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Pääkirjoitus

Lähellä sinua
S

eurakunta avaa ensi sunnuntaina syystoimintakautensa
Lähellä sinua -tapahtumalla. Parin vuoden takainen Elämän lähteellä -tapahtuma sekä Hengen uudistuksen kesäjuhlat vuosi sitten synnyttivät ajatuksen syyskesään sijoittuvasta
tapahtuman järjestämisestä. Toivon mukaan toimintakauden
avajaisista kehittyy hyvä ja uusiutuva käytäntö.
Nimensä mukaisesti haluamme viestiä, että seurakunta
on lähellä, sinua varten. Lähellä oleminen tarkoittaa sitä,
että palvelut ovat lähellä, saavutettavissa, ollaan kuulolla,
kohdattavissa, tavoitettavissa, jalkaudutaan ihmisten luo.

S

eurakunnan palvelut ovat ihmiskasvoisia niin ydinkaupungin alueella kuin etäämmälläkin. Esimerkkeinä mainittakoon vaikkapa lasten päiväkerhot, muskarit, koululaisten iltapäiväkerhot, kerhotoiminta varhaisnuorille, rippikoulut, perhekerhot ja musiikkitoiminta.
Diakonia tarjoaa runsaasti osallistumisen mahdollisuuksia monimuotoisissa ikäihmisten kerhoissa, vertaisryhmissä, retkillä ja tapahtumissa. Helmikammari torin laidalla
palvelee upealla tavalla ikääntyneiden kohtaamispaikkana. Ollaan yhdessä, jaetaan kokemuksia ja elämäntuntoja. Ollaan lähellä toisia.
Diakonian vastaanotoilla kuin myös kotikäynneillä kohdataan ihmisiä arkihuolineen. Rahalliset avustukset kuin
myös ruokapankki kuuntelevan korvan kera tarjoavat apua
akuuttiin hätään, joka osaltaan auttaa pahimman ylitse.

J

oskus kuulee sanottavan, ettei seurakunta jalkaudu riittävästi kansan pariin. Toki aina on parantamisen varaa, mutta samalla on todettava, että jalkautumista tapahtuu koko
ajan joskaan se ei näy ns. korkealla profiililla. Esimerkiksi papit kohtaavat seurakuntalaisia kotikäynneillä (kasteet, syntymäpäivätervehdykset, surukodit) ja laitoshartauksissa (sairaalat, palvelu- ja vanhainkodit) ja toimitustilanteissa. Perheneuvonnassa ja sairaalasielunhoidossa palvellaan arjessa
ihmiselämän kipukohdissa.
Maaseudun hiljenevissä kylissä seurakunnan kerhot ja
muut kokoontumiset ovat paikoin ainoita säännöllisiä palveluita.

J

okainen tarvitsee lähelleen ystäviä, läheisiä. Kuinka monta
hyvää ystävää ja lähimmäistä meistä itse kukin tarvitsee?
Yksi vastaus voisi olla, kuinka monen ihmisen sydämen sykettä voimme kuunnella samanaikaisesti yhdellä kertaa? Kahden, kun pidämme ranteesta oikealla ja vasemmalla istuvaa.
Tarvitsemme lähelle inhimillisiä ystävyyden ja lähimmäisyyden sykähdyttämiä sydämiä. Tarvitsemme tukea ja toisten apua elämäämme molemmilta puolilta. Lämpimät sykähdykset, pienet teot, palvelukset, huomaavaisuudet tai
kauniit sanat tarttuvat. Kohta huomaamme jakavamme niitä eteenpäin arjen keskellä. Ollaan lähellä toista ihmistä,
olet lähellä toista ja toinen lähellä sinua.

Jumalan rakkaus
Rakkaat ystävät, rakastakaamme
toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on
syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, ei ole oppinut
tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on
rakkaus. Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan Poikansa maailmaan, antamaan meille
elämän. Siinä on rakkaus - ei siinä,
että me olemme rakastaneet Juma-

laa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa
meidän syntiemme sovitukseksi.
Rakkaat ystävät! Kun Jumala on
meitä näin rakastanut, tulee meidänkin rakastaa toisiamme. (1.
Joh. 4)

Rukous
Armahtava Jumala.
Kiitos siitä, että olet asettunut

”Kun Jumala sanallaan minutkin
loi, hän tarkoitti samalla näin: sä
arvokas oot, sä osaat ja voit, mä
tuollaisna rakastan sua”.
Kesä alkaa olla takanapäin, mutta nämä laulun sanat soivat edelleen korvissa. Tämä laulu on raikannut kerran jos toisenkin kesän
aikana. Kehitysvammaisten leireillä tällä laululla on aivan erityinen
merkityksensä – ja paikkansa. Jokaisen kohdalla tämä laulu lauletaan niin, että ”minutkin” korvataan etunimellä; nimittäin jokaisen läsnäolijan etunimellä. Jokaiselle siis lauletaan aivan oma laulu. Ja jokaiselle lauletaan omalla
nimellä: sä arvokas oot, sä osaat
ja voit, mä tuollaisna rakastan sua.
Sanat eivät riitä kuvaamaan, kuinka pyhiä hetkiä tämän laulun äärellä on koettu.
Kesä alkaa jäädä taakse ja syksyn kiireet ja haasteet ottavat tilaa.
Kuinka me osattaisiin arjen tohinan keskellä muistaa ja muistuttaa
itseämme: että olen tärkeä, minä
osaan, minä voin. Jumala rakastaa
minua juuri tällaisena.
Syksy on uuden alkua. Odottipa edessä sitten vanhat tutut rutiinit tai aivan uudet kokemukset ja
tehtävät, syksyyn liitetään usein
ajatus aloittamisesta, ryhtymisestä. Tehdään suunnitelmia, asetetaan tavoitteita, luodaan odotuksia.

meidän puolellemme
ja antanut meille Poikasi
rakkautesi suurena lahjana.
Anna meille rohkeutta ja viisautta
osoittaa hänen esikuvansa mukaan
rakkautta ja lempeyttä
kaikille lähimmäisillemme.
Tätä rukoilemme
Herramme Jeesuksen Kristuksen
nimessä.
Aamen.

Hartaus

Harriet Urponen

Sinä olet arvokas

Viikon sana

Olo on innostuneen latautunut. On
energiaa ja halua tehdä ja toteuttaa.
Mutta ihan yhtä hyvin edessä voi
olla syksy, johon liittyy pelonsekaisia tunteita, yksinäisyyttä, väsymystä, epävarmuutta, ahdistusta. Ympäristö luo meille paineita
olla tietynlainen, tehdä tiettyjä asioita, elää tietyllä tavalla. Tuntuu että tahti vain kiihtyy.
Syksyn tuoksut, loistokkaat värit
ja hämärtyvät illat ovat oivallisia
syitä pysähtyä. Syksy oikeastaan
kutsuu sinua hiljentymään, aisti-

maan pyhää, hengähtämään. Siis
aivan päinvastoin mitä ympäristö
meille viestittää. Sytytä kynttilä ja
vietä hetki kaksin Jumalan kanssa.
Sinä olet Hänelle tärkeä.
Sinä osaat, sinä voit – ehkä
enemmän kuin uskotkaan. Jumalan armahtavien kasvojen edessä Sinä olet erityinen, ainutlaatuinen, arvokas. Jumala rakastaa Sinua juuri tuollaisena.

Anu Morikawa
Kehitysvammaistyön pastori

S

eurakunta on kutsuttu elämään ja olemaan lähellä ihmistä mestarinsa Jeesuksen esimerkin mukaisesti. Toiminnoillaan seurakunta mahdollistaa yhdessäoloa, kohtaamisia, yhteistä jakamista, vertaistukea kuin myös hyviä harrastuksia. Inhimillistää hyvää.
Se kaikki on viestiä meitä suuremman lähellä olosta, salatun ja tavoittamattoman Jumalan läsnäolosta. Raamatussa sanotaan: ”me rakastamme, sillä hän on ensin rakastunut meitä” (1Joh 4). Sanassa myös vakuutetaan ”Hänessä me olemme, elämme ja liikumme” (Apt 17).
Jumala on lähellä sinua, lähempänä kuin voimme aavistaakaan. Se antaa elämään rohkeuden, turvallisuuden ja
tarkoituksen. Siitä todistaa seurakunnan kuuluttama ilosanoma Jeesuksesta Jumalan kasvoina, lähellä sinua.

