
Surulle on annettava tilaa,
kuolema, rakkaan ihmisen
menetys pysäyttää. Suru
vaatii elämään päivän kerrallaan.
Hautausmaalla voi kokea
pyhää rauhaa ja aavistaa,
että sittenkin, edesmenneillä on kaikki hyvin. Meidän
osamme täällä on ikävä ja
kaipaus.
MEILLE luvataan lohdutus-

ta. ”Jumala itse on heidän
luonaan, ja hän pyyhkii
heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa
ei enää ole, ei murhetta,
valitusta eikä vaivaa, sillä
kaikki entinen on kadonnut.” (Ilm. 21:3–4)
Kaija-Liisa Keränen

Reformaation vaikutukset
tuntuvat tänäänkin
EILINEN tiistai 31.10. oli Martti Lutherin
teesien julkaisupäivä 500 vuotta sitten
Wittenbergissä.
Teesit käynnistivät prosessin, jossa oltiinkin taistelemassa aneopin sijaan paavin
vallasta ja kirkon tunnustamien auktoriteettien arvojärjestyksestä.
Nykytutkimus pitää Lutheria solidaarisena katolisen kirkon kriitikkona, joka
työtovereineen alun alkaen ei tähdännyt
eroon katolisesta kirkosta, vaan pikemminkin halusi uudistaa kirkkoa sisältä.
Prosessi johti kuitenkin eroon.
Reformaation aatteiden leviämistä
tuki uusi kirjapainotaito. Tänään on 500
miljoonan protestanttisen kristityn yhteisö
98 maassa. Vaikutukset tuntuvat myös
katolisessa kirkossa.
Mainio esitys reformaatiosta on piispa
Jari Jolkkosen kirjanen Reformaation tarina,
joka innoitti tähän kirjoitukseen.
REFORMAATION vaikutukset näkyvät
suomalaisten elämässä. Monen nykyisen
hienon asian juuret löytyvät reformaation virrasta. Juuret ovat osin peitossa,
koska asiat ovat tulleet arjen itsestäänselvyyksiksi.
Reformaatiossa evankeliumia alettiin
kuuluttaa kansan omalla kielellä. Suomen
reformaattorin, Mikael Agricolan vaikutuksesta syntyi kirjakieli, opetustyö ja historian saatossa koululaitos ja kansan laaja
sivistystaso kaikkine hienoine juonteineen
tieteen ja kulttuurin saralla.
Onpa myös arvioitu, että Wittenbergin
luterilaisten parissa perustettu yhteinen
kassa, on oikeastaan ideana sama kuin
mikä on pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa. Heikoista ja köyhistä tulee kaikkien
huolehtia, eikä se voi olla rikkaiden ja menestyvien satunnaisten almujen varassa.
Yhteiskunnan takaamien yrityslainojen
juuret löytyvät myös uskonpuhdistuksen
ajasta. Reformaation kassa oli ja on sosiaalisen vastuun symboli.
REFORMAATION aikaan kutsumustehtävinä pidettiin papin, munkin tai
nunnan toimintaa. Luterilaisuus toi
uudenlaisen ajattelun. Se tulkitsi arjen
elämän Jumalan toimintana maailmassa
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korostamalla arkiyötä kutsumuksena.
Hoitamalla hyvin ja uskollisesti ”maallisia” tehtäviä osallistutaan Jumalan
uudistavaan ja ylläpitävään toimintaan
maailmassa. Kaikki yhteistä hyvää palveleva työ on Jumalan palvelemista. Silloin
kaikkien työ on yhtä arvokasta kuin kirkon työntekijän tekemä hengellinen työ.

REFORMAATIO nosti keskiöön Raamatun, ensimmäiseksi auktoriteetiksi kristillisen uskon ja elämän suuntaviivojen
antajana. Kuitenkaan ei voida sanoa, että
Raamattu on ainoa auktoriteetti. Luterilaisuudessa katsotaan, että Raamattu
sisältää Jumalan ilmoituksen, mutta sen
oikeaksi ymmärtämiseksi tarvitaan myös
oikeita tulkinta-avaimia.
Ensimmäinen avain: ”Jeesus Kristus on
Raamatun herra ja kuningas.” Sillä asetetaan Jeesuksen sanat ja teot Raamatun
keskukseksi, jolla arvioidaan esimerkiksi
Vanhan testamentin moni-ilmeistä uskon-

VIIKON SANA |

nollista sisältöä.
Toinen avain: Lain ja evankeliumin
erottaminen. Raamattu sisältää lakia (vaatimuksia, käskyjä), jossa Jumala ilmoittaa
tahtonsa. Lain käskyt suojelevat yhteistä
elämää ja samalla paljastavat synnit. Evankeliumia puolestaan ovat kaikki Jumalan
hyvät, armosta ja anteeksiantamuksesta ja
toivosta kertovat lupaukset, joilla vapaudutaan ansiouskonnollisuudesta.
Kolmas tulkinta-avain on kirkon traditio
eli uskontulkinta. Siihen kuuluvat yhteiset
uskontunnustukset, ekumeeniset kirkolliskokoukset, kirkkoisien kirjoitukset ja
liturgiset tekstit.

REFORMAATIO syntyi yliopistossa,
olihan Luther professori Wittenbergissä.
Luterilainen kirkko arvostaa koulutusta
ja akateemista tutkimusta. Suomessa pidetään tärkeänä, että papisto saa
tieteellisen koulutuksen. Luther katsoi,
että järki on pätevä maallisissa asioissa
(politiikka, tiede ja oikeus). Hengellisissä
asioissa järki tarvitsee avukseen Jumalan
ilmoituksen.
Luterilaisuus ei ole tiedevastainen, vaan
arvostaa tiedettä ja tutkimusta. Se on
keskitie järkeä halveksivan irrationalismin
ja sitä yli kaiken korostavan rationalismin
välissä.
REFORMAATION perillisten, luterilaisten kirkkojen haaste lähihistorian
valossa ja tänään on suhde valtiolliseen
esivaltaan. Miten ymmärtää ja tulkita ns.
kahden regimentin oppia, jossa maallisella esivallalla ja kirkolla on kummallakin omat Jumalan säätämät itsenäiset
toimialueet. Toisena kysymyksenä on,
miten säilyttää tulkinta kokonaisvaltaisesta evankeliumista maailmanlaajuisten köyhyyshaasteiden edessä. Kirkko ei
voi ajautua vain hyväntekeväisyysjärjestöksi eikä toisaalta keskittyä vain hengelliseen julistukseen. Lisäksi luterilaisilla
kuin muillakin kirkkokunnilla haasteena
on, miten kuuluttaa evankeliumia modernin sanoin ja tavoin, menettämättä
ydintä: Pelastus on yksin uskosta, yksin
armosta, yksin Kristuksen tähden ja
kautta.

Kiitos, että
avasit Pääskyn!

Rohkaisun Sana

Rukous

Me olemme lakkaamatta rukoilleet
teidän puolestanne ja pyytäneet,
että te saisitte runsaasti hengellistä
viisautta ja ymmärrystä ja tulisitte
täydelleen tuntemaan Jumalan
tahdon. Rukoilemme, että eläisitte
Herralle kunniaksi ja kaikessa hänen
mielensä mukaan ja että kantaisitte
hedelmää tekemällä kaikkea hyvää
ja kasvaisitte Jumalan tuntemisessa.
Hänen kirkkautensa voima ja väkevyys
vahvistakoon teitä olemaan aina
kestäviä ja kärsivällisiä.
Kol. 1: 9–11

Kaikkivaltias Jumala. Sinä olet
luvannut antaa viisautta niille, jotka
sitä pyytävät. Varusta meidät Henkesi
voimalla, niin että pystyisimme
todistamaan sinusta ja jakamaan
lahjojasi maailman puutteeseen
ja hätään. Anna alttiutta mennä
kaikkialle, mihin vain lähetät meidät.
Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen
Kristuksen nimessä.
Aamen.

ON OLLUT ilo tehdä tätä lehteä

juuri sinulle. Vaikka pyhäinpäivän teemat käsittelevät surua
ja luopumista, on seurakunnassa vahvana myös toivon ja lohdun
näkökulma. Ehkä sinäkin haluat käydä
sytyttämässä kynttilän rakkaan ihmisen
muistolle. Keskiaukeamalta löydät kaikki
pyhäinpäivän tapahtumat.

TÄSSÄ LEHDESSÄ saamme kertoa
teille ilouutisen uusista seurakunnan
verkkosivuista! Niiden tarkoituksena
on yhä enemmän antaa sinulle tietoa
seurakunnan toiminnasta ja kutsua
sinua mukaan. Erityisesti iloitsemme
tapahtumakalenterista, jonka avulla tieto tapahtumista ja tilaisuuksista löytyy
helpommin.
Ensilumen riemua!
Terveisin Pääskyn toimituskunta
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Rovaniemen kirkko
Suomen 9. suosituin
TIEKIRKOISSA oli
kesän aikana satoja
tuhansia hyviä kohtaamisia. Kävijämääriltään suurimpien
Tiekirkkojen lista pysyy
perinteisenä. Turun
tuomiokirkko komeilee
lippulaivana vuodesta
toiseen. Rovaniemen
kirkko kipusi ”top ten”
–listalle, kävijöitä oli kesän aikana lähes
8000.
TILASTOITUJEN Tiekirkkojen keskimääräinen kävijämäärä on noin 2000 kävijää/
kirkko. Vaikka tilastoiminen on toiminnan
kehittämisen kannalta tärkeää, suuri kävijämäärä ei ole ykköstavoite. Palautteesta
käy ilmi, että kävijät arvostavat ennen kaikkea sitä, että kirkot ylipäänsä pitävät ovensa
auki ja niissä on ihminen tavattavissa.

Jouni Riipisen
muotokuva
paljastetaan

Uudet verkkosivut avattu
ROVANIEMEN seurakunnan uudet
verkkosivut on avattu tutussa
osoitteessa www.rovaniemenseurakunta.fi. Järjestelmänä toimii
Kirkkohallituksen tukema ja kustantama Lukkari, joka on seurakuntien
tarpeisiin räätälöity verkkosivuston
julkaisujärjestelmä.
Nykyajan verkkoviestintähaasteita vastaamaan rakennettu Lukkari
on jatkuvasti kehittyvä järjestelmä.
Uudet verkkosivut mukautuvat
automaattisesti erikokoisiin päätelait-

teisiin, eli ne toimivat sujuvasti myös
älypuhelimilla ja tableteilla.
Sivuilla on monipuolinen tapahtumakalenteri, josta voi eri hakutavoin
etsiä itseä kiinnostavia tilaisuuksia.
Toiminnan lisäksi sivuilta löytyy
esimerkiksi kattava tietopaketti kirkollisista perhejuhlista, seurakunnan
palveluista sekä kirkoista ja muista
seurakunnan tiloista.
Lukkarilla tehdyn nettisivun on
julkaissut jo noin 150 seurakuntaa tai
yhtymää.

— Uusi sivusto antaa meidän viestintäämme uusia mahdollisuuksia.
Paitsi että sivusto muuttuu itsessään
monipuolisemmaksi ja modernimmaksi, niin jatkossa myös sen
ajantasaisuus paranee, Rovaniemen
seurakunnan vt. viestintäpäällikkö
Harriet Urponen pohtii.
Verkkosivuille on ominaista se, että
ne ovat alati päivittyvä ja elävä julkaisujärjestelmä. Palautetta voi antaa
verkkosivujen etusivulta löytyvän
palautelinkin kautta.

Suomi 100 -juhlat onnistuivat upeasti
ROVANIEMEN seurakunnan diakoniatyö ja Silta-säätiö järjestivät
yhdessä juhlia itsenäisen 100-vuotiaan Suomen kunniaksi syyskuussa
Jouttikeron, Muurolan ja Meltauksen kappeleilla sekä Viirin seura-

kuntakodilla.
Juhlat keräsivät väkeä, kyläläiset
olivat tyytyväisiä että seurakunta
jalkautui maakunnan kappeleille.
Neljässä juhlassa kävi kaikkiaan 450
henkilöä.

Juhlin ohjelma syntyi seurakunnan
työntekijöiden, kyläläisten, kuorojen, musisoijien ja koululaisten tai
päiväkotilasten kanssa yhteistyössä
ja rakentamisessa ja toteutuksessa oli
mukana vapaaehtoisia.

Reformaatio huipentui
Lutherin häihin
Rovaniemen kirkossa,
kun Lilja KinnunenRiipisen käsikirjoittaman
ja ohjaaman
draamakavalkadin näki
yli 1200 henkilöä.
- Olemme todella
juhlineet täällä Lutherin
häitä! Mahtavan voiman
esitykselle takasivat
pääosan esittäjät
Salosta, pitkäaikainen
taiteilija-kollegani,
musiikkidramaturgiasta
vastannut Mauri
Miettunen, Rovaniemen
seurakunnan kolme
pappia, neljä kanttoria,
kolme kuoroa sekä
Talviteatterini näyttelijät
ja tanssijat Rovaniemeltä
ja Xarish Finland
koreografit Helsingistä,
Kinnunen-Riipinen totesi
tyytyväisenä.

TAITEILIJA Tapani
Rantala on maalannut
muotokuvan kirkkoherra Jouni Riipisestä.
Muotokuva paljastetaan su
26.11. klo 10 messun jälkeen
seurakuntakeskuksessa kirkkokahvien yhteydessä. Olet lämpimästi
tervetullut mukaan!

Reformaation
luentosarja jatkuu
REFORMAATION juhlavuoden

luentosarja jatkuu marraskuussa kahdella kaksoisluennolla.
Ensi maanantaina ja
tiistaina teologian tohtori
Kalle Elonheimo alustaa
seurakuntakeskuksen
juhlasalissa 1500-luvun
uskonpuhdistuksen toisesta päävirrasta Euroopassa.
Entäpä jos Pohjoismaissakin
olisi toteutunut Sveitsin mallinen
uskonpuhdistus?
Maanantaina 6.11. kello 18 Elonheimon
otsikkona on ”Kaupunkireformaatioita Sveitsissä ja Ylä-Saksassa”.
Tiistaina 7.11. kello 18.30 teemana on
”Geneve, Calvin ja reformoidun tunnustuskunta”.

HOLLANTILAINEN Jeff Fountain tarkastelee kristillisestä näkökulmasta Euroopan
menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta.
Fountain on kirjoittanut useita kirjoja, joista suomeksi on ilmestynyt “Juuret syvällä”,
kirja Europan
Unionin ideologisesta isästä,
Robert Schumanista.
– Euroopasta on
tullut leikkokukkayhteiskunta,
joka on katkaistu
juuriltaan. Se ei
enää tunnista,
mistä monet sen
arvoista ja käsityksistä juontuvat. Tiedämme, mitä tapahtuu
juuristaan irroitetulle kukalle. Lyhytmuistisuus synnyttää lyhytnäköisyyttä, Jeff
Fountain toteaa.
Hän luennoi tiistaina 14.11. kello 18 Lapin
yliopiston luentosalissa 2 englanninkielisen
luennon: What made Europe “Europe”? Mikä antoi Euroopalle sen identiteetin?
Keskiviikkona 15.11. kello 18 on seurakuntakeskuksessa suomeksi tulkattu luento, jonka
aihe on ”Reformaatio, maallistuminen ja
Euroopan tulevaisuus”.

4 AJANKOHTAISTA

1.11.2017 Pääsky

MENOKSI |

HENKILÖ| Kaarina Kuoksa
Tällä palstalla ihmisten mietteitä ja kysymyksiä elämästä ja uskosta.

HARRIET URPONEN

Uusi
perhekerho
UUSI seurakunnan perhekerho on aloittanut Ylikylässä Yllärissä, osoitteessa
Kivikangas 1.
Kerhossa kokoontuvat vanhemmat tai hoitajat alle kouluikäisten lasten kanssa kerran
viikossa reiluksi tunniksi kerrallaan. Ohjelmaan kuuluu pieni hartaus, leikkiä, laulua
askartelua ja yhteinen kahvihetki. Kerho on
maksuton eikä sinne tarvitse ilmoittautua.
Yllärin perhekerho kokoontuu torstaisin
kello 9.30–11.

”

Kaarina Kuoksa viettää pyhäinpäivää käymällä hautausmaalla ja sytyttämällä kynttilän rakkaimmilleen.

Kaarina Kuoksa:

Oi Jeesus,
kiitos nimellesi sun,
kun pyhille soit levon
siunatun ja rauhan
jälkeen tuskan, taistelun.
Virrestä 142,
Leevi Madetoja

LASTEN KANSSA PERHEKERHOON
Perhekerhoissa kokoontuvat vanhemmat tai hoitajat
alle kouluikäisten lastensa kanssa kerran viikossa
1,5 tunniksi kerrallaan. Perhekerhon päiväohjelmaan
kuuluu hartaushetki, leikkiä, laulua, askartelua ja
yhteinen kahvihetki. Perhekerho on maksuton, eikä
sinne tarvitse ilmoittautua.
TIISTAISIN
Alakorkalo klo 9.30-11, Niskanperänkuja 13 C 11
Aapakirkko klo 9.30-11, Aapatie 6
Koskenkylä klo 10-11.30, Eliisantie 3 D 10
Ounasrinne klo 9.30-11, Saaruantie 3
Seurakuntakoti klo 9.30-11, Rauhankatu 70 F
Viirinkangas klo 9.30-11, Keltakangas 2
TORSTAISIN
Aapakirkko klo 9.30-11, Aapatie 6
Sinetän kappeli klo 10-12, Kittiläntie 2177
Ylikylän Yllärillä klo 9.30-11, Kivikangas 1

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

On levollista tietää,
mihin haudataan
Kaarina Kuoksa valmistautuu pyhäinpäivän viettoon.
Hautausmaalla hän sytyttää kynttilän äidilleeen ja isälleen, Pentti -veljelleen sekä Väinö Piittisjärvelle.
– Väinö oli minulle melkein kuin veli. Hänet sijoitettiin
meidän perheeseen, kun olimme lapsia. Hänen ollessaan
13-vuotias, tapahtui koko kylää koskettanut suuri tragedia. Väinö ja kaksi hänen kaveriaan olivat uimarannalla
traktorinrenkaan kanssa, kun yhtäkkiä kaksi pojista hävisi
kolmannen näköpiiristä. Mitään ei ollut tehtävissä, kun
apua saatiin.
Väinön kuolema oli järkytys koko perheelle, sillä
muutamia vuosia aiemmin myös Kaarinan pikkuveli oli
hukkunut Sonkajärven heikkoihin jäihin.
Kaarina halusi pitää huolta Väinön haudasta, jonne
myöhemmin haudattiin myös Väinön isä. Kaarina anoi
kirkkoneuvostolta lupaa päästä hautaoikeuden haltijaksi
ja iloitsee luvan saatuaan.
– Samalla sain lausua ääneen toiveeni siitä, että itse pääsen joskus haudatuksi juuri tuohon hautaan. Se on niin
hyvällä paikallakin ihan kappelin lähellä.
Kaarinan mukaan kuoleman miettiminen on luonnollista hänen iässään.
– Enempi se kuolema on lähellä kuin kaukana. Minusta
on levollista tietää, minne minut haudataan.

Sota-ajan lapsi
Kaarina haluaa mielellään auttaa muita.
– Olen sota-ajan lapsi. On itsestään selvää, että toisia
autetaan. Joka auttaa muita, hän saa itsekin.
Kaarina asui lapsuudessa mummolassa, jossa asui
sisarusten lisäksi myös muita sukulaisia. Matkamiesten
piipahtaessa aina tarjottiin kaikille ruokaa.
– Joskus olen miettinyt, että mistä sitä ruokaa aina
kaikille riitti.
Kaarina muistaa hyvin sota-ajalta sen, kun Rovaniemeä
pommitettiin.

– Juoksimme ladon alle piiloon, kun hälytys tuli. Myös
evakkomatka on jäänyt mieleen. Silloin yksi ruotsalainen
sotilas antoi minulle veriappelsiinin. Minä luulin, että se
oli pilaantunut, kun neste oli punaista ja heitin sen pois.
– Muistan, miten evakossa opin kutomaan sukkapuikoilla. Purimme paperipatjojen päistä puuvillalankaa ja
sillä harjoittelimme.
Kun perhe tuli takaisin Suomeen, heitä pelotti, missä
kunnossa heidän kotitalonsa oli. Matkalla he näkivät mustia raunioita ja paljon poltettuja taloja.
– Meillä oli suuri ilo siitä, että oma koti oli pystyssä.
Tuntui ihanalta päästä kotiin.

Pula-ajan herkut
Evakon jälkeen oli kaikesta puutetta. Kaarina kulki
äijin kanssa oravametsällä. Nätti –koira meni edellä,
äiji aseen kanssa perässä ja hännän huippuna Kaarina,
pikku kirves kainalossa. Pitihän jonkun kopauttaa kunnolla puuta, että orava tipahtaisi alas.
– Koira haukkui oravan, jonka äiji ampui. Sitten hän
nylki oravat, ja mummo keitti niistä keiton. Nahat pantiin
kuivumaan ja joku jobbari Pellosta vaihtoi nahat kahviin
ja sokeriin. Ne olivat silloin kortilla. Muistan, miten hyvältä oravavelli maistui.
Kaarina ajattelee, että hänen kristillisyytensä on mummolasta lähtöisin.
– Kotona tehtiin paljon töitä, mutta lauantaina laitettiin
käsityöt pois ja siivottiin pirtti. Sunnuntaina ei töitä enää
tehty. Mummo kuunteli radiosta jumalanpalveluksen ja
minä sain etsiä hänelle virsikirjasta virret valmiiksi.
Kaarinan mukaan nykyajan yltäkylläisyydessä elävät
nuoret eivät ehkä kunnolla ymmärrä sitä, mitä puute voi
olla. Kaarinalla on viesti 100-vuotiaan Suomen nuorille.
– Olkaa kiitollisia, että saamme olla vapaassa Suomessa.
Harriet Urponen
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Vapaaehtoisia saattohoitajia
voi pyytää avuksi

NYT | Reino Tikkinen

ROVANIEMEN seurakunta, Rovaniemen kaupungin
terveyskeskus ja Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry. ovat
solmineet yhteistyösopimuksen, jonka avulla tuetaan vapaaehtoistyönä saattohoidon ja sitä edeltävän
palliatiivisen, oireen mukaisen hoidon, aikana parantumattomasti sairaita ja heidän omaisiaan. Toiminnalla tavoitellaan potilaan ja hänen omaistensa hyvää
elämänlaatua ja elämän päättyessä potilaan hyvää
kuolemaa niin, ettei kenenkään tarvitsisi olla yksin.

Kun suru
kohtaa

Kysy lisätietoja:
Terveyskeskuksessa palveluesimies
Sirkka Peltola 040 740 5415
Seurakunnan diakonissa Kirsti Vuolo 0400 261 589
Seurakunnan vapaaehtoistyöntekijä
Anneli Laine 040 514 2368
Syöpäyhd. neuvontahoitaja, järjestösihteeri
Anneli Selkälä 0400 944 267

PEKKO VASANTOLA/KIRKON KUVAPANKKI

TUKIHENKILÖ on tavoitettavissa tiistaisin kello 11.30–
14 terveyskeskuksessa. Lisäksi he toimivat potilaiden
luona ja omaisten tukena terveyskeskuksessa, mahdollisuuksien mukaan palvelutaloissa, Lapin keskussairaalassa ja tuettavan kotona.