Kari Yliräisänen, vs. kirkkoherra

Kirkonkynnys
Yhteisten
asioiden hoitaminen
Kesällä julkaistiin tulokset tutkimuksesta, jossa kansalaisilta oli
kysytty, mitä ammattiryhmiä he
pitävät luotettavina ja mitkä jäävät luotettavuusasteikon alapäähän. Yllätys ei ollut, että palomiehet olivat luotettavuusmittauksen
kärjessä. Palomiesten urheudesta
saamme lukea lehdistä tuon tuostakin, mutta erityisen hyvin muistamme sen syyskuun 11. tapahtumista 2001.
Pienoinen yllätys oli, että ammattiryhmistä lähes häntäpäähän
sijoittuivat poliitikot ja toimittajat.
Politiikan ympyröissä kaupungin
ja seurakunnan toiminnassa toimivat meille monet läheiset ja tutut.
Onko todella yleinen näkemys toiminnasta vain oman edun tavoittelu ja likainen peli? Onko mielikuva syntynyt valtakunnan politiikasta, missä jo vuosien ajan on tullut
esiin vaalirahasotkuja ja –hyvä veli
– hengessä sovittuja asioita.
Olen ollut vaaleilla valittuna vaikuttajana seurakunnassa 30 vuotta ja kunnallisellakin puolella yli
13 vuoden ajan, enkä omien kokemusteni pohjalta voi meitä päättäjiä erityisen epäluotettavina pitää.
Puolueiden ja eri ryhmien edustajilla on luonnollisesti erilaisia painotuksia, mutta että asioita hoidettaisiin pääsääntöisesti omaa etua
ajatellen, ei mielestäni oikein pidä paikkaansa.
Nyt eletään aikoja, jolloin eri
puolueet etsivät ehdokkaita reilun kuukauden kuluttua pidettäviin kunnallisvaaleihin. Kannustan
lähtemään mukaan, jos kiinnostusta yhteisten asioiden hoitamiseen
on. Ei valituksi tulevien tarvitse
olla kaikkien asioiden asiantuntijoita. Käsiteltävät ja päätettäviksi
tulevat asiat koskettavat perheitä
lapsista vanhuksiin, kaavoituksesta
kulttuuriin. Kaiken kaikkiaan tärkeätä on, että valituksi tulee monenikäisiä, erilaisista taustoista tulevia ja monipuolista osaamista tarjoavia henkilöitä.

Aikoinaan jouduin miettimään,
asetunko ehdokkaaksi myös kunnallisvaaleissa, kun tunsin sitoutuneeni syvästi seurakunnan asioiden hoitamiseen. Olisiko kunnassa ja seurakunnassa oltava ihan eri
päättäjät. Mukaan lähteminen oli
sitten kuitenkin helppoa, kun asiaa
laajemmin ajattelin. Seurakuntalaiset ovat myös kuntalaisia, samojen ihmisten elämään liittyviä asioita käsitellään molemmilla puolilla, esimerkkinä diakonian ja sosiaalipuolen asiat. Kunnat ja seurakunnat kuuluvat yhteen.
Luterilaisen maailmanliiton pääsihteeri Martin Junge korosti valtakunnallisilla lähetysjuhlilla myös
vaikuttamistoimintaa kirkon tehtävänä suhteessa ympäröivään maailmaan julistuksen ja diakonian lisäksi. Julistus ja diakonia kohdistuvat lähimmäiseen, vaikuttaminen
merkitsee kirkon julkista läsnäoloa
ja ääntä yhteiskunnassa.
Jos kirkko ei ymmärrä diakonista tehtäväänsä, se ei voi tulla rakkaudesta eläväksi kärsivien kirkoksi. Jos kirkko taas ei halua vaikuttaa poliittisiin päättäjiin
ja siihen maailmaan, jossa se elää,
se koteloituu ja eristäytyy todellisen maailman marginaaliin. Ja jos
kirkko ei julista uskoa Jumalaan,
se muuttuu pelkäksi sosiaalityöksi, Junge totesi.
Syksyn vaalit odottavat uusia
päätöksentekijöitä. Onko sinun
paikkasi olla mukana?

Raili Kerola
Kirkkoneuvoston vpj.
Ei ehdolla kuntavaaleissa
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Kerromme Jumalan rakkaudesta –

kurssi lähimmäisen
kohtaamisesta
14.–16.9. Rovaniemen seurakuntakeskus, Rauhankatu 70.
Ohjelma
Perjantai 14.9.
18.00 Tervetuloa!
18.30 Miten löydän turvallisen uskon?
19.15 Kahvitarjoilu
19.45 Minun tarinani
20.45 Päätös
Lauantai 15.9.
9.30
Aamun avaus
9.45
R-tunti: Jumalan rakkauden ja
anteeksiantamuksen lahja
10.45 Miten kohtaan toisen ihmisen?
12.00 Lounas
13.00 R-tunti: Pyhän Hengen lahja
14.00 Kahvi
14.30 Jumala rakastaa sinua –vihko
ja sen käyttö 1.
15.45 R-tunti: Pyhällä Hengellä täyttyminen
16.30 Päätös
Sunnuntai 16.9.
10.00 Messu
11.30 Lounas
12.30 Jumala rakastaa sinua -vihko
ja sen käyttö 2.
13.15 Meillä on tehtävä – lähdetään liikkeelle
15.30 Kahvi
16.00 Miten meni? + R-tunti:
Kristuksen lähettiläinä
16.45 Päätös
* Oman Raamatun mukaan ottaminen helpottaa
seuraamista.
* Kouluttajana Kansan Raamattuseurasta/EVKO
Marja Mäkelä, mukana Rovaniemen srk:sta
Liisa Alanne.
* Ilmoittautuminen 4.9. mennessä ruokailun ja
materiaalin takia: liisa.alanne@evl.fi tai
puh. 040 5034057
Lämpimästi tervetuloa!
Järjestäjinä:
Rovaniemen seurakunta/Kansan Raamattuseuran
Evankelioimistyön koulutuskeskus (EVKO)

VAIVATON
VIHKIHETKI
KIRKOSSA
Tänä vuonna on kaksi nonstop-vihkimisten
päivää.
pe 7.9. klo 16 alkaen
ke 12.12.12. klo 12 alkaen

Korjaus

Raamatun aarteiden äärellä
Ounasrinteen kappelissa

Pääskyssä 20.6.2012 uutisoimme kevään Yhteisvastuukeräyksestä.
Eniten "sponsoritukea" keräyksen hyväksi keränneiden Riemukierroshiihtäjien kohdalle oli vahingossa tullut virheellinen tieto. Erkki Vierimaan keräämä tuki oli
1106 € (ei siis 346 €). Pahoittelemme virhettä.
Vielä kerran kiitos kaikille Yhteisvastuukeräykseen
eri tavoin osallistuneille!

ELÄMÄN ILTA
läheisensä menettäneille.
”Tuska on suurta. Kyllä. Niin.
Mutta sen pieniksi pilkoin.
–
Kun kerroin siitä,
se väheni.
Jos vaikenin,
se läheni…”
Eila Kivikk’aho
Rovaniemen terveyskeskussairaalassa,
Sairaalakatu 4. kerroksen neuvotteluhuoneessa tiistaisin 11.9., 2.10.,13.11. ja 4.12.
klo 18–19. Mukana illassa sairaanhoitaja
sekä sairaalapastori.

18.9.2012–21.5.2013
joka toisena tiistai-iltana klo 18–19.15.
Illoissa syvennytään Johanneksen evankeliumin
sisältöön ja sanomaan. Perehdytään syvällisesti
siihen, kuka Jeesus on, mitä Hän opetti ja miten
Hän suhtautui ihmisiin sekä mitä Jeesuksella
on sanottavana Isän Jumalan sydämeltä meille
tämän ajan kristityille.
Tilaisuudet ovat avoimia kaikille ja kestävät
reilun tunnin. Johanneksen evankeliumiin johdattelevat mm diakoni Jouni Hilke, pastorit Samuel
Mäkinen, Heini Kesti ja Anne Lehmus.
Lämpimästi tervetuloa Jumalan Sana ja rohkaisun ääreen!
18.9. Johannes – uskon evankeliumi.
25.9. Sana oli Jumalan tykönä – nyt keskellämme.
9.10. Vesi muuttuu viiniksi.