TUKIHENKILÖÄ voi pyytää tuentarvitsija itse tai
hänen suostumuksellaan omainen, ystävä sekä hoitohenkilöstöön kuuluva. Palvelu on maksutonta. Pyyntö
tehdään terveyskeskuksen sairaalapalveluiden esimiehelle Sirkka Peltolalle, 040 740 5415 tai osastolla
hoitojaksojen yhteydessä.

SURUNSA keskellä ihminen kääntyy usein
läheisten, sukulaisten tai työkavereiden
puoleen. Yksi turvallinen paikka tunteiden
jakamiseen on Rovaniemen seurakunnan
sururyhmä.
– Ryhmä on tarkoitettu läheisensä, esimerkiksi puolisonsa, oman lapsensa, siskonsa
tai veljensä menettäneille. Suru koskettaa
ihmistä syvältä ja hän haluaa jakaa toisten
kanssa surun synnyttämiä kokemuksia,
sanoo sururyhmiä ohjaava sairaalapastori
Reino Tikkinen.
Ryhmät kokoontuvat keväisin ja syksyisin,
ja tulijoita riittää. Ryhmien koko vaihtelee
tarpeen mukaan.
– Tarvetta ryhmille on. Kun suru on läsnä
ajatuksissa ja tunteissa, niin niistä haluaa
puhua toisille. Ryhmässä voi jakaa ajatuksia.
Sururyhmä tapaa puolentoista tuntia
kerrallaan Perheasiain neuvottelukeskuksen tiloissa Maakuntakadulla. Yksi ryhmä
kokoontuu ohjatusti kuusi kertaa ja viimeisen
kerran vapaamuotoisemmin.
Ohjaajalla on oltava tunneherkkyyttä aistia
kunkin oma suru.
– Jokaisella suru on erilaisessa vaiheessa.
Toiselta läheinen on kuollut jo muutama kuukausi sitten, toisella odottavat vielä läheisen
hautajaiset. Surun matkalla on omat tunnevaiheensa.

PASI KOKKO

JOKAINEN saa vuorollaan sanoittaa surunsa.
– Se on juuri ryhmän tarkoitus, että kenenkään ei tarvitse jäädä sanattomaksi. Voi olla
ihan hiljaakin ja kuunnella.
Sururyhmässä keskustelu liikkuu laajasti
arkisista asioista jumalasuhteeseen ja uskonkysymyksiin.
– Voidaan puhua siitä mitä on koettu kotona sairauden keskellä tai onnettomuuksista.
– Kysellään myös, miksi Jumala sallii
oman lapsen kuoleman tai miksi juuri tietyt
sairaudet ovat koskettaneet läheistä? Ne ovat
elämän salaisuuksia koskevia kysymyksiä,
joihin ei aina saada vastauksia, Reino Tikkinen toteaa.
Pasi Kokko

Nuoret muotoilivat teesejä
ON KULUNUT noin 500 vuotta siitä, Luther naulasi omat
teesinsä Wittenbergin kirkon
oveen. Juhlavuoden ohjelmaan
on kuulunut myös nuorisotyössä
tämän päivän teesien luomisen
prosessi.
Menneen kesän rippileireillä
muotoiltiin teesejä. Nuorille näytettiin Youtubesta ensin Lutherista
kertova video. Sen jälkeen keskusteltiin teeseistä, joita Lutherkin teki
siksi, että hän halusi muutosta.
Teesi voi osoittaa, että joku asia
on väärin ja se voi myös kertoa,
miten joku asia voitaisiin tehdä paremmin. Nuorilta kysyttiin, mitä
he haluaisivat muuttaa ja kehittää
kirkosta tai yhteiskunnasta.
Sunnuntaina 29.10. teesit naulattiin varta vasten kirkon puistikkoon pystytettyyn irto-oveen
nuorten Showtime-tapahtuman
yhteydessä.

Nuorten muotoilemia
teesejä liittyen kirkkoon:

Yhteiskuntaan yleisemmin
liittyviä teesejä:

• Seurakunta järjestäisi enemmän
toimintaa nuorille
• Laturipaikkoja penkkien viereen
kirkossa
• Konfirmaatiot lyhyemmäksi
• Kirkon kello oikeaan aikaan
• Ripittäytyminen käyttöön
• Lyhyemmät jumalanpalvelukset
• Ei kirkollisveroa
• Vähemmän oppitunteja rippikoulussa
• Koulussa saa valita, opiskeleeko
uskontoa
• Homot saa mennä kirkossa naimisiin
• Lapset kastettaisiin lapsen omasta
tahdosta
• Ehtoollisen saa ottaa ei rippikoulun
käynytkin
• Kirkosta voi erota milloin haluaa
vanhemman luvalla

• Ajokortti 16-vuotiaille
• Nuoremmillekin kuin 16-vuotiaille
kesätyöseteli
• Sodat pitäisi lopettaa
• Mopoille nopeusrajoitus 65 km / h
• Siwat takaisin
• Enemmän liikuntatunteja koulussa
• Muutetaan uskonnonopetusta
koulussa
• Köyhille lisäraha
• Armeija vapaaehtoiseksi
• Vähemmän koulua
• Enemmän omaa aikaa
• Demokratia kaikkialle maailmaan
• Parempaa kouluruokaa
Kun suru on läsnä ajatuksissa ja tunteissa, niin
niistä haluaa puhua toisille, sanoo sururyhmiä
ohjaava sairaalapastori Reino Tikkinen.
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NÄKÖKULMA
KOTISEURAKUNTAAN |

Napapiirin päiväkodin eteisessä käy kova kuhina, kun lapsia autetaan pukeutumaan ulkoilua varten.

Kokenut lastentarhanopettaja Tapani Lehtinen:

Yhteistyö seurakunnan ka
ON HYVÄÄ JA ANTOISAA
”
Napapiirin päiväkodin
Tuuloset-ryhmässä
lastentarhanopettajana
toimiva Tapani
Lehtinen on toiminut
päiväkodissa jo
35 vuotta. Hän
arvostaa yhteistyötä
seurakunnan kanssa.

– YHTEISTYÖTÄ on ollut paljon. Seu-

rakunnan työntekijöiden tuella olemme
järjestäneet joulujuhlia Aapakirkossa.
Joka vuosi vierailemme joulukirkossa,
enkelikirkossa ja pääsiäiskirkossa.
– Olemme kaikki tunteneet itsemme
tervetulleiksi ja meitä varten on aina
luotu hienot puitteet, Tapani Lehtinen
kiittelee.
– Seurakunnan työntekijät osaavat puhua lapselle lapsen kielellä, eivätkä he ole
tehneet asioista vaikeita, hän jatkaa.
– Kerran järjestimme seurakunnan
aluekappalaisen Topi Litendahlin kanssa
päiväkotiryhmämme joulujuhlan. Siellä
oli jouluevankeliumi, mutta saimme
nähdä kirkossa myös jouluun kuuluvat
pikkuiset tontut. Tilaisuus sai kiitosta

vanhemmilta. Siitä riitti muistoja ja puhumista pitkäksi aikaa.
Seurakunnan leirikeskus, Paaniemen
maja, on tarjonnut vaihtelua lasten
arkeen.
– Majalla olemme voineet viettää päivän kalastellen ja lintuja bongaillen. Leirinuotiolla on yleensä pieni laulutuokio,
jossa olemme laulaneet lauluja lapsen
virsikirjasta, Lehtinen kertoo.
– Tapaan päiväkodin pihalla vieläkin
koululaisia, jotka ovat olleet aiemmin
ryhmässäni. Vuosien jälkeen lapset puhuvat näistä Paaniemen kalastusretkistä,
joita toteutimme yhdessä pastori Sanna
Kerolan kanssa.
– Kerran saimme peräti 28 kalaa. Niistä
viidestätoista lapsesta varmaan kaksi-

Lasten
vanhemmilta
pyydetään
lupa
osallistua.
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ryhmät ovat päässeet pienelle pääsiäisvaellukselle tähän huoneeseen.
– Lasten vanhemmilta kysytään lupa lasten
osallistumiselle. Vanhemmat saavat valita,
Lehtinen kertoo työnsä vakiintuneista käytännöistä.
– Omassa työssään Lehtinen ei ole vielä
kohdannut vanhempia, jotka olisivat kieltäneet osallistumisen.
– Lasten kirkkoretket ovat meille arkea
katkaisevia juhlapäiviä, Lehtinen kertoo.

VARHAISKASVATUKSEN ja seurakunnan yhteistyössä Lehtinen näkee paljon
mahdollisuuksia. Vaikka varhaiskasvatuksessa on siirrytty uskontokasvatuksesta
katsomuskasvatukseen, niin tämä ei kokenutta lastentarhanopettajaa huoleta.
– Mahdollisuudet ovat samanlaiset kuin
ennenkin. Seurakunnassa on osaavia ja kivoja ihmisiä. Ei muuta kuin yhteyttä sinne, niin
homma toimii, Lehtinen toteaa lopuksi.
Pasi Kokko

Arjen tutut teemat kantavat:

Auttaminen,
anteeksianto,
sopiminen

anssa
A
toista lasta oli sellaista, että he eivät olleet
koskaan kalastaneet tai pitäneet onkivapaa
kädessään. Sen ilon ja tunteen näki lasten
kasvoilla, kun kaloja tarttui koukkuun.

LEHTISEN PÄIVÄKOTIRYHMÄSSÄ on

aina joulujuhlan aluksi ollut jouluevankeliumi.
– Lasten vanhemmatkin ovat pitäneet siitä,
koska he ovat nähneet lapsensa siellä esiintymässä, milloin enkelinä, milloin paimenina.
Aina on hieman kilpailuakin siitä, kuka saa
olla Joosef ja kuka Maria.
– Vuosikymmeniä olen lainannut seurakunnalta materiaalia pääsiäisalttaria varten. Se on
aina löytynyt lapsityönohjaaja Seija Luomarannalta. Olemme rakentaneet pääsiäisviikolle hiljaisen huoneen. Päiväkodin muutkin

ROVANIEMEN seurakunta tukee yhteistyökumppanina päivähoidon katsomuskasvatusta. Vierailut päiväkoteihin ovat osa
yhteistyötä.
– Lähestymme katsomuskasvatusta kristillisen kasvatuksen näkökulmasta, kertoo
lapsityönohjaaja Seija Luomaranta.
– Lapsiryhmästä vastaava henkilökunta
on huolehtinut siitä, että kokoontumiseen
osallistuvat lapset, joilla on siihen huoltajien
lupa. Lapselle, joka ei saa osallistua, järjestetään samaan aikaan korvaavaa toimintaa,
jonka teema voi liittyä käsiteltävään aiheeseen.
– Kerron raamatunkertomuksia nukkehahmojen avulla ja laulamme turvaa tuovia
lasten virsiä. Kertomusten teema nousee
kirkkovuoden ajasta tai se voi muu päiväkodin arkeen liittyvä aihe, kuten auttaminen,
anteeksiantaminen ja sopiminen.
Seurakunta järjestää vuoden aikana useita
lastenkirkkoja, joihin päiväkotien lapsiryhmiä kutsutaan.
– Järjestämme myös kaksi Pääsiäisvaellusta, joissa esikouluikäisten ryhmät voivat
kiertää tutustumassa Jeesuksen elämään ja
pääsiäistapahtumiin.
– Vierailupyyntöjä tulee paljon joulun alla
ja erityisen paljon pääsiäisen aikaan. Myös
materiaalin lainaus on vilkkainta näihin
juhliin liittyen. Samoin lastenkirkot näiden
juhlien alla ovat suosittuja, kertoo lapsityönohjaaja Seija Luomaranta.
– Kirkkoretken sisältönä voi olla kulttuurinen kasvatus ja tutustuminen kirkkorakennukseen. Tämäkin toiminta niveltyy hyvin
päivähoidon maailmaan.
OSANA YHTEISTYÖTÄ seurakunta tilaa
jokaiseen päivähoitoyksikköön Pieni on
Suurin -lehden ja antaa lahjaksi kristillistä
kirjallisuutta: Lasten Raamattu, Lasten
Virsi, lapsille sopivat surukirjat.
Seurakunnan ”lippulaiva” on Paaniemen
maja, joka on mieluinen retkikohde monelle
päiväkodille.
– Olemme mukana retkillä ja voimme pitää
päiväkotilapsille lyhyt tuokio ulkona tai sisällä, joka liittyy senhetkiseen kirkkovuoden
teemaan. Paaniemi on hyvä paikka toteuttaa
myös ympäristökasvatusta, Seija Luomaranta toteaa.
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Suru on
rakkauden
hinta
Soile Seoudin surutyö on
kesken. Hänen äitinsä kuoli
keväällä sairastettuaan
pitkään syöpää. Yksi tapa
tehdä surutyötä on kirjoittaa
ajatuksistaan ja sitä kautta
antaa tunteiden tulla. Samalla
voi tallentaa jotakin arvokasta
sydämeensä.
Saattohoitohuoneen ovi oli raskas. Vielä kolme tai neljä askelta, runsaasti käsidesiä, ehkä hengityssuojain ja pääsisin
syleilemään äitiäni.

SOILE SEOUDIN pikkusisko oli tullut häntä vastaan
lentokentälle, silmin nähden valvoneena ja väsyneenä.
Äidin toissavuotisen syöpädiagnoosin myötä suru oli
asettunut Soilen olkapäälle, mutta silti hän oli ollut
vielä muutamaa päivää aiemmin toiveikas.
Pikkusiskolta tullut viesti puhelimessa muutti kaiken.
Ja niin Soile oli jo seuraavana aamuna lentokoneessa.
Tuokion päästä avaamassa saattohoitohuoneen oven.
Äidin kasvot kirkastuivat, kun astuin huoneeseen. Soikku!
Mikä rakkaus voikaan sisältyä yhteen pieneen sanaan. Äiti
nojasi päätään olkapäälleni ja sanoi raskaasti: nyt on vakava
paikka.
Ei äidin olisi sitä tarvinnut ääneen lausua, silmistä se oli
luettavissa. Kuoppaan olivat painuneet ennen niin kirkkaat
silmät, varjot lankesivat kulmien alle, ja minä tiesin sen heti.
Nyt se on täällä, se hetki, josta ei ehkä enää nousta. Ei taistellen, ei toivoen. Sota on päättymässä.
EDELLISENÄ SUNNUNTAINA äiti oli päässyt päivälomalle. Oli pyhä, ja äiti halusi kirkkoon. Isä haki kotoa
vaihtovaatteet, jotakin kaunista ja kepeää, letkut ja pussit
piilotettiin käsilaukkuun ja käsikynkkää he kävelivät paikkaan, jossa olivat sanoneet toisilleen ”tahdon” 43 vuotta
sitten. Äiti oli ollut onnellinen kohtaamistaan ystävistä,
hän vaali rakkautta ja ystävyyttä viimeiseen saakka.
Äiti kohtasi jokaisen ihmisen lämmöllä. Kun nuori tyttö tuli
siivoamaan sairaalahuonetta, äiti kysyi tytön nimeä ja ihasteli, miten kaunis nimi tällä oli. Hoitajan tullessa asettamaan
tippaletkua paikalleen, äiti siveli hoitajan takkia ja oli kehunut hänelle, miten kauniilta hän siinä näytti. ”Minulla on
niin kiitollinen olo”, äiti sanoi sairaalan ylilääkärille, vaikka
takana oli viisi unetonta päivää, jatkuvaa pahoinvointia ja
epäinhimillistä tuskaa. Ja silti: kiitollisuus.
Soile miettii, miten kuoleman lähestyessä ihmisestä riisutaan kaikki pois. Ensin riisutaan kaikki ulkoiset tekijät, hiukset, ripset, kaikki liha. Lopulta oma voima. Ja sitten, kun
jäljellä ovat enää läpikuultavan hauras iho ja luut, aletaan
riisua sisintä. Ihmiseltä viedään oma tahto, mieli ja järki.
Äidin persoonasta viimeisenä jäljelle jäi ystävällisyys ja
rakkaus. Niitä ei kyennyt sairaus kuoleman hetkelläkään
riisumaan.
Vielä lentokoneessa Soile oli hahmotellut tilannetta mielessään. Miten hän olisi makoillut äidin kainalossa. Jutel-

lut eletystä elämästä. Hän olisi kysynyt äidiltä, milloin hän
oli ollut onnellisimmillaan. Äiti olisi varmaan vastannut,
että kesäaamuna, kun hän oli herätellyt isoa tyttölaumaa
poneja ruokkimaan. Tai laskettelureissulla eväspöydän
ääressä punaposkisten lasten kanssa.
Mutta todellisuus oli toinen. Äiti oli ollut poissaoleva,
sekavakin, katse oli harhaillut. Tytär oli sivellyt äidin silmäkulmia aivan samalla tavalla, kuin äitikin oli aikanaan
tehnyt hänelle. Äiti oli unessa, mutta silmät olivat valveilla. Mikä siunaus, että kaikki oli sanottu, sillä viimeisenä
päivänä on jo myöhäistä.
Kun katsoin ikkunasta joelle, moottorikelkat ajoivat kirkkaassa auringonpaisteessa. Minun teki mieli huutaa! Avata
ikkuna ja huutaa: ettekö tiedä, että vain muutaman askeleen
päässä maailma pysähtyy! Kaikkein merkityksellisin nainen
on poistumassa tästä maailmasta!
Moottorikelkat jatkoivat eteenpäin. Niin olisi Soilenkin
vielä tehtävä. Hoitajat kävivät huoneessa vaihtamassa
äidin asentoa. Kääntämässä tuota haurasta lantiota, joka
kerran oli puskenut kolme lasta maailmaan.
Äiti katsoi minua. Tai ei, hän katsoi minua kohti, mutta
katse meni lävitseni. Katse sanoi: minä en ole enää täällä.
Tehkööt kuorelleni mitä vain, minä olen jo kesäniityllä, mieleni leijuu korkeuksissa. Älkää minusta huolehtiko, huolehtikaa
toisistanne. Ja muistakaa syödäkin välillä.
Tosiaan, syödäkin pitäisi. Soile teki siskon kanssa lähtöä
kaupungille. Sisko ei olisi malttanut lähteä, vaan hoivasi
ja helli, pyysi äitiä istumaan, juomaan jotakin, ottamaan
lääkkeet, nukkumaankin.
Äidin huumori kantoi loppuun saakka. ”Nyt minä tiedän,
miltä pikkukoirista tuntuu, kun aina komennetaan. Istu! Syö!
Anna tassua!” Me kaikki naurahdimme, siinä äiti taas oli
omana itsenään.
Toivottavasti saat nukuttua, äiti rakas, niin me sanoimme.
Kyyneleet tippuivat pikkusiskon poskilta valtoimenaan. ”Älä

”

Kuoleman
odottaminen
on uuvuttavaa
ja raadollista,
silti niin
luonnollista.
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Pyhäinpäivän
tapahtumat ja
poisnukkuneiden
muistohetket
Klo 10 Rovaniemen kirkossa messu,
liturgia ja saarna Tuomo
Korteniemi,avustaa Mikko Reijonen,
kantorina Päivi Hintikka, tyttökuoro
Lumitähdet.
Messun jälkeen klo 11.30 ekumeeninen
hartaushetki Karjala-patsaalla.
Sen jälkeen kahvitilaisuus Petsamosalissa.
Karjala-seuran kirkkopyhä.
Klo 10 Meltauksen kappelissa messu,
Noora Tikkala, Sari Alakulppi, Ounasjoen
kuorolaisia. Kirkkokahvit.
Poisnukkuneiden muistaminen,
Meltaukseen haudatut.
Klo 10 Muurolan kappelissa
jumalanpalvelus, Mirja-Liisa Lindström,
kirkkokahvit. Poisnukkuneiden
muistaminen, Leipeeseen ja Paloniemeen
haudatut.
Klo 10 Jouttikeron kappelissa messu,
Topi Litendahl, Tiina Ronkainen.
Poisnukkuneiden muistaminen,
Jouttikeroon ja Misiin haudatut.
Klo 11 Sinetän kappelissa messu,
Ilari Kinnunen, Sanna Peltola, Ounasjoen
kuorolaisia. Kirkkokahvit.
Poisnukkuneiden muistaminen, Sinettään
haudatut.
Klo 13 Korkalovaaran kappelissa messu,
Karita Kaukonen, Talvikki Ritola.
Kirkkokahvit.
Klo 13 Maijasen kappelissa messu,
Noora Tikkala, Sari Alakulppi, Ounasjoen
kuorolaisia. Kirkkokahvit.
Poisnukkuneiden muistaminen, Maijaseen
haudatut.
Klo 15 Viirinkankaan kappelissa hartaus,
Kaija-Liisa Keränen, Talvikki Ritola.
Poisnukkuneiden muistaminen, III ja IV
hautausmaille haudatut.

Klo 15 Tavivaaran kappelissa hartaus,
Mirja-Liisa Lindström, Tiina Ronkainen.
Poisnukkuneiden muistaminen, Tavivaaraan
haudatut.
Kuljetus Tavivaaran kappelille,
katso erillinen ilmoitus tässä lehdessä.
Klo 15 Ounasrinteen kappelissa virsikirkko,
Mikko Reijonen, Maie Kuusik.

STR

ÖM

HITAASTI VALKENI Lapin aamu, äidin viimeinen.
Kohta äiti saisi tietää kaikki maailman salaisuudet.
Saattohoidossa jäljellä oli enää yksi tehtävä, seurata
hengitystä. Sisään, ulos. Sisään, ulos. Päiviäkö vielä, vai
tuntejako vain? Soile makasi äidin jalkopäässä, silitteli
hänen jalkojaan ja villasukkiin verhottuja varpaitaan.
Kuoleman odottaminen on uuvuttavaa ja raadollista, silti
niin luonnollista. Kuolema on kuin syntymä. Piinallista odottamista. Hiljaista tuskaa. Suuria tunteita. Syvää hellyyttä.
Puhdasta rakkautta. Pyhyyttä. Elämä muuttuu, eikä mikään
palaisi ennalleen.

AG

AIKA PYSÄHTYI. Vanhin sisaruksista oli lähellä puhelimen avulla. Muu perhe oli äidin ympärillä. Puhelun
päätyttyä he vain olivat lähekkäin. Äidin elämä jatkuu
tyttärissä. Jokaisessa heistä on jotakin äidistä.
Äidin hengitys nousi pois nielusta, eikä olisi sinne palaava
koskaan. Elämän lanka oli enää vain pieni puhallus huulilla,
kuin hentoinen yöperhosen siivenisku. Nyt äiti lähtee, sanoin
isälle. Ääneni murtui lopullisesti. Hetki oli pyhä.
Kaksi päivää kyyneleet olivat virranneet lakkaamatta, mutta nyt täysi tyyneys ja levollisuus. Uskallanko sanoa, onnellisuus? Mikä on tämä yliluonnollinen rauha? Kukaan ei ole
koskaan näyttänyt niin kauniilta ja pyhältä yhtä aikaa.

Klo 18 Rovaniemen kirkossa hartaus,
Anne Lehmus, Maie Kuusik sekä konsertti,
John Rutterin kuoroteos Requiem. AVE-kuoro,
sopraano Wen Hao, piano Maie Kuusik, huilu
Petri Sinda, sellistit Sanna Haakana ja
Soile Oinonen. Vapaa pääsy.