- Kuulutukset eli avioliiton esteiden tutkinnasta
todistus vähintään 7 vrk aikaisemmin.
- Vihkiajan voi varata 15 min välein, mutta
vihittäväksi voi tulla myös ilman ajanvarausta klo 18 mennessä, jos mukana on todistus
avioliiton esteiden tutkinnasta.
- Ilmoittautuminen kirkon kryptassa,
käynti Vapaudenkadun puolelta.
- Mahdollisuus myös yhteisvihkimiseen.
Ajanvaraus kirkkoherranvirastosta p. 3355200.
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SYYSRETKI

SYÖPÄÄN
SAIRASTUNEILLE JA
LÄHEISILLE
Tule ruskaretkelle Pyhätunturille ja Kairosmajalle 19.9.
Tutustumme Pyhä-Luoston luontokeskus Naavaan ja
maastoon, mm. Isokuruun ja Pyhänkasteenlampeen
sekä Kairosmajan leirikeskukseen. Lounas ja kahvit
Kairosmajalla kuuluu retken hintaan, tarjotaan
makkara ja mehutetra. Itse voi ottaa mukaan linjaautomatkalle ja kävelyretkille kahvia (termospullo),
juomat, hedelmiä tai välipalaleivät.
Mukaan patikointiin sopiva ulkoiluasu, juomapullo
ja sään mukaan sadevara. Valittavana on kolme eri
liikuntavaihtoehtoa: Karhunjuomanlammen reitti
(8 km), Pyhänkasteenlampi ja Isokuru (n. 5 km)
sekä kunnon mukaan Aittokurun maastossa tai
Kairosmajan lähiympäristössä (ilmoittautuessasi
ilmoitatko alustavan valintasi). Voit ottaa tueksi
metsäpoluille vaikkapa kävelysauvasi.
Tarkemmin voit tutustua kohteeseen:
http://www.luontoon.fi
Vetäjinä Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyksen
Rovaniemen osastosta Ester Mella ja Katja Laurila,
seurakunnasta joht. sairaalapastori Hannu Ullner
ja joht. diakoni Markku Kukkonen (tiedustelut
vetäjiltä).
Lähtö seurakuntakeskuksen, Rauhankatu 70 A,
edestä 19.9. klo 8 ja paluu samaan paikkaan n. klo
18 mennessä. Osallistumismaksu 10 €.
Ilmoittautuminen diakoniatoimistoon,
puh. 016 3355236, viim. 11.9. mennessä.
Retken järjestää Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys
ry. ja Rovaniemen seurakunnan diakoniatyö ja
sairaalasielunhoito.
TERVETULOA!

OMAISHOITAJIEN JA
HEIDÄN LÄHEISTENSÄ
yhteinen virkistyspäivä
Norvajärvellä 10. syyskuuta
Tiedustelut ja ilmoittautumiset keskiviikkoon
5.9. mennessä Sirpa Hiilivirralle, 040 5469421
tai diakoniatoimistoon, puh. 3355236.
Puhelimen puhepostiin voi jättää myös ilmoittautumisen mainiten oman nimen ja puhelinnumeron, ruokavalion sekä virkistyspäivän
nimen.
Lähtö linja-autoasemalta klo 9 ja
paluu samaan paikkaan n. klo 15.
Retki on maksuton.
Mukaan saunomisvälineet.
Järjestää diakoniatyö
Lämpimästi tervetuloa!

Kirkkoherranvaali
ehdollepano muuttui

I Riipinen, II Elonheimo, III Kallioranta

O

ulun hiippakunnan tuomiokapituli hyväksyi 8.8. Ranuan kirkkoherra Pentti Kalliorannan tekemän oikaisuvaatimuksen ja muutti Rovaniemen kirkkoherran vaalin ehdollepanoa
nostamalla Kalliorannan yksimielisesti kolmannelle vaalisijalle rovasti Tuomo Korteniemen sijaan.
Vaalisijat ovat muutoksen jälkeen
seuraavat:
I vaalisija: Oulujoen seurakunnan
kirkkoherra Jouni Riipinen
II vaalisija: Sauvo-Karunan kirkkoherra Kalle Elonheimo
III vaalisija: Ranuan seurakunnan
kirkkoherra Pentti Kallioranta
Ylimääräiselle vaalisijalle ovat mahdollisia viran muut hakijat: Ilari Kinnunen, Topi Litendahl, Niko Ryynänen
ja Pentti Tepsa.
Tuomiokapituli päättää vaalin tar-

kemmasta aikataulusta sen jälkeen, kun
vaaliehdotus on lainvoimainen.
Tämän jälkeen kolme vaalisijoilla olevaa kirkkoherraehdokasta antavat vaalinäytteen toimittamalla päiväjumalanpalveluksen kirkossa peräkkäisinä sunnuntaina.
Tuomiokapituli määrää vaalin aloittamispäivän, mutta vaalin järjestämisen
yksityiskohdista ja esimerkiksi ennakkoäänestyksen laajuudesta päättää paikallinen vaalilautakunta.

Korteniemi peruutti hakemuksen
Toukokuun lopulla tekemässään oikaisupyynnössä Kallioranta pyysi tuomiokapitulia harkitsemaan, tuovatko syyteharkinnassa tuolloin olleet asiat rasitteen Korteniemen ehdokkuudelle.
Kalliorannan oikaisupyynnön jälkeen Lapin syyttäjävirasto nosti Kor-

teniemeä vastaan syytteen kirjanpitorikoksesta sekä veropetoksesta.
Päätöksen perusteluissa tuomiokapituli arvioi syytettä kirkkoherranviran julkisuuden ja luottamuksellisuuden kannalta.
”Vaikka kyse on tässä vaiheessa
syytteestä, antaa asialle painoarvoa
se, että Korteniemi on myöntänyt kirjanpitorikoksen. Samalla arvioinnissa
painaa teon pitkäaikaisuus ja laajuus.”
Tuomiokapituli totesi Korteniemen
kelpoiseksi ylimääräiselle vaalisijalle huomioon ottaen, että syyteprosessi on kesken.
Tuomo Korteniemi on tuomiokapitulin päätöksen jälkeen 21.8. peruuttanut hakemuksensa eikä ole mukana
vaalissa mahdollisella ylimääräisellä
vaalisijallakaan. (HU)

Sanan virrassa – Oulun
hiippakunnan lähetysjuhlat Pellossa
P

ellon seurakunnassa pidetään – jos
Jumala suo – Oulun hiippakunnan
lähetysjuhlat 31.8.–2.9.2012. Teemana
juhlilla on Sanan virrassa.
Teema Sanan virrassa viittaa luonnollisesti Väylään, Torniojokeen, Suomen ja Ruotsin rajajokeen. Joki – meän väylä - ei vanhastaan erottanut, vaan
yhdisti eri kansoja ja heimoja. Jokemme oli merkittävä kulkuväylä, jota pitkin ajatukset ja tavarat kulkivat pohjoiskalotin alueella.
Onpa esitetty jopa arvioita, että
maamme ensimmäiset kristilliset vaikutteet olisivatkin tulleet juuri Tornionjokea pitkin pohjoisen suunnalta. Niin
tai näin lestadiolaista herätystä on ainakin verrattu Tornionjoen kevättulvaan,
joka vyöryi alas täältä herätyksen alkuläheteiltä virkistäen ja elävöittäen ihmisten ja kansakuntien elämää.
Teema Sanan virrassa muistuttaa
myös Pipliaseuran juhlavuodesta, jota
nyt vietämme. Vuonna 2012 tulee ku-

luneeksi 200 vuotta Suomen Pipliaseuran perustamisesta. Se on siis maamme
vanhin uskonnollinen yhdistys. Alussa
seuran tavoitteena oli saada Raamattu
jokaiseen suomalaiseen kotiin. Ja yhä
edelleen raamatunkäännöstyö ja Raamatun käytön edistäminen ovat tärkeitä kirkon ja raamattulähetystyön tavoitteita.
Toivomme, että myös Pellon juhlilla Jumalan Sanan esillä pitäminen saisi rakentaa seurakuntia. Sekä rohkaista jokaista yksittäistä kristittyä uskoon,
toivoon ja rakkauteen. Raamatun Sana on kuin Pyhän Hengen virta meidän ihmisten luo. Se antaa meille voimaa Jumalalta ja kuljettaa sitten meitä toisten luo.
Täällä keskisessä Tornionjokilaaksossa, Pellon seurakunnassa, olemme
kahden rajan risteyskohdassa. Ruotsin
rajan poikki kulkee paikkakuntamme
eteläisimmän kylän kohdalla napapiiri, joka rajaa meidät vuosittain lyhyek-

si ajaksi sekä jatkuvaan yön pimeyteen
että jatkuvaan päivänvaloon.
Johanneksen evankeliumissa Jeesus
sanoo: ”Vielä hetken aikaa valo on teidän keskellänne. Kulkekaa niin kauan kuin teillä on valo, ettei pimeys saisi teitä valtaansa.” (Joh. 12:35) Tämän
mestarimme kehotuksen vuoksi kutsun sinuakin Pelloon ensi elo-syyskuun
taitteessa. Nyt kesän lopulla meillä vielä riittää valoa. Vielä on siis aika tehdä työtä ja nähdä näkyjä! Vielä on aika
luottaa ja rohkaista toisiamme!
Uskon, että Oulun hiippakunnan lähetysjuhlista Pellossa tulee monipuolinen katsaus kirkkomme ja eri lähetysjärjestöjen tekemään työhön. Ja toivon,
että Pyhä Henki rohkaisisi meitä Jumalan Sanan kautta eteenpäin tässä hänen
valtakuntansa työssä! Tervetuloa!