IH

AIKA KULUI kuin unessa. Kaiken keskipisteenä oli äiti.
Elokuvassa syöpään sairastunut äiti käy viimeisenä yönä
herättämässä tyttärensä ja vie hänet kuutamoratsastukselle lempeään lumisateeseen. Todellisuus on toisenlainen. Heidän huoneessaan tytär auttaa äitiä kohottautumaan vähän, että hän ylettyisi munuaisen muotoiseen
oksennusmaljaan. Kuoleman odottaminen on raadollista.
Sen edessä ollaan paljaana ja avuttomana.
Voi hyvä Luoja, anna rauhallinen lähtöhetki! Äidin olisi jo
parempi olla Luojansa luona. Makasimme kaikki peittoina äidin päällä. Käärimme hänet rakkauteen ja kyyneliin. Käperryin äidin kainaloon ja kuiskasin korvaan: Äiti, jos sinun on
mentävä, saat päästää irti. Olet urhoollisesti taistellut, mutta
nyt ei tarvitse enää. Me pärjäämme kyllä.

Klo 15 Viirin kappelissa sanajumalanpalvelus,
Topi Litendhal, Sanna Peltola, Yläkemijoen
kuoro. Poisnukkuneiden muistaminen,
Viirille ja Auttiin haudatut.

UN

Soile ei olisi halunnut vielä irrottaa. Hän silitti äidin
käsiä. Mitä kaikkea ne olivatkaan tehneet! Syöttäneet,
kasvattaneet, silittäneet häntä. Laastaroineet hänen
polvensa, letittäneet hänen hiuksensa, ommelleet mekon
vanhojen tansseihin. Äidin kädet olivat kietoutuneet
tytärtensä ympärille lukemattomia kertoja ja sulkeutuneet
ristiin heidän puolestaan. Hänellä oli maailman paras äiti.

JO

itke, Lille-pieni. Ethän itke, kun ei ole mitään hätää. Nähdään
kohta.” En minä vielä tiennyt, että niissä sanoissa asuivat
jäähyväiset.
Sisarusten suhde oli tiivis. Isä kutsui heitä aina nimellä
yhtäköyttäyhdistys. Soile ilmoitti ulkomailla asuvalle
isosiskolleen tilanteen ymmärtäen, ettei tämä ehkä ehtisi
enää nähdä äitiä elossa.

KIRKONKELLOT SOIVAT, kun he astuivat ulos
sairaalan ovesta. He kävelivät jokirantaan katsomaan äidille rakasta maisemaa. Lyhyen hetken
lohduttava valo nousi kirkkaana kohti taivasta.
Se oli ihmeellinen valon silta, jota pitkin äiti sai
kulkea kirkkauteen.
Nyt suru opettaa heille kiitollisuutta. Se muistuttaa
siitä, ettei mikään ole ikuista. Se kehottaa vaalimaan
jokaista hetkeä ja pitämään pieniä asioita arvossa. Suru on
hinta, jonka he maksavat rakkaudesta.
Harriet Urponen
Lähde: Soile Seoudi, Viimeinen päivä (2017)
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SYYSALLAKKA | Tapahtumat

Tarkemmat tiedot kulloinkin lähipäivien tapahtumista näet
Uusi Rovaniemi-lehdestä keskiviikkoisin ja www.rovaniemenseurakunta.fi
ROVANIEMEN KIRKKO
Sunnuntaisin klo 10 messu kirkossa.
Tiistaisin klo 8.30 Aamun rukoushetki kirkon sakastissa.
Keskiviikkoisin klo 18 arki-illan ehtoollinen kirkossa.
4.11. klo 10 pyhäinpäivän messu.
4.11. klo 18 pyhäinpäivän hartaus.
4.11. klo 18 konsertti, John Rutterin kuoroteos Requiem. AVE-kuoro,
sopraano Wen Hao, piano Maie
Kuusik, huilu Petri Sinda, sellistit
Sanna Haakana ja Soile Oinonen.
Vapaa pääsy.
10.11. klo 18 Tyhjän sylin messu.
12.11. klo 18 Tuomasmessu. Mukana Tapio Kyyhkynen Open Doors
-järjestöstä.
24.11. klo 18 konsertti, Felix Thomas
lumen mundi – Tuomas Akvinolaisen
muistopäivien lauluja. Vox Silentii,
Johanna Korhonen, Hilkka-Liisa
Vuori. Vapaa pääsy, ohjelma 10€.
26.11. klo 16 Matinea Isänmaalle,
Ulla ja Mauri Miettunen.
30.11. klo 19 konsertti, Vesa-Matti
Loiri, ”Sydämeeni joulun teen”. Ennakkoliput S-Etukortilla Prisma Rovaniemi. Ticketmaster 29€ + toimituskulut. Ilman S-Etukorttia ja kirkon ovelta 34€.

KESKIKAUPUNKI
4.11. klo 15 Viirinkankaan kappelissa pyhäinpäivän hartaus.
4.11. klo 15 Tavivaaran kappelissa
pyhäinpäivän hartaus.
14.11. Yhteisvastuu 2018 koulutuspäivä.
14.11. klo 18 Lapin yliopiston luentosalissa numero 2 Jeff Fountainen
luento What made Europe “Europe”? Mikä antoi Euroopalle sen
identiteetin?
15.11. klo 18 seurakuntakeskuksessa Jeff Fountainen luento Reformaatio, maallistuminen ja Euroopan
tulevaisuus.
15.11. klo 18 Norvajärvellä miesten
saunailta, isäntänä Ilkka Lindström.
Lähtö klo 17.45 srk-keskuksesta,
Rauhankatu 70.
18.11. klo 10–11.30 käsityömyyjäiset srk-keskuksen alakerrassa Rauhankatu 70 B,
lähetystyön hyväksi. Käteismaksu.
18.11. klo 12–15 srk-keskuksessa
”Kutsuttuna Suureen suunnitelmaan”, juutalaistyön näkymiä. Hanna
Lindberg Lähetysyhdistys Kylväjästä.
29.11. klo 18 Norvajärvellä miesten
saunailta, isäntänä Onni Tirkkonen.
Lähtö klo 17.45 srk-keskuksesta,

Rauhankatu 70.
29.11. klo 19 Tavivaaran kappelissa
joulukonsertti, Rovalan kuoro, joht.
Kadri Joamets. Liput 10€.
30.11. soppatykkikeittoa Lordin aukiolla klo 11 alkaen. Paikalla seurakunnan työntekijöitä ja katulähetystyön vapaaehtoisia jakamassa
tietoa seurakunnan tapahtumista.

KORKALOVAARA
3.11. klo 19 kappelissa Wanhan
musiikin konsertti, Lapin Musiikkiopisto. Vapaa pääsy.
4.11. klo 13 kappelissa pyhäinpäivän messu.
5.11. klo 13 kappelissa 4 -vuotiaiden synttärit.
11.11. klo 11–12.30 liikekielistä rukousta ja ylistystä Hillakirkolla, Hillapolku 9.
12.11. klo 13 kappelissa messu.
Kirkkokahvit.
18.11. klo 11–13.30 israelilaista
kansantanssia Hillakirkolla, Hillapolku 9.
Klo 11–11.45 alkeet, klo 12-13.30.
alkeisjatko.
19.11. klo 13 kappelissa messu.
Kirkkokahvit.
25.11. klo 11–12.30 liikekielistä rukousta ja ylistystä Hillakirkolla, Hillapolku 9.
25.11. klo 11–14 kappelissa piirien
yhteiset Joulumyyjäiset.
25.11. klo 18 kappelissa joulukonsertti, Kamarikuoro Arios (Tornio)
Vapaa pääsy, ohjelmamaksu 10€.
26.11. klo 13 kappelissa messu.
Omaishoitajien kirkkopyhä. Kirkkokahvit.

OUNASJOKI
04.11. klo 10 Meltauksen kappelissa pyhäinpäivän messu.
04.11. klo 11 Sinetän kappelissa
pyhäinpäivän messu.
04.11. klo 13 Maijasen kappelissa
pyhäinpäivän messu.
12.11. klo 11 Sinetän kappelissa
messu. Kirkkokahvit.
22.11. klo 18 Meltauksen kappelissa virsikirja tutuksi –ilta. Taksia saa
käyttää.
26.11. klo 11 Sinetän kappelissa
perhemessu. Messun jälkeen välipala ja kivaa puuhaa lapsille!
26.11. klo 12 Meltauksen kappelissa syntymäpäiväjuhla 70- ja 80vuotiaille.

OUNASVAARA
04.11. klo 15 kappelissa pyhäinpäi-

vän virsikirkko.
05.11. klo 15 kappelissa Pyhät Meiningit.
09.11. klo 11 kappelissa torstaikerho.
12.11. klo 15 kappelissa messu.
13.11. klo 19 kappelissa Musiikkihetki, Lapin musiikkiopiston jousiyhtye solisteina Milja Pohjoismäki,
Sonja Jussila, Valtteri Laiho, huilu,
Sara Heino, viulu. Vapaa pääsy.
15.11. klo 9 kappelissa puuroaamu.
19.11. klo 15 kappelissa messu,
kirkkokahvit ja raamattuluento.
23.11. klo 11 kappelissa torstaikerho.
26.11. klo 15 kappelissa messu.
29.11. klo 9 kappelissa puuroaamu.

ALAKEMIJOKI
2.11. klo 18 kappelissa virsi-ilta pyhäinpäivän tunnelmissa.
3.11. klo 18 kappelissa Donkkis big
night.
4.11. klo 10 kappelissa pyhäinpäivän jumalanpalvelus ja poisnukkuneiden rukoushetki.
7.11. klo 10.30 kappelila puuroaamu.
19.11. klo 10 kappelissa messu,
kirkkokahvit ja raamattuluento.

YLÄKEMIJOKI
4.11. klo 15 Viirin kappelissa pyhäinpäivän sanajumalanpalvelus.
19.11. klo 10 Auttin kappelissa sanajumalanpalvelus.
19.11. klo 12 Viirin kappelissa
alueen 4-v, 70/80v juhla.
23.11. klo 18 Viirin kappelilla virsi-ilta.

SAAREN
-NAMMANKYLÄT
4.11. klo 10 Jouttikeron kappelissa
pyhäinpäivän messu.
5.11. klo 11 Aapakirkossa sanajumalanpalvelus.
9.11. klo 18 Aapakirkossa Virsikirja
tutuksi-tapahtuma.
12.11. klo 11 Aapakirkossa Isänpäivän messu.
12.11. klo 13 Jouttikeron kappelissa
Isänpäivän messu.
19.11. klo 11 Aapakirkossa messu.
23.11. klo 18 Aapakirkossa Virsikirja tutuksi-tapahtuma.
26.11. klo 11 Aapakirkossa messu.
Alueen vapaaehtoisten, luottamushenkilöiden ja alueen
työntekijöiden joulujuhla.
26.11. klo 13 Jouttikeron kappelissa
sanajumalanpalvelus.

Tule innostumaan Yhteisvastuusta!
Tiistaina 14.11.
Rovaniemellä, seurakuntakeskuksen juhlasalissa,
Rauhankatu 70 B.
Saat tietoa kohteista,
pääset suunnittelemaan toteuttamista ja
kohtaat innostuneita
toimijoita lähiseurakunnistasi.
Yhteisvastuustartti on avoin
kaikille järjestämisessä mukana oleville henkilöille. Mieti,
ketkä työyhteisössäsi voisivat
olla auttamassa lähimmäisiä, ja
kutsu heidät rohkeasti päivään.
Tehdään yhdessä jälleen hieno
keräys!
• Klo 11 Lounas
• Klo 12 Tervetuloa, diakoniajoh-

taja Markku Kukkonen
Hartaus, lapsityönohjaaja
Seija Luomaranta
Lähimmäisenrakkauden kansanliike
Keitä me toimijat
olemme, mitä olemme
saaneet jo aikaan?
•
Klo 12.45 Yhteisvastuu
2018 torjuu nälkää ja köyhyyttä
• Yhteisvastuun vuoden 2018
teemana on riittävän ravinnon
turvaaminen köyhyydessä
eläville ihmisille maailman katastrofialueilla ja Suomessa.
• Kahvitauko
• Klo 14.15 Laulua diakonian
vapaaehtoinen Vuokko Mänty,
säestäjä kanttori Sanna Peltola
• Koko kirkon keräys: Kuinka
saadaan seurakunnan jäsenet,

työntekijät ja auttamisesta kiinnostuneet kansalaiset osallistumaan vuonna 2018?
• Klo 15.15 Matkaan lähettäminen
ja kahvit
• Mukana myös: Asta Turtiainen,
sidosryhmäpäällikkö, Kirkon
Ulkomaanapu Hannu Harri,
kehitysjohtaja, Kirkkopalvelut
ry Mirva Kuikka, hiippakuntasihteeri, Oulun hiippakunta.
Ilmoittautuminen (myös ruokavaliot ja laskutusosoitteet)
ti 7.11. mennessä Rovaniemen
seurakunnan diakoniatoimiston
toimistosihteeri Aila Jäntti
p. 040 583 0966. Ruokailukulut
13€ laskutetaan starttipäivän
jälkeen osallistujan omalta seurakunnalta.
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NYT |
Operaatio Joulun Lapsi
auttaa Euroopan
köyhimpiä lapsia
ROVANIEMEN seurakunta on mukana
Patmos Lähetyssäätiön kansainvälisessä
Operaatio Joulun Lapsi –keräyksessä, jota
on toteutettu vuodesta 1995. Suomalaisten
lahjat viedään Euroopan köyhimmille lapsille Romaniaan ja Moldovaan.
Rovaniemeläisillä on mahdollisuus tehdä
lähetystyötä kotoa käsin. Voimme viedä
näihin köyhiin koteihin ja majoihin Jeesuksen valon. Evankeliumin sanoma on tärkeä
osa kokonaisuutta, sillä paketin mukana
annetaan lapsen omalla kielellä kirjoitettu
evankeliumi.
Yhdessä paikallisten seurakuntien kanssa
operaatio tavoittaa lapset niin köyhissä kylissä, kouluissa, sairaaloissa, orpokodeissa kuin
kehitysvammaisten lasten laitoksissakin.

Seurakunta on järjestänyt avoimia soppatapahtumia Lordin aukiolla säännöllisesti.

Puuroaamuista soppatykille:

Kohtaamisen iloa
yhteisillä aterioilla
ISO KULHOLLINEN jauhelihakeittoa höyryää pöydällä
Korkalovaaran kappelilla. Seurakuntapastori Karita
Kaukosen hartaushetken jälkeen ruokailemaan saapuneet ihmiset nousevat hakemaan keittoannoksensa.
Näin alkaa diakonian keittopäivä joka keskiviikko.
Tällä kertaa päivän aikana käy noin 130 ruokailijaa. Ateria
maksaa kolme euroa, lapsille ruoka on ilmainen. Päivän
päävastuullisena toimii Terttu Lehtola, joka huolehtii
muun muassa tavaroiden tilaamisesta.
– Keittopäivänä keskityn pääasiassa toivottamaan väen
tervetulleiksi ja pidän seuraa. Monet kokevat, että on
mukava tulla, kun huomioidaan. Kaikilla ei ole tuttavia ja
ystäviä, koska kyläkulttuurikin on mennyttä.
– Kunpa vielä jokainen näistä ihmisistä pelastuisi. Sen
vuoksi on tämä hartauskin ruokahetken alussa.

– Puuro on hyvä syy kokoontua yhteen. Kohtaamiset
tukevat yhteisöllisyyttä. Monet kertovat kohtaamisen tuovan virkistystä päivään, sanoo diakonissa Laila Juntti.
- Ruokailu ohjelmanumerona jättää riittävästi vapaata
tilaa kohdata. Martat puuron keittäjinä ja vapaaehtoisten
osallistuminen luovat yhdessä tekemisen meininkiä.

SOPPATYKKITEMPAUKSIA järjestetään Lordin aukiolla kahdeksan kertaa vuodessa. Keittoa valmistetaan
400–450 hengelle. Yhdessä tempauksessa käy parhaimmillaan noin 400 ruokailijaa.
– Tarkoituksena on kerätä ihmisiä yhteen, tuoda
seurakunnan toimintaa lähemmäs seurakuntalaisia sekä
helpottaa kohtaamisia, kertoo erityisdiakonian viranhaltija Antti Härö.
– Olemme saaneet positiivista palautetta seurakuntalaisilta. Kävijäpalautteen mukaan tempaukset ovat
oikeanlaista meininkiä, kun tullaan ihmisten pariin
ja annetaan samalla takaisin jotain.
Pasi Kokko
PASI KOKKO

OUNASRINTEEN puuroaamut alkoivat tänä syksynä. Yhden euron
puuroaamiainen tarjotaan joka
toinen keskiviikko kello 9–11.
– Pienen alkuhartauden
pitää Ounasrinteen alueen
työntekijä. Tarkoituksena on näin tutustuttaa
työntekijöitä asukkaille,
kertoo diakoni Marja-Leena Kivilompolo.
Tapahtuma on saanut
hyvää palautetta:
”mukava paikka tavata
uusia ihmisiä”, ”todella
hyvä aamiainen edullisesti”, ”vapaaehtoisillekin
mielekästä toimia oman
asuinalueensa hyväksi”.
Kaupunki tarjoaa samaan aikaan sairaanhoitajan vastaanottoa
kappelilla.
– Sieltä ohjautuu ikäihmisiä aamupalalle, tämä on hyvä yhteistyökuvio.
Jaamme myös paikallisen kauppiaan
lahjoittamaa ylijäämäruokaa aina kun
sitä saamme.

ROVANIEMELLÄ on kolme pakettien keräyspistettä: Ikäihmisten kohtaamispaikka
Helmikammari, Kristillinen kirjakauppa
Ilopysäkki ja Vapaakirkko, joista voi hakea
laatikkoaihiot ja jonne voi toimittaa valmiit
paketit 13.–20.11.2017 välisenä aikana.
Lahjan antaja valitsee, antaako lahjan tytölle vai pojalle ja lahjan voi kohdistaa kolmen
eri ikäluokan lapsille: 2–4-, 5–9- tai 10–14
–vuotiaalle. Näin lahja löytää tiensä perille
juuri hänelle, kenelle se on tarkoitettu.
– Meillä Helmikammarilla on laatikkoaihioita. Ne ovat helposti koottavissa kenkälaatikon
kokoiseksi paketiksi, johon lahjan voi laittaa
ja toimittaa tänne meille, Helmikammarin
toiminnanohjaaja Arja Rissanen kertoo.
Helmikammari ottaa vastaan keräyksen
yhteydessä myös uusia villasukkia, lapasia,
pipoja ja kaulahuiveja, jotka lähtevät yhtä
matkaa kohti Romaniaa ja Moldovaa yhdessä
joulupakettien kanssa.

Aluekappalainen Anne
Lehmus tarjoilee
katulähetystyön
soppatykkitapahtumassa keittoa.

MUUROLAN kappelilla puuroaamu
kokoa väkeä kerran kuukaudessa kello
Korkalovaaran
10–11 jatkuen kaikenikäisten kerholla
kappelilla höyryää
kello 11–12. Muurolan aluelautakunta
keittokattila kesjärjestää kuljetusta Jaatilasta ja Muuro- kiviikkoisin. Tässä
lasta kyytiä tarvitseville.
kokkina Jani Ojuva.

PATMOS Lähetyssäätiö on ohjeistanut
lahjan antajaa sisällöstä. Lahjaan laitetaan
1–2 lelua, pipo, käsineet, villasukat, paita,
piirustus- tai väritysvihko, koulutarvikkeita, hygieniatuotteita, kuten hammasharja.
Edellisvuodesta poiketen tänä vuonna
paketteihin ei saa laittaa hammastahnaa
eikä karkkipussia. Tavaroiden tulee olla
uusia ja lelut eivät saa viitata taikuuteen tai
noituuteen.
– Jos joku haluaa auttaa, muttei ole mahdollisuutta kerätä koko laatikon sisältöä, voi
tuoda vaikkapa vain yhden lahjan Helmikammarille ja me kokoamme talkoilla yksittäisistä tavaroista lahjalaatikot, Arja Rissanen
rohkaisee.
Lisää tietoa löytyy osoitteesta www.joulunlapsi.fi sekä paikallisesti diakonissa
Arja Rissanen p. 0400 376 472
Lahjoja kerätään Rovaniemellä 13.–20.11.
välisenä aikana seuraavissa paikoissa:
Kristillinen kirjakauppa Ilopysäkki
Rovakatu 24, 96200 Rovaniemi
Ma–pe klo 10–17, la klo 11–14
Rovaniemen seurakunta, Helmikammari
Pohjolankatu 4, 96100 Rovaniemi
Ma–to klo 10-14
Rovaniemen vapaaseurakunta
Vartiokatu 14–16, 96200 Rovaniemi
Ke klo 9.30–13 ja su klo 15.30–18
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LASTEN KIRKKO |
Partiolaisten adventtikalenteri 70 vuotta

PARTIOTYTÖT toivat kalenteriperinteen maahamme Ruotsista vuonna 1947. Partiolaisten
adventtikalenteri onkin ollut
tärkeä osa suomalaisten joulun
odotusta. Kalenterin kuvittajat
ovat olleet kautta aikain tunnettuja nimiä, tämän vuoden kalenteri on Elina Warstan käsialaa.

Isot ja pienet partiolaiset myyvät kalentereita kaduilla, ostoskeskuksissa, erilaisissa tapahtumissa
ja jopa kotiovellasi 5.12. saakka.
Kalenterin voi myös ostaa osoitteesta www.adventtikalenteri.fi.
Adventtikalenterimyynnillä
mahdollistetaan lasten ja nuorten
partiotoiminta ympäri maan noin

750 paikallisessa partiolippukunnassa. Myyntituotto menee kokonaisuudessaan partiotoimintaan.

PARTIOLAISET tekevät vuosittain yli 3 miljoonaa tuntia
vapaaehtoistyötä. Se vastaa noin
1800 kokopäiväisen nuoriso-ohjaajan työpanosta.

NUORTEN KIRKKO |
Rikasta rippikoulumatkaa
uusille rippikoululaisille
Rippikoulujen vaihtotoiveita jätettiin vähemmän kuin
aikaisempina vuosina. Kaikkia
vaihtoja ei ole toistaiseksi voitu
tehdä. Tiedot vaihtotoiveista
säilytetään rippikoulutoimistossa ja vaihtoja tehdään myöhemminkin, jos ryhmiin vapautuu
paikkoja. On kuitenkin tärkeää,
että vaihtoa odottava nuori
aloittaa rippikoulunsa siinä ryhmässä, missä on tällä hetkellä.
Virallisen ilmoittautumisajan
jälkeen uusia rippikoululaisia
on myös tullut aiempaa vähemmän. Heille kaikille on löytynyt
rippikoulupaikka.

ilmoittavat oman ryhmänsä
asioista. Marraskuun loppuun
mennessä pyrimme saamaan
nettisivujen rippikouluosioon
kunkin ryhmän kokoontumisaikataulut sekä työntekijöiden
yhteystiedot. Tätä kautta saa nopeimmin omaa ryhmää koskevat
tiedot. Kaikki rippikouluun liittyvät tapaamiset ovat tärkeitä ja
läsnäolo niissä välttämätöntä.
Ylivoimaisen esteen tullessa
sovitaan asiasta oman ryhmän
työntekijöiden kanssa.