Mikko Pelkonen
Pellon kirkkoherra

Oulun hiippakunnan lähetysjuhlaohjelma:
PERJANTAI 31.8.
18.00 Kahvio aukeaa (Jäähalli)
19.00 Maailman kaikissa kylissä (Rohki-halli)
Jaakko Löytty & TRE, Tapani Melaluoto, Mikko
Pelkonen, Tansanian terveiset, ohjelma 5 € lähetykselle
21.00 Sanan ja rukouksen ilta (Kirkko)
Matti ja Ruut Hirvilammi, Tarja ja Tuomo Ylitalo,
Mirjami Hyttinen
LAUANTAI 1.9.
9.00 Evankeliumi kuuluu kaikille (Auditorio)
Lähetys Matteuksen evankeliumissa, Jukka Norvanto
10.00 Sana uudistaa – valoa maailmaan (Jäähalli)
Anja ja Aleksander Voltshok (Murmansk), Eeva ja Kari
Pöykkö, Ari Juntunen, Korvakuulolta-musiikkiryhmä
11.30 Sana johtaa – viestejä maailmalta (Jäähalli)
Abraham Chen (Kiina), Paula Päivinen, Juha Saari,
Nuortenkuoro, viittomakielinen tulkkaus
12.45 Ensimmäiset kanavat:
1. Sana Aasiassa (Jäähalli)
Abraham Chen, Tapio Pokka
2. Sana Venäjällä (Auditorio)
Anja ja Aleksander Voltshok, Juha Saari
3. Suomen Pipliaseuran historia (Alakoulun yläkerta)
Hannu Pelkonen
4. Ihminen tarvitsee ihmistä - Tansanian koulussa
(Alakoulun yläkerta), Hanna Gammelin
5. Uganda - Toivoa ja elämänuskoa rakentamassa
(Hirsipuolen luokka), Mauno Soronen

6. Matkalauluseurat (Kirkko)
Anja ja Paavo Korteniemi, Raili Aska
13.45 Toiset kanavat:
1. Sana Etelä-Amerikassa (Kirkko)
Esteban Voth (Argentiina), Markku Kotila
2. Sana Venäjällä (Auditorio)
Anja ja Aleksander Voltshok, Juha Saari
3. Suomen Pipliaseuran historia (Alakoulun yläkerta)
Hannu Pelkonen
4. Ihminen tarvitsee ihmistä… (Alakoulun yläkerta),
Hanna Gammelin, viittomakielinen tulkkaus
5. Uganda - Toivoa ja elämänuskoa rakentamassa
(Hirsipuolen luokka), Mauno Soronen
15.00 Sana kantaa – pääjuhla, Suomen Pipliaseura 200
vuotta (Jäähalli)
Piispa Samuel Salmi, Esteban Voth, Markku Kotila, Arto
Seppänen, Lapsikuoro, Alakoululaiset, viittomakielinen
tulkkaus
17.00 Jakarandan konsertti (Rohki-halli)
Viittomakielinen tulkkaus
18.30 Vaeltajan iltakirkko (Jäähalli)
Matti Laurila, Jaakko Knuutila ja Pappien bändi,
Lankomiehet
20.30 Iltamusiikki (Kirkko)
Revontulet –kuoro, Samuel Korhonen
21.45 Yömusiikki: Lux Aeterna - Ikuista Valoa (Kirkko)
Aulikki ja Pertti Eerola, ohjelma 5 € lähetykselle

SUNNUNTAI 2.9.
9.00 Huomenta Senegal! (Auditorio)
Marko Hanslian ja Skype-yhteys Senegaliin
10.00 Sanan virrassa – messu ja lähettäminen (Jäähalli)
Piispa Samuel Salmi, Pekka Särkiö, Mikko Pelkonen, Raili
Aska, Kirkkokuoro ja Musiikkitiimi. Avainten luovutus ja
viittomakielinen tulkkaus
Kirkkokahvit Jäähallissa messun jälkeen
INFO
Vaatetuksesta
Jäähallissa voi olla säästä riippuen viileää. Juhlille
kannattaa siis varata myös lämmintä vaatetta päälle.
Juhlakanslia
Jäähallissa pe 18–19 ja la 8.30–20.30
puh. 040 8399771
Myyntipöydät
Jäähallissa la 8.30–20.30
Ensiapu ja lepohuone
Päiväkodilla la 10–20
Lähetyskahvilat
Jäähallissa pe 18–21, la 9–20 ja su 11–12.30
Rohki-hallissa la 9-20
Ruokailu
Koulukeskuksen Helmi-ravintolassa la klo 11–17
Aikuiset 8 € ja 5–14-vuotiaat 5 €
Lastenhoito
Päiväkodilla pe 18.30–20.30 ja la klo 10–18
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Raamatun juhlavuoden tapahtumia
Oulun hiippakunnassa vuonna 2012

Pekka Särkiöstä uusi kenttäpiispa

Raamatunkäännöstyö tukee
monia uhattuja kieliä maailmassa
S

uomen Pipliaseura täyttää tänä
vuonna 200 vuotta. Vuosipäivän tähden Suomen evankelis-luterilainen kirkko viettää Raamatun
juhlavuotta. SPS on Suomen vanhimpia järjestöjä ja vanhin kristillinen järjestö. Alun perin Pipliaseuran tavoitteena oli saada Raamattu jokaiseen suomalaiseen kotiin.
Tänään se keskittyy pääosin raamatunkäännöstyöhön ja raamattulähetystyöhön mm. suomalais-ugrilaisten kansojen keskuudessa Venäjällä.
Raamatunkäännöstyön edellytyksenä on, että paikallisille usein
vain puhutuille kielille luodaan
kirjakieli. Työ on merkinnyt, että
monet uhatut kulttuurit ovat saaneet oman kirjakielen ja Raamatun
lisäksi muuta omakielistä kirjallisuutta. Näin Pipliaseuran ja muiden lähetysjärjestöjen tekemä raamattulähetystyö on tukenut monien kulttuurien säilymistä merkittävällä tavalla.
Raamatun juhlavuotta on vie-
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tetty valtakunnallisella tasolla jo
monin tavoin, mutta edessä ovat
vielä Pohjois-Suomessa järjestettävät juhlavuoden hiippakunnalliset tapahtumat. Oulun hiippakunnan lähetysjuhlia vietetään Pellossa 31.8.–2.9.2012 teemalla SANAN VIRRASSA. Raamattulähetystyö on juhlissa esillä monella tavalla, mutta aivan erityisesti vuoden hiippakunnallisessa pääjuhlassa la 1.9. klo 15 Pellon jäähallissa.
Juhlassa ovat mukana Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi,
Suomen Pipliaseuran pääsihteeri Markku Kotila, Yhdistyneiden
Raamattuseurojen käännöskoordinaattori Esteban Voth Argentiinasta ja saamelaisessa raamatunkäännöshankkeessa työskentelevä Arto
Seppänen Utsjoelta.