Rippikoulutapaamisista
tiedotetaan sähköisesti

Rippikoulu on myös koko
perheeseen vaikuttava asia.
Jokaisen rippikouluryhmän
vanhemmille/huoltajille järjestetään tapaaminen tämän vuoden
aikana. Tapaamisessa on mahdollisuus kahvikupposen äärellä
keskustella kaikesta rippikouluun liittyvästä ja muustakin
sekä samalla tutustua ryhmään
kuuluvien rippikoululaisten
vanhempiin tai huoltajiin. Näistä
ryhmien työntekijät ilmoittavat
rippikoululaisten ensimmäisessä
tapaamisessa tai sähköisesti.

Sähköinen ohjelmamme toimii
jo varsin hyvin, joten rippikouluista tiedottaminen tapahtuu
pääsääntöisesti sähköisesti. Jos
et löydä infoa sähköpostistasi,
vilkaise myös roskaposti. Info
lähetetään erikseen sekä nuoren
nimen kohdalla olevaan että
ensimmäisen huoltajan sähköpostiin.
Ryhmäsi tietoa löytyy
myös nettisivuiltamme
Rippikouluryhmät ovat aloittaneet tai aloittamassa kokoontumiset. Ryhmien työntekijät

Rippikoululaisten vanhempien
tai huoltajien tapaamiset

Onko ilmoittautuminen
tekemättä?
Jos vuonna 2003 syntyneen nuo-

ren rippikouluun ilmoittautuminen on tekemättä, sen voi vielä
tehdä nettisivuillamme. Sieltä
löydät ilmoittautumisessa tarvittavat ohjeet. Täysiin ryhmiin
ei voi ilmoittautua. Lisätietoa
voi kysyä rippikoulutoimistosta.
Muualla rippikoulun käyvät
Moni nuori käy rippikoulunsa
muualla kuin oman seurakunnan rippikouluissa. Heille
lähetetään marraskuun puoliväliin mennessä sähköisesti
kutsu ensimmäiseen yhteiseen
tapaamiseen, joka on on ke
29.11. klo 17-18.30 seurakuntakodin yläsalissa. Jos tähän ryhmään kuuluva nuori ei ole vielä
ilmoittautunut, oma sähköinen
ilmoittautuminen on edelleen
auki nettisivuillamme.
”Meitä kuljeta tahtosi tiellä,
vaikka outo on joskus se tie.
Loista armosi valoa siellä,
minne täältä se ikinä vie.
Kulje kanssamme aamusta
iltaan, anna yöuni levollinen.
Hehku lämpöä kaipaavan rintaan, sinne rauhasi lahjoittaen”.
Virsikirjan lisävihko
virsi 930 kertosäe
Maija Pieskä
040 5268289
maija.pieska@evl.fi
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SYKSYN 2017
TUOMASMESSUT

Rovaniemen kirkossa klo 18

MITÄ SEURAA, KUN YHDISTÄÄ RIPARIN
JA NUORTENILLAT?

Su 12.11. ja la 9.12. Pysähdy,
lepää ja löydä voimaa. Kirkosta
löytyy paikka sinulle. Olet
lämpimästi tervetullut!

Joka kuukauden viimeinen sunnuntai klo 18-20 Rovaniemen kirkossa!
Jotain uutta, jotain vanhaa, jotain sinistä, jotain lainattua…
Vapaaehtoiseksi SHOWTIMEEN?
Soita nuorisotyönohjaaja Kate Suopajärvi p. 040-7321989

John Rutter

REQUIEM
Rovaniemen kirkossa
4.11.2017 klo 18

Kamarikuoro AVE
Wenhao Zhang, sopraano
Soitinryhmä
Maie Kuusik ja Anitta Ainali-Vuollo, musiikin johto
VAPAA PÄÄSY

Hotellinjohtaja Tammi Karjalainen on iloinen
uudistettujen hotellihuoneiden paikallisuutta viestivästä
tunnelmasta, jota osaltaan luovat Rovaniemen kirkko ja
Jätkänkynttilä-silta.

Kirkko luo tunnelmaa
hotellissa majoittuvalle
ROVANIEMEN kirkko on kaupunkiin saapuvalle

matkailijalle se näkyvin ja tutuin maamerkki.
Nyt vuonna 1950 valmistunutta kirkkorakennusta
saavat ihailla läheltä myös hotellihuoneessaan majoittuvat vierailijat.
Uudistetussa Rovaniemen Scandic-hotellissa Lappi ja
lappilaisuus näkyvät vahvasti sisustuksessa. Uusittujen
hotellihuoneiden tapetit henkivät myös paikallisuutta
ja Rovaniemen kirkon ohella seinäkankaasta löytyy
kuva Jätkänkynttilä-sillasta.
– Olemme halunneet tuoda huoneidemme sisustukseen paikallisia elementtejä. Kirkko on hyvin näkyvä
osa kaupunkikuvaa, joten siitä tämä ajatus tuli, kertoo
hotellinjohtaja Tammi Karjalainen.
Myös harmaasävyistä tapettia koristavat Lapin luonnon elementit ja perinteiset asumukset eli kodat luovat
levollista tunnelmaa huoneeseen.
– Kansainvälisiä matkailijoita on meillä runsaasti.
Suomen luontoa ja lappilaisuutta halutaan tuoda heille
esille myös tällä tavoin.
– Huoneiden uudistusta aloittaessamme yksi toive oli
saada paikallisuutta näkyviin. Olimme heti tyytyväisiä
nähtyämme ensimmäisen vedoksen tapetista, jossa
näkyi Rovaniemen paikallisuus kahden elementin,
kirkon ja sillan myötä. Ei voi muuta kuin ihailla tapetin
yksityiskohtia.
Tapetissa kuvattu kirkkorakennus saa laajasti näkyvyyttä hotellihuoneissa majoittuvien parissa, sillä
kahden vuoden aikana Scandicissa on uudistettu 167
hotellihuonetta ja rakennettu 11 hotellihuonetta lisää.
Kirkko esiintyy lähes kaikkien huoneiden tapetissa.

VILKKAASEEN talvikauteen valmistautuvan

Scandic-hotellin lappilaiset ja
rovaniemeläiset maamerkit
tulevat tunnetuiksi maailmanlaajuisesti, sillä
hotellissa yöpyy matkailijoita ainakin 30
maasta eri puolilta
maailmaa.

Katso
tapahtumat
enwww.rovaniem
seurakunta.ﬁ

Pasi Kokko

Torstaisin klo 18, srk-keskuksen juhlasalissa. Rauhankatu
70, sis. Yliopistonkadun puolelta.
Askel Jumalan läheisyyteen. Ohjelmassa iltapalaa, opetusta ja
puheenvuoroja, musiikkia ja rukousta.
Puhujat marraskuussa:

2.11. Leila Auer, 9.11. Jyrki Similä, 16.11. Markku
Kukkonen 23.11. Janna Salmi ja 30.11. Kirsti Marjanen
Myös Sinä olet lämpimästi tervetullut mukaan!

Wanhan
musiikin
konsertti

Vaivaton
vihkihetki

ROVANIEMEN KIRKOSSA
PE 1.12. KLO 15-18.

Tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden avioliiton
solmimiseen kirkossa matalalla proﬁililla.
Sen suosio perustuu järjestelyjen helppouteen
aidosta tunnelmasta tinkimättä. Kaikki on
valmiina kirkonmäellä hääkakkua myöten.
Esteettömyystodistus oltava
7 päivää ennen vihkimistä.

Korkalovaaran kappelissa
3.11.2017 klo 19.00

Kirkossa vihkimisen edelletyksenä on
seurakunnan jäsenyys ja rippikoulun käyminen.
Vihkimiseen ilmoittaudutaan varaamalla vihkiaika
kirkkoherranvirastosta, puh. 016 335 5200.
Lisätietoja saa kirkkoherranvirastosta.
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HANNA LINDBERGIN KOTIALBUMI

MAAILMALTA | Lähetysruutu

Teksti ja kuva
poistettu.

Kutsuttuna suureen
suunnitelmaan
Kylväjän kotimaantyön johtaja Hanna Lindberg
marraskuussa Rovaniemelle.
totesi saatuaan kutsun uuteen tehtävään.
HANNA LINDBERG Lähetysyhdistys Kylväjästä on
Kylväjä on tehnyt työtä juutalaisten parissa vuodesta
työskennellyt juutalaisten parissa Israelissa. Hän vierai1974. Järjestö tekee juutalaistyötä kolmella työalueella: Islee Rovaniemellä marraskuussa teemalla ”Kutsuttuna
Jumalan suureen suunnitelmaan”. Hän alustaa juutaraelin lisäksi Ukrainassa ja Pietarissa. Ukrainan Odessassa
tuetaan kansainvälisen Jews for Jesus -paikallisjärjestön
laistyön perusteista Raamatun opetuksen pohjalta sekä
työtä muun muassa kotikäynnein ja järjestämällä kutsukertoo juutalaistyöstä käytännön esimerkkien avulla:
Miksi kristittyjen on tärkeää olla mukana juutalaistyöstilaisuuksia juutalaisten juhlien aikaan. Pietarissa Kylväjä
tukee messiaanisten juutalaisten seurakuntaa opetusviesä? Miten työ etenee?
Hanna Lindberg on koulutukseltaan kasvatustieteiden
railuin ja taloudellisesti.
maisteri. Hän on työskennellyt asiantuntijatehtävissä
juutalaisuuden tutkimus- ja koulutuskeskus Casparissa
APOSTOLI PAAVALI kirjoittaa roomalaisille (11:18):
Jerusalemissa 2005–2013 välisenä aikana. Kylväjän koti”Älä ylvästele alkuperäisten oksien rinnalla! Mutta jos
ylvästelet, muista, ettet sinä kannata juurta vaan
maantyötä hän on luotsannut huhtikuusta 2014 alkaen.
juuri kannattaa sinua”.
Vuodesta 1982 toiminut Caspari-keskus välitUskonpuhdistuksen 500-vuotisjuhlatää ajan tasalla olevaa tietoa messiaanisen
liikkeen kasvusta ja tilanteesta Israelissa.
vuonna Kylväjä on sanoittanut toiminKUTSUTTU NA
Siellä tarjotaan koulutusta, opintokokotansa suuntaa muun muassa kiteytykUR EE N
SU
naisuuksia ja materiaalia paikallisten
sellä ”juurillaan kasvava”. Järjestö
N
AA
LM
SUUN NITE
seurakuntien vastuunkantajille sekä
tahtoo muistaa paitsi luterilaisten
LISSA
K-K ES KU KS EN SA–15
SR
opetetaan kristityille kristinuskon
oppi-isiemme perinnön, myös
LA 18 .11 . KLO 12 70 B)
juutalaisia juuria ja muistutetaan juuuskomme juutalaiset juuret. Re(OS. RAUH AN KATU
talaisevankelioinnin tärkeydestä.
formaatio palautti evankeliumin
OH JE LM A:
”Kentällä Jerusalemissa koin
ytimen saarnatuoleihin. JuuremTU NA
UT
TS
KU
.30
–13
12
O
KL
EE N
vahvasti lähettäjien rohkaisun ja esime ovat kuitenkin syvemmällä
JUMA LA N SU URAN
juutalaiskristillisessä traditiossa.
rukousten voiman. Luotan, että sen
SU UN NITELMA IT,
HV
KLO 13.30 –14 KAHV
Kylväjän juutalaistyöstä voi lukea
varassa saan tehdä myös kotimaantyöSU
AK
IM
VA PA AE HTOIN EN KA
lisää sivulta www.kylvaja.fi/tyomtä työtoverieni kanssa. Haluan rohkaisLE
HE NR IKSSO NIE N TYÖL
ta kaikkia omalla paikallaan tulemaan
me/juutalaistyo.
KLO 14-15
mukaan elämää suurempaan Jumalan valJU UTAL AISTYÖN
NÄ KYMI Ä
Niko Seppä
takunnan työhön”, Lindberg muun muassa
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MUSIIKKIA |

MENOKSI |

Huippusuosittu Lumen Valo
vihdoinkin Rovaniemellä!