Oulun hiippakunta pitää Raamatun juhlavuotta esillä myös
kahdessa PYHÄ RAAMATTU
-seminaarissa ke 26.9. Oulusssa
ja to 27.9. Rovaniemellä. Seminaarit on suunnattu seurakuntien
työntekijöiden ja opettajien lisäksi kenelle tahansa Raamatun laajaalaisesta merkityksestä kiinnostuneelle. Seminaarien luennoitsijoina ovat Käännöstyön johtaja TT
Seppo Sipilä ja apulaispääsihteeri Martti Asikainen Suomen Pipliaseurasta sekä Kirkollisen työn
päällikkö TT Petri Merenlahti Kirkon Ulkomaanavusta.
Matti Laurila
Oulun hiippakunnan lähetyssihteeri
matti.laurila@evl.fi

Kirkkoherra, teologian tohtori
Pekka Särkiö (s. 1963) nimitetään
kenttäpiispan virkaan 1.9.2012 alkaen. Kenttäpiispan virka täytetään
nyt ensimmäistä kertaa viiden vuoden määräajaksi.
Särkiö on toiminut vuodesta 2001 Keski-Lahden seurakunnan kirkkoherrana. Aikaisemmin
hän on ollut muun muassa Tampereen hiippakunnan pappisasessorina, Keski-Lahden seurakunnan III
kappalaisena ja Suomen Akatemian projektitutkijana.
Teologian kandidaatin tutkin-

non Särkiö suoritti Helsingin yliopistossa vuonna 1989. Hänet on
vihitty papiksi Tampereella vuonna 1989. Teologian tohtorin tutkinnon Särkiö suoritti Helsingin
yliopistossa vuonna 1994. Kenttäpiispa johtaa ja valvoo puolustusvoimien hengellistä työtä sekä sotilaspappien työtä. Hän on myös
kirkolliskokouksen sekä piispainkokouksen jäsen. Tällä hetkellä virkaa hoitava kenttäpiispa
Hannu Niskanen siirtyy eläkkeelle 1.9. alkaen.

Liturgisen vaatetuksen ja kirkkotekstiilien
näyttely kirkossa 3.–5.9.
Rovaniemi-viikon ”dissainia”-teemaan liittyen kirkossa on maanantaista keskiviikkoon 3.–5.9. klo
12–14 kirkkotekstiilien ja liturgisen vaatetuksen näyttely.
Seurakuntamestarit esittelevät
kirkon tekstiilejä ja esineistöä sekä jumalanpalveluksissa käytettävää liturgista vaatetusta, jotka ovat
esillä alttarilla ja kuoritilassa.
Näyttelykierrokseen kuuluu
myös opastettu käynti historiahuo-

neessa, jossa on seurakunnan historiallisesti arvokkaimmat esineet
ja tekstiilit.

Esitelmä kryptassa la 8.9.
Teemaan liittyy myös tietokirjailija, teol.lis Veijo Koivulan esitelmä
lauantaina 8.9. klo 15 kirkon kryptassa. Oululainen Koivula on kirjoittanut useita teoksia muun muassa jumalanpalveluksesta ja kirkollisista symboleista.

Irti arjesta -perheleirillä

R

ovaniemen seurakunnan diakoniatyössä on 18 vuoden ajan
järjestetty ”Irti arjesta” -perhelomatoimintaa yhteistyössä Rovaniemen kaupungin kanssa. Toiminta lähti Yhteisvastuukeräyksen rahoittamasta ”Yhteisvastuu lapsistamme” –hankkeesta. Nyt se on
vakiintunut yhdeksi tärkeäksi lähiö- ja perhetyön muodoksi, josta on tehty tutkimusta. (Kallunki
2006, Kehus & Lähteinen 2011).
Diakonissa Marjo Rundgren on
ollut toiminnassa mukana vuodesta
2005 lähtien. Hän kertoo, että monelle perheelle leiri saattaa olla ainoa loma vuosiin.
– Kyseessä on ennaltaehkäisevä
lastensuojelutyö ja avohuollon tukitoiminta, jonka kustannukset katetaan kaupungin sosiaalitoimen ja
seurakunnan diakoniatyön varoista, Marjo Rundgren sanoo. – Irti
arjesta –perheleiritoiminta on vertaistoimintaa ja perheet saavat ohjausta moniammatilliselta tiimiltä.
Oleellisesta on yhteinen perheloma leirimuotoisena, Marjo Rundgren kertoo.

Toiminnallinen
jatkumo tärkeää
Moniammatillinen yhteistyö on
avainasemassa sekä toiminnan
suunnittelussa, toteutuksessa että arvioinnissa. Marjo Rundgrenin
mukaan työstä on tullut vuosien
saatossa pitkäjänteisempää ja uuden Irti arjesta –leirin suunnittelun
pohjatyöt tehdään jo aina edellisen
leirin päättymisen jälkeen.

Toiminnan tueksi tutkimusta
Sanna Lähteinen ja Jenni Kehus tekivät etnografisen pro gradu -tutkielman Lapin yliopiston yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan
syksyllä 2011. Vuonna 2010 he
keräsivät valtavan aineiston doku-

mentoimalla, osallistuvalla havainnoinnilla ja haastatteluilla ja tutkimusraportissaan he antavat loistavia eväitä toiminnan kehittämiseen
ja laadun parantamiseen.
Hyvin oleellinen tavoite itse leirille on ryhmäyttää ennestään tuntemattomia ihmisiä keskenään ja
antaa heille vertaisryhmäkokemuksia. Näin päästään tutustumaan yhä paremmin perheisiin,
jolloin työskentelyä on luontevaa
jatkaa syksyllä muissa vertaisryhmien tapaamisissa. Tutkimuksen
mukaan perheille toiminta merkitsee virkistäytymistä, uusia kokemuksia, yhdessäoloa ja mahdollisuutta vertaistukeen sekä sosiaalisiin suhteisiin. Työskentelymuoto antaa mahdollisuuden eheyttää
perheitä.

Harriet Urponen

Moniammatillinen yhteistyö avainasemassa

Irti arjesta vai kiinni arkeen?
Lähteinen ja Kehus korostavat, että moniammatillinen tiimityöskentely edellyttää toiminnan tavoitteiden perusteellista aukipurkamista.
Keskeiset tavoitteet ovat virkistäytyminen ja lomailu, vanhemmuuden tukeminen ja kaksisuuntainen
kotoutuminen, joka korostuu erityisesti maahanmuuttajaperheiden
kohdalla.
Irrottautumalla arjesta päästäänkin lähemmäs tavallista ja
hyvää arkea. Työmuoto voi antaa
mahdollisuuden parempaan arkeen, muttei välttämättä anna sille takuita. Mitä paremmin perheitä opitaan tuntemaan, sen luonnollisempi yhteys heihin saadaan ja
näin myös apu voi mennä paremmin perille.

Kaikkien osaaminen käyttöön
Moniammatillisen ohjaajatiimin
osaaminen on olennaista toiminnan toteuttamisessa. On tärkeää,
että kaikilla on selkeä rooli ja teh-

Tutkijat Sanna Lähteinen (vas.) ja Jenni Kehus tekivät pro gradu –tutkielman yhdessä.
tävä ja työtiimi toimii verkostona yhteisiin tavoitteisiin pääsemiseksi.
Työmuodon tavoitteiden onnistuminen edellyttää ohjaajien sitoutumista toimintaan ja mahdollisuutta työaikansa puitteissa osallistua toiminnan toteutukseen ja
kehittämiseen.
Resursseja olisi hyvä suunnitella pitkäjänteisesti ja ohjaajille olisi
hyvä tarjota koulutusta. Näin esimerkiksi leiristä ja muista vertaisryhmätapaamisista saadaan sisällöllisesti eheitä kokonaisuuksia,
jotka mahdollistavat perheille heidän kannaltaan tärkeiden asioiden
työstämisen yhdessä ammattilaisten kanssa.

Raja-aidat matalammaksi
Perheleiri- ja vertaisryhmätoiminnan myötä opitaan tuntemaan eri
alojen ammattilaisia ja päästään
osalliseksi heidän osaamisestaan.
Toiminta madaltaa perheiden ja
työntekijöiden välillä olevia rajaaitoja ja poistaa ennakkoluuloja.
Lähteinen ja Kehus sanovat tutkimuksessaan, että sosiaalityö ja
kirkon perhe- ja diakoniatyö saavat kasvot tämän toiminnan myötä.