Ave -kuoro esittää
Rutterin Requiemin
Tulevana pyhäinpäivänä Rovaniemen
pääkirkossa voi kuulla brittisäveltäjä John
Rutterin kuuluisan kuoroteoksen Requiemin eli sielunmessun.
Requiem, rukous edesmenneiden puolesta,
on hyvin lohdullinen ja toivoa antava sävelteos. Sitä sanotaan Rutterin rakastetuimmaksi ja eniten esitetyksi kuoroteokseksi. Vuonna
1945 syntyneen Rutterin teos on valmistunut
1980-luvulla.
Rovaniemen seurakunnan Ave-kuoro
esittää teoksen yhdessä sopraano Wehhao
Zhangin kanssa. Säestäjinä ovat: pianossa
kuoronjohtaja, kanttori Maie Kuusik, huilu
Petri Sinda, sekä sellistit Sanna Haakana ja
Soile Oinonen. Kuoroa johtaa Anitta Ainali-Vuollo.
Ave-kamarikuoro koostuu vajaasta paristakymmenestä kuoroharrastajasta. Kuoro avustaa muiden seurakunnan kuorojen tavoin
kirkon tilaisuuksissa. Sekakuoro on käynyt
esiintymismatkoilla myös muun muassa
Virossa ja Unkarissa.
Konsertti Rovaniemen pääkirkossa lauantaina
4. marraskuuta kello 18. Kesto n. 45 min.
Vapaa pääsy.

Keskiaikainen kirkkolaulu
saa tilan soimaan

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

LUMEN VALON Mysterium-joulukonsertit ovat jo
kahden vuosikymmenen ajan koonneet runsaasti
kuulijoita Uspenskin katedraaliin Helsingissä. Tunnelmalliset, intiimit konsertit ovat osa monen kuulijan
jouluperinnettä. Nyt myös Rovaniemellä on mahdollista
kokea kahdeksan laulajan luomaan äänimaailman lämpö ja kirkkaus. Mysterium on matka halki vuosisatojen
joulun ja joulun musiikin ihmeeseen.

Konsertti Felix Thomas lumen mundi on
erityisesti omistettu Tuomas Akvinolaiselle. Tuomas Akvinolainen, 1200-luvulla
elänyt dominikaaniveli, joka tunnetaan
parhaiten teologisesta ja filosofisesta
kirjallisuudestaan. Hän on kuitenkin myös
katolisen kirkon kanonisoima pyhimys,
jolle omistettiin kaksi juhlapäivää keskiajalla. Felix Thomas lumen mundi
esittelee Tuomaan nimenomaan
pyhimyksenä – näkökulma, joka
usein jää oppineisuuden varjoon. Suoraan keskiaikaisista
1300–1400-luvun käsikirjoituksista kirjoitetut laulut
kertovat Tuomaan opista,
joka kirkkaudellaan valaisee maailman, ja ihmeistä,
jotka tapahtuivat pyhimyksen
haudalla.

Lumen Valo konsertoi Rovaniemen kirkossa 8.12. klo 19.
Liput 20/15€. Tulossa myyntiin www.lippupiste.fi.

Felix Thomas lumen mundi – Tuomas
Akvinolaisen muistopäivien lauluja. Lauluyhtye Vox
Silentii (Johanna Korhonen, Hilkka-Liisa Vuori).
Rovaniemen kirkossa perjantaina
24.11. klo 18.
Vapaa pääsy, ohjelma 10 euroa.

Käsi yllä maan
– Suomi 100 -matinea

”Sydämeeni
joulun teen”

Rovaniemen kirkossa soi sunnuntaina
26. marraskuuta klo 16 musiikki
juhlivan satavuotiaan Suomen
tunnelmissa. Matinean toteuttavat Ulla
ja Mauri Miettunen lauluin ja runoin
sekä Heidi-tyttären muusikkoperhe.
Heidi soittaa selloa, miehensä Pekka
Toivanen saksofonia, Saaga trumpettia
ja Elmeri pianoa. Ohjelmisto koostuu
suomalaisista sävellyksistä ja runoista.

30.11. klo 19 kirkossa konsertti,
Vesa-Matti Loiri, Ennakkoliput S-Etukortilla
Prisma Rovaniemi.
Ticketmaster 29€ +toimituskulut.
Ilman S-Etukorttia ja kirkon ovelta 34€.
3.12. klo 16 kirkossa Christmas Jazz,
duo Mariah Hortensin ja Mathias Sandberg.
Vapaa pääsy, ohjelma 10€.

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

Seuraava Pääsky ilmestyy ke 29.11.2017 | Aineisto ma 13.11.2017.
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Sairaalateologi Marjatta Orava:

Sairaalateologi
Marjatta Orava seisoo
oman elämänsä
kynnyksellä. Hän
katsoo luottavaisesti
eteenpäin iloiten
kaikesta tyhjästä
tilasta, mitä
kalenterissa on,
mutta samalla tuntien
haikeutta.

JOUNI HAGSTRÖM

Työni on ollut särkyneiden kohtaamista
Marjatta
Orava on yhtä
aikaa iloinen
ja surullinen.
21 vuoden
työrupeama
sairaalateologina
on päättynyt
ja nyt on
aika katsoa
eteenpäin.

– EI OLE HELPPO luopua, mutta nyt olen

valmis. Sydämeni on täynnä kiitollisuutta.
Marjatta muistaa kirkkaasti, kun hän tuli
vuonna 1996 Rovaniemen seurakuntaan
töihin. Hän näki työhöntulounen.
– Unessa oli uudelta tuoksuva talo, joka
oli rakennettu kahden joen risteykseen,
niin kuin Rovaniemikin on. Talo oli rakennettu veden päälle ja unessa koin, että talo
on pyhällä paikalla. Talon sisään kuului
veden solina, elämän virtojen ääni.
Marjatta oli tuolloin haltioissaan uudesta
työstään, joka oli hänelle unelmatyötä.
– On merkillistä, että nyt minusta tuntuu
ihan samanlaiselta. Minulla on yhtä onnellinen olo nyt, kun siirryn eteenpäin. Olen
saanut ihmisiltä valtavan paljon, jokainen
kohtaaminen on vaikuttanut minuun ja
jättänyt syviä jälkiä.

JO OPISKELUAIKANA Marjatalle oli
päivänselvää, että hän halusi sairaalamaailmaan.
– Tein harjoittelun sädehoitoklinikalla ja
siellä oivalsin, että tämä olisi minun paikkani palvella kirkossa. Valmistuttuani tulin
suoraan sairaalateologiksi ja täällä olen
tehnyt työtäni, vaikkakin työnkuvassani
on ollut pieni osa myös seurakuntatyötä.
Marjatan mukaan osa sairaalapapin työstä tulee aina pysymään samanlaisena.
– Tämä on kohtaamisen työtä. Se ei
ole muuttunut, ei voi, eikä saa muuttua.
Toisaalta työ on muuttunut niin, että
potilaiden hoitojaksot ovat lyhentyneet ja
sairaalamaailma on tullut hektisemmäksi.
Marjatta kuvaa työtään särkyneiden
ihmisten kohtaamiseksi.
– Sairastuminen, kuoleman läheisyys
tai vastoinkäymiset tekevät meihin säröjä.
Toisten särkyneiden kohtaaminen on
antanut minulle rohkeutta tutustua omaan
särkyneisyyteeni. Elämän tuomat säröt
ovat niitä aukkoja, joita pitkin yhteys toiseen syvimmällä tasolla rakentuu.
Suru läheisen ihmisen menettämisestä tai omasta sairastumisesta voi saada
ihmisen hätääntymään. Mitään nopeita ratkaisuja ei kuitenkaan ole olemassa silloin,
kun on kyse surutyöstä.
– Aika usein ollaan tilanteessa, ettei ole
valmiita vastauksia. Oikeiden kysymysten
löytäminen on ollut tärkeämpää. Avain on
siinä, että uskallan olla tilanteessa ahdistumatta niin, että siitä tulisi este toiselle ihmiselle. Valmiit, nopeat vastaukset voivat
olla merkki myös auttajan ahdistuksesta.
Tässä työssä täytyy kestää omaa avuttomuutta ja tyhmyyttä.
Ammattilaisena Marjatta on kuoleman
edessä nöyrä.
– En pelkää kuolemaa. Suhtaudun
luottavaisesti siihen, etten ole kuoleman
hetkellä yksin, vaan jään turvallisiin käsiin.
Pelkään sairauksia ja kipua, ja sitä, kuinka
raskaita päiviä, viikkoja tai kuukausia voi
olla ennen kuolemaa.
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Elämän
tuomat säröt
ovat niitä
aukkoja,
joita pitkin
yhteys toiseen
syvimmällä
tasolla
rakentuu.

Kuolemaan liittyy luopuminen ja suru.
Marjatan mukaan surua on hyvin monenlaista.
– Jokainen ihminen on yksilö ja suru
vaikuttaa ihmisen elämänhistoriaan.
Sairauden, surun ja jokaisen haastavan elämäntilanteen sietämiseen vaikuttaa ennen
koetut menetykset ja se, miten niistä on
selvinnyt. Ei ole mitään valmista mallia,
miten kohdata surevaa tai kuolevaa. Emme
voi tietää, miltä tuntuu luopua kaikesta
siitä, mikä on ollut rakasta: rakkaista ihmisistä, elämästä, jopa kehostaan. Ja lopulta
uskaltaa irrottaa kokonaan ote. Sehän on
ihan hurja juttu.
Kristittyinä meillä on surussa apunamme
kaikki Raamatun antamat lohdulliset ja
kauniit kuvat. Kuva Isän kodista ja elämän
puusta, lupaus ylösnousemuksesta ja siitä,
että Jeesus on mennyt edeltä.
– Voimme joka ilta harjoitella jättäytymistä itseään suurempiin käsiin, kun
uskaltaudumme uneen. Sitäkään tilaa me
emme hallitse.

SILLOIN, KUN Marjatta tarvitsee piristystä tai muuta vastapainoa työlleen, hän
lähtee metsään. Hän kokee, että hiljaisuus on tärkeää kaikkien virikkeiden
vastapainoksi. Sairaalapapin on syytä
myös vaalia omaa hengellisyyttään.
– Pienikin hetki luonnossa irrottaa tehokkaasti työn arjesta. Tapani hoitaa omaa

hengellisyyttä on
ollut hiljaisuuden
retriitit. Hiljaisuus auttaa karsimaan turhaa
pois ja etsimään sitä, mikä on oleellisinta.
Jos Marjatta saisi nyt aloittaa työnsä alusta, hän heittäisi pois kaiken suorittamisen.
– Nyt uskaltautuisin vain läsnäoloon.
Olemaan lähellä häntä, joka pelkää sitä,
mihin sairaus mahtaakaan viedä. Sillä
kaiken sen takana, mikä meitä pelottaa, on
suuri rakkaus. Hän on lähellä meitä.
Marjatta haluaa lähettää rohkaisun
sanan kohtaamilleen ihmisille.
– Toivoisin, että löytäisit elämääsi tuulahduksia sielun vapaudesta ja rohkeudesta. Haluan kehottaa sinua avartumaan, sen
Raamatun ajatuksen mukaan, että Jumala
vie meidät avaraan paikkaan.

MARJATALLE TYÖ on ollut teologisesti
mullistavaa.
– Olen kasvanut yksinkertaisuuden teologiaan, sitä on kohtaaminen. Toivon, ettei
minussa olisi mitään ehdottoman oikean
uskon vuorenvarmoja, kireitä ääniä, sillä ne
tappavat rakkauden ja lopettavat yhteyden.
Jumala tuli Jeesuksessa tänne kaikkien ihmisten kärsimysten ja elämän sotkujen keskelle. Minulla ei ole enää juuri mitään muuta
teologista jäljellä, kuin suuri rakkaus ja se,
että Jumala on kohdattavissa tässä ja nyt.
Harriet Urponen