Poikkeuksellinen työtapa
Lähteinen ja Kehus toteavat Rovaniemen seurakunnan ja kaupungin
yhteistyön järjestämän perheleirija vertaisryhmätoiminnan olevan

poikkeuksellista, sillä kunnallisessa sosiaalityössä ei ole vahvaa perinnettä leirimuotoiseen työskentelyyn tai ryhmätyön menetelmiin.
Toiminnassa yhdistyy sosiaalityön
asiakkaiden kannalta kaksi kiinnostavaa ja tärkeää tekijää: moniammatillisuus ja ryhmämuotoinen työskentely. Ne yhdessä tukevat perheitä parhaiten.
Lähde: Kehus, J. & Lähteinen, S.
2011. Irti arjesta – vai kiinni arkeen? Etnografia perheleiri- ja
vertaisryhmätoiminnan rakentumisesta. Lapin yliopisto: Sosiaalityö. Pro gradu tutkielma.
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Kauppakassikisa!
Valmista käteen sopiva,
kaunis kauppakassi
kierrätysmateriaalista ja
osallistu kauppakassikisaan.
Laita kassin sisälle omat yhteystietosi.
Tuo kassi mukanasi Lähellä Sinua – tapahtumapäivään kirkonmäelle sunnuntaina
2.9. klo 12 mennessä.
Ilmoita osallistumisestasi p. 040 7317987 tai
seija.luomaranta@evl.fi ja saat lisätietoa.
Kassit kootaan seurakuntakeskuksen tiloihin
näyttelyyn. Jokainen kävijä voi äänestää yhtä
kassia parhaimmaksi. Voittaneen kassin tekijä
saa palkinnoksi ostolahjakortin.
Kauppakassikisa on innostaa meitä kaikkia
kankaisten kassien käyttöön!

Pyhä Raamattu -seminaari
Rovaniemen
seurakuntakeskuksessa
to 27.9. klo 9.30–14.30.
Seminaari Raamatun
merkityksestä,
sisällöstä ja käytöstä.
OHJELMA
9.30
Aamukahvi.
10
Aamuhartaus, vt. kirkkoherra
Kari Yliräisänen.
10.15 Avaus,
hiippakuntasihteeri Pekka Asikainen
10.30 Nykyajan ihminen Raamatun lukijana,
Käännöstyön johtaja, TT Seppo Sipilä,
Suomen Pipliaseura.
12
Lounas.
13
Raamattu, oikeudenmukaisuus
ja maailman köyhät.
Kirkollisen työn päällikkö, TT
Petri Merenlahti, Kirkon Ulkomaanapu.
13.45 Raamattu muiden kansojen käsissä,
Apulaispääsihteeri Martti Asikainen,
Suomen Pipliaseura.
14.30 Yhteenveto päivän teemasta,
Hiippakunnan lähetyssihteeri
Matti Laurila.
Päätöskahvi.

Seminaari on tarkoitettu seurakuntien
työntekijöille, opettajille ja muille kiinnostuneille.
Osallistumismaksu 30 € (sisältää kahvit ja
lounaan). Ilmoittautuminen 12.9. mennessä
anneli.sillanpaa@evl.fi, puh. 08 5358550.
Tiedustelut: hiippakuntasihteeri Pekka Asikainen,
pekka.asikainen@evl.fi, puh. 044 7555553,
hiippakunnan lähetyssihteeri Matti Laurila
matti.laurila@evl.fi, puh. 0400 619193.
Järjestäjät: Rovaniemen seurakunta, Oulun
hiippakunta / kasvatus- ja lähetystyö, Suomen
Pipliaseura, Kirkon Ulkomaanapu.
Tervetuloa!

Lähellä Sinua tapahtuma avaa Rovaniemen seurakunnan syyskauden.
Tervetuloa mukaan päivän tapahtumiin, jotka on suunniteltu juuri Sinulle.
Mitä jos pyytäisit vielä kaverinkin mukaan?

Jukka Salmisen
koko perheen
konsertti

Juhlamessu su 2.9. klo 10, liturgia
Tuomo Korteniemi, saarna vt. kirkkoherra Kari Yliräisänen, kaikki
seurakunnan kanttorit, juhlamessussa kolehti kerätään oman seurakunnan diakoniatyölle. Samalla vietetään
myös Lähimmäisen
päivää.

Rovaniemen kirkossa sunnuntaina
2.9. klo 15 alkaa Jukka Salmisen konsertti, joka on suunnattu paitsi lapsille, myös aikuisille. Tässä konsertissa
Jukka Salminen saa yhdessä lapsikuoron kanssa laulaa ja iloita ystävyydestä ja yhteydestä.
– Hämmästelemme jokaisen ainutlaatuisuutta ja erilaisuuden rikkautta.
Avaamme silmiämme taivaan Isän ihmeisiin arkielämämme keskellä, Jukka
Salminen kertoo.
– Siipi enkelin kuljettaa meitä ympäri maailman ja jaamme iloa toisillemme
laulaen ja leikkien. Lopuksi siunaamme saappaamme ja sandaalimme syksyaskeliin, Jukka Salminen itse kuvaa
konserttia.
Hämeenlinnalaisen lauluntekijän ehkä tunnetuin aikuisille tehty kappale on
Saviruukku, mutta hänen lauluhaalarinsa ja raikkaat, nykylasta puhuttelevat laulut ovat tulleet tunnetuiksi kouluissa, päiväkerhoissa, seurakunnissa
ja hyvin monenlaisissa musiikkitapahtumissa.
Jukan konserteissa korostuu vuorovaikutus ja yhdessä laulaminen ja laulujen teemoissa vilahtelevat kaikkia
koskettavat teemat, kuten ystävyys,
luonto, kansainvälisyys ja hengellinen sanoma. Jukka Salminen on Pikku Kakkosen ja TV 7:n katsojille tuttu taiteilija ja hän on jo kolmenkymmenen vuoden ajan kitaransa kanssa
kiertänyt mitä erilaisimmilla estradeilla. Sunnuntaina 2.9 klo 15 meillä on
loistava tilaisuus kuulla häntä Rovaniemellä!

Rakkaus kantaa
Rovaniemen kirkossa pääset kokemaan kristillistä yhteyttä, kun osallistut
klo 12.30 alkavaan Rakkaus kantaa -tapahtumaan. Tilaisuuden juontaa Markku Kukkonen ja tervehdyksensä tuovat
myös uudet rovaniemeläiset, Burman
karennit. Luvassa parkanolaisen Aila
Järvirovan runoja ja lausuntaa. Elävän
musiikin osuudesta vastaa gospelbändi Ilon Lähde. Tilaisuudessa ovat puhumassa evankelista Ilkka Puhakka ja
yrittäjä Pekka Ruokanen, joka puhuu
teemalla ”rakkautta loppuun asti”.

Rukousmaalarit

Lähellä Sinua -tapahtumassa su
2.9. klo 16–17.30 Hillakirkossa on mahdollisuus kokeilla rukousmaalausta.
Rukousmaalaus on sanatonta rukousta, mutta toisaalta "kuva voi puhua
enemmän kuin tuhat sanaa". Moni on
kokenut, että esimerkiksi jokin laulu
toimii rukouksena, tai musisoijalle on
saattanut käydä niin, että soittaminen
onkin muuttunut rukoukseksi. Samanlainen juttu voi käydä kuvataiteen tekijälle; värit, sävyt, siveltimen liike vievät ajatukset kuvasta rukoukseen.
Rukousmaalauksessa aihe, itse maalaaminen ja rukous ovat tärkeämpiä
kuin valmistuva kuva. Hyvä maalaustaito ei ole tärkeää, sillä tavoitteena ei
ole onnistunut kuva, vaan jättäytyminen värien vietäväksi ja yhteys Jumalaan.
Sitä voisi kuvata ehkä ”aivot
narikkaan”-tyyliseksi maalaamiseksi.
Maalaamisessa käytetään tekniikoita,
jotka vapauttavat esittävyyden tai pikkutarkan kuvaamisen kahleista. Maalausta voidaan taitella, pestä tai levitellä
väriä sattumanvaraisesti vaikkapa käsillä. Kenenkään ei tarvitse sanoa, ettei
osaa maalata, sillä kaikkien maalaaminen on yhtä sattumanvaraista.
Rukousmaalarit kokoontuvat Hillakirkolle, Hillapolku 9 (kirjaston yläkerta) myös 18.11.
Materiaalien vuoksi ilmoittautuminen ennakkoon: merita.orell-kiviniemi@evl.fi tai 040 7301965.

Kuva: Heikki Lindlöf

Seminaari kartoittaa Raamatun merkitystä eri
kulttuureille maailmassa sekä sen merkitystä
etiikan ja kristillisen uskon näkökulmasta.
Seminaari liittyy Suomen Pipliaseuran
200-vuotisjuhliin ja Raamatun juhlavuoteen
kirkossamme.

Lähellä sinua
Olohuone
Olohuone sijaitsee seurakuntakeskuksen salissa ja on avoinna klo 11.30–
17.30. Olohuoneessa pääset kohtaamaan seurakuntalaisia ja keskustelemaan heidän kanssaan. Paikalla on
seurakunnan työntekijöitä eri työaloilta ja he esittelevät mielellään tulevan
kauden toimintaa. Tarjolla on myös rukouspalvelua. Sotilaskotisisaret järjestävät kahvitarjoilun. Luvassa on myös
musiikkia.

Lastenhuone
Lastenhuone sijaitsee seurakuntakodilla ja on avoinna Jukka Salmisen
konsertin jälkeen klo 16.00–17.30. Perhekerhomaisessa tilaisuudessa on leppoisa ja lämmin tunnelma. Lastenhuoneessa pääset kohtaamaan muita perheitä ja lapset saavat leikkiä ja touhuta
yhdessä. Luvassa on ohjelmaa ja mehutarjoilu.

Evankelista Ilkka Puhakka

Sanan ja
rukouksen ilta

Jukka Salminen kertoo syyskauden
avauksessa musiikillisia tarinoita

Syyskauden avaustapahtuman päättää Sanan ja rukouksen ilta. Rovaniemen kirkossa klo 18.00 pääsee kuulemaan sanaa ja rukoilemaan. Evankelista Ilkka Puhakka itkettää, naurattaa,
hämmentää ja innostaa. Hän on värikäs, persoonallinen julistaja, joka rikkoo luutuneita asenteita uskosta ja tuo
raikkaalla tavalla esille sellaisen Jeesuksen Kristuksen, joka ei kutsu apaattisuuteen vaan elämään. Tilaisuudessa on mahdollisuus rukouspalveluun,
johon johdattavat seurakunnan vapaaehtoisina toimivat rukouspalvelijat rukoustyön koordinaattori Liisa Alanteen
johdolla. Luvassa on myös musiikkia
Tuomaskuorolta.

professori Kari Jussilan johdolla, sekä
cembalonsoittoa Assi Karttusen oppilaana. Hän on suorittanut urkujensoiton
A-tutkinnon syksyllä 2010, sekä cembalonsoiton B-tutkinnon keväällä 2011.
Opintojaan Vaakanainen on täydentänyt urkujensoiton mestarikursseilla
Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Saksassa.
Kymin seurakunnassa kirkkomuu-

sikkona työskentelevä Vaakanainen
suorittaa taiteelliseen tohtorintutkintoon tähtääviä jatko-opintoja SibeliusAkatemian DocMus-tohtorikoulussa.
Lauantai-illan konsertissa kuullaan
ranskalaista romantiikan ajan urkumusiikkia César Franckilta, Louis Vierneltä sekä Charles-Marie Widorilta.
Konsertiin on vapaa pääsy, ohjelma
5 euroa.

Urkukonsertti kirkossa
Lauantaina 8.9. klo 18 Rovaniemen
kirkossa konsertoi urkuri Matti Vaakanainen (s. 1983). Hän on valmistunut
musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemian Kuopion osastosta vuonna 2007
(kirkkomusiikki), sekä Sibelius-Akatemiasta Helsingistä vuonna 2011 (esittävä säveltaide).
Vaakanainen on opiskellut urkujensoittoa Tuula Röngän, Jaana Ikosen ja
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Harriet Urponen

Tellervo Malmiola on retriittivenyttelyn ohjaaja.

Venytellään yhdessä hartaasti

Retriittivenyttely hoitaa
ihmistä kokonaisuutena
Retriitti tarkoittaa vetäytymistä arjen pyörityksestä lepoon ja rauhaan. Retriittivenyttelyssä asetutaan Jumalan läsnäoloon kehon, sielun ja hengen kokonaisuutena.

T

ellervo Malmiola on liikuntaan erikoistunut luokanopettaja, jolle liikunta on aina merkinnyt paljon. Lapsuuden balettiharrastuksesta on jäänyt
oma liikekieli, johon nyt eläkeläisenä
afrotanssi on antanut oman mausteensa.
On tavallista, että ihminen vaikeassa elämäntilanteessa selvittelee ajatuksiaan liikunnan keinoin. Retriittivenyttelyssä on kyse siitä, että otetaan keho
mukaan rukoukseen. Kehon liike voi
olla ilmaisua samalla tavoin kuin sana, kuva ja musiikki. Se on sanatonta
rukousta. On liike ja liikkumattomuus
ja hiljaisuus, jossa ihminen voi olla koko olemuksellaan Jumalan läsnäolossa
suorittamatta mitään. Ollaan levossa,
hoidossa ja myös kuulolla. Alussa on
lyhyt rukous ja hiljentyminen. Lihasten
lämmittely tapahtuu musiikin tahdissa.
Noin tunnin venyttelyn jälkeen on loppuhiljentyminen, jossa raamatunkohta
ja loppusiunaaminen.

Kehon kieli on totta

Hiljaisuudessa on uuden alku
– Retriittivenyttely on vapaa kaikista
sosiaalisen elämän vuorovaikutusvaatimuksista, Tellervo Malmiola korostaa. Hän toivoo, että retriittivenyttelyssä tulisi todeksi Ps. 139:13–16. Jumalan luomana jokainen on suuri ihme,
saa liikkua ja saa levätä. Alkulämmittelyssä ei ole pakko liikkua ohjaajan
mallin mukaan. Jos tuntuu siltä, niin
voi vain olla, hengittää ja ajatella - ja
se on silloin oikein. Retriittivenytelyssä
saa rauhassa etsiä omaa luonnollista liikekieltä, jolla ilmaista ajatuksia ja tunteita. Silloin ikään kuin avaamme sielumme ovet auki, jotta Jumala voi hoitaa tahtonsa mukaan sitä, mihin sattuu.
Iloinen puheensorina jää eteiseen.
Supinat ja pulinat saavat taas jatkua
venyttelyn jälkeen eteisessä, mutta hiljentyminen kirjaimellisesti on retriittivenyttelyssä tärkeää. – Haluan jakaa sitä, mitä itsekin kaipaan: kun asetumme
hiljaisuuteen, annamme Jumalalle tilaa, jos vaikka hänellä olisi meille asiaa. Ehkäpä saamme tilaa myös lähimmäisen kuunteluun. Kun hiljentymisen
taitoon harjaantuu, voi vetäytyä pois arjen pyörityksestä vaikkapa vain pieneksi hetkeksi punaisissa valoissa, Tellervo Malmiola pohtii.
Retriittivenyttelyn musiikki on enimmäkseen kristillistä instrumentaalimusiikkia. – Joskus kehon tunnemuisti
saattaa pulpauttaa tunteita ulos, mikä
on sallittua ja ymmärrettävää. Retriittivenyttelyn luonteeseen kuuluu, että
mukana on aina vapaaehtois- tai seurakunnan työntekijä sitä varten, jos joku
haluaa purkaa näitä kokemuksia, ajatuksia tai tunteita tilaisuuden jälkeen.
– Silti voit käydä retriittivenyttelyssä
hyvällä mielellä sanomalla koko aikana
vain kolme kertaa ”hei”. Kerran tullessa ja kaksi pois lähtiessä, Tellervo Malmiola naurahtaa.

Vapaa rukousilmaisu
Retriittivenyttelyssä hiljennytään ja

käännytään Jumalan puoleen. Hän kyllä ymmärtää ihmisen viestin, sen sanattomat huokaukset ja pyynnöt, kiitoksen ja ylistyksen. Tellervo Malmiolaa
puhuttelee se, että retriittivenyttelyssä
ollaan yhdessä, mutta jokainen itse on
oman kokemushistoriansa kanssa yksityisessä yhteydessä Jumalaan.
Ihmisen keho on hyvin henkilökohtainen asia. Toinen taipuu paremmin,
toinen on syntymästään kankeampi.
Oma kroppa voi asettaa rajoituksia. Silloin pitää kuunnella itseä ja olla lempeä. Venytyksissä ei saa tuntua kipua.
Retriittivenyttelyssä ei väännetä itseä
eikä toisia millekään mutkalle väkisin.
Musiikissakin tauko enteilee aina jotakin tärkeää. Tauon jälkeen kehittyvät
koko kappaleen oleellisimmat teemat
ja melodia pääsee oikeuksiinsa tauon
kautta. Samoin retriitivenyttelyssä annamme Jumalalle mahdollisuuden luoda uutta. Miten hän voisi puhua meille,
jos olemme aina äänessä?
Tellervo Malmiola vertaa tilannetta siihen, että vaikka saisimme maailman ihanimman kakkureseptin ystävältä, on meillä aina vapaus muuntaa sitä
itsellemme sopivammaksi ihan pienellä
asialla. Retriittivenyttelyssä vähitellen
löydämme oman ”reseptimme” hiljentymiseen Jumalan läsnäolossa.

Retriittivenyttely
Hillakirkon jumppasalissa,
Hillapolku 9, Korkalovaaran
liikekeskuksessa joka toinen
tiistai parillisilla viikoilla klo
18.00–19.30. Ensimmäinen
kokoontuminen ti 4.9.
Retriittivenyttelytuokion
rakenne
• Vetäytyminen
• Alkulämmittely
• Venyttely
• Hiljentyminen
• Loppusiunaus
Ylle lämmin, joustava asu.
Jumppa-alustoja on paikan
päällä.

Vuoden 2013 rippikouluihin ilmoittauduttiin keväällä 2012
koulujen kautta. Ilmoittautumiskortit jaettiin 7- luokissa ja kortit tuli palauttaa 31.5. mennessä. Vuorossa olivat vuonna 1998
syntyneet. Ikäluokkaan kuuluu n. 670 nuorta. Rippikouluryhmiä muodostui 25 sekä 2 pienryhmää. Ryhmät muodostettiin
kesäkuun aikana ja infokirje pitäisi olla nuorilla 4.9. mennessä.

Urheilurippikouluun ei tungosta
Tarjolla olleista ryhmistä 3 jäi toteutumatta. Nämä ryhmät olivat Ounasvaaran ja Ounasjoen yksi ryhmä, urheilurippikoulu
sekä lisäksi kaksi vajaata ryhmää yhdistettiin keskikaupungin
ryhmäksi. Tiedossa oli, että kaikki ryhmät eivät tule toteutumaan, mutta yllättävää oli urheilurippikoulun vähäinen kiinnostus. Tähän vuoteen verrattuna yllättävää oli, että hiihtolomarippikouluja tulikin kaksi. Kiinnostukset ja vuodet ovat
siis erilaisia. Edellä mainituista syistä muutamien rippikoulujen numerot ovat muuttuneet.

Onko ryhmän vaihtaminen mahdollista?
Ryhmien maksimikoko on 25 rippikoululaista. Jokaista ilmoittautujaa pyydettiin laittamaan vähintään 3 rippikouluvaihtoehtoa sekä kaveritoive. On selvää, että kaikkien ykköstoive ei
voi toteutua, mutta sitten on pyritty huomioimaan kaveritoive
ja seuraava ajankohtatoive. Vaihtotoiveita voi esittää 5.–28.9.
välisenä aikana rippikoulutoimistoon. Nuorten infokirjeessä
on tästä tarkemmat ohjeet.
Joissakin leiriryhmissä ja molemmissa päiväkouluissa on
muutama paikka vapaana tällä hetkellä.
Vaihtotoiveet kirjataan ylös saapumisjärjestyksessä ja vaihdon onnistuessa siitä ilmoitetaan välittömästi asianosaiselle.
Myös syksyn aikana mahdollisille vapautuville paikoille voidaan tehdä vaihtoja. On kuitenkin tärkeää, jos vaihto ei ole
vielä onnistunut, että nuori aloittaa rippikoulunsa sen ryhmän
mukana, johon sillä hetkellä kuuluu.

Vieläkö rippikouluun voi ilmoittautua?
Rippikouluun voi vielä ilmoittautua, jos on syntynyt vuonna 1998, mutta ilmoittautuminen on jäänyt tekemättä tai kortti jäänyt palauttamatta. Tällöin pikaisesti yhteys rippikoulutoimistoon.
Tässä vaiheessa sijoitetaan siihen ryhmään, missä on tilaa.

Ryhmän konfirmaatio
Ryhmien konfirmaatioajat pyritään varaamaan niin, että niistä voidaan ilmoittaa jo ensimmäisessä infokirjeessä. Jos ryhmällä ei vielä ole vetäjiä, konfirmaatioaika varataan ja ilmoitetaan seuraavassa kirjeessä loka-marraskuun aikana.

Maija Pieskä

Harriet Urponen

Voidaan sanoa, että retriittivenyttely
on rukousliikuntaa. Sanallisesti voimme vääristellä asioita, mutta kehon kieli
on aina totta. Joskus meistä ihan näkyy,
että kaikki ei ole hyvin. Tuttua ovat niskahartiajännitykset, kun stressi painaa.
Omassa liikuntapaikassaan Tellervo
Malmiola oivalsi, että hän voi venyttelyssä luovuttaa päivän stressihistorian
Taivaalliselle Isälle ja hiljentyä Jumalan läsnäoloon, sen lisäksi, että keskittyy vain lihasten tai kehon huoltoon.
Hän puhui tästä oivalluksestaan ihmisille seurakuntaan päin ja sai ajatuksilleen tukea. Rakkaalla lapsella on
monta nimeä ja niin on retriittivenyttelykin kulkenut pitkän polun. Ensin pu-

huttiin rukousvenyttelystä, sitten koko kehon rukouksesta. Viime syksynä
Hillakirkossa pidetyn gospelvenyttelyn
jälkeen löydetty retriittivenyttely tuntuu oikealta termiltä.

Rippikouluryhmästä tieto
4.9. mennessä
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Elämysriparilla
kokeillaan uusia juttuja
ulun hiippakunnassa kävi rippikoulun viime vuonna 94 %
koko väestöstä. Rovaniemen seurakunnan vastaava luku on noussut 93,5 %:iin, joka on suurempi
kuin valtakunnallinen keskiarvo
(88 %). Yksi 24 rippikoululeiristä
on elämysrippileiri, jota on järjestetty vuodesta 2008 alkaen Norvajärvellä. Tälle viidennelle elämysriparille osallistui vain tyttöjä. Leiri on pidempi kuin ns. tavallinen
rippileiri.

pitkälti vastuussa esimerkiksi iltaohjelmien tarkemmista sisällöistä.
Heidän tulee selvitä kiivaalla suunnittelutahdilla ja olla koko ajan tarkasti perillä siitä, mitä leirillä tapahtuu. Emma Kähkönen kehuu tämän
leirin yhteishenkeä huimaavaksi.
Jonna Saarinen ja Ida Suopajärvi valitsivat elämysriparin, jotta saisivat uusia kavereita ja pääsisivät kokeilemaan erilaisia tapoja
oppia. Heidän mukaansa tällä leirillä on ollut tosi hauskaa ja kaikki se, mitä itse saa tehdä, on ollut tärkeää.

Harriet Urponen

O

Rippikoulussa käymisen
kulttuuri

Nuoret talkoilevat varoja Euroopan matkalle
Apulaisia tarjolla

Seurakunnan nuoret ovat tekemässä retkeä Keski-Eurooppaan
ja keräävät talkoillen varoja matkaa varten.
Heitä voi kutsua avuksi haravointiin, lumen kolaamiseen, auton tai ikkunoiden pesemiseen, siivouksiin sisällä ja ulkona, leipomisessa auttamiseen tai muu palvelus, joka soveltuu nuorten tehtäväksi. Maksettava summa on tilaajan määrittelemä ja se suoritetaan joko käteisellä tai avoimella
tiliotteella. Jokaiselle keikalle lähtee 2–3 nuorta. Palvelua ei voi suorittaa yksin.
Talkoopäiviä ovat: lauantait
8.9., 15.9., 22.9., 29.9. ja 20.10.
Sunnuntait 2.9., 9.9., 16.9., 23.9.,
30.9., 7.10., 14.10. ja 28.10.
Talkoot jatkuvat tilausten mukaan aina 30.6.2013 asti.

Asiakkaat varaavat tietyksi
ajaksi tietyn palvelun ja maksavat
omantunnon mukaan.
Palvelut tilataan puhelimella
ohjaajan numerosta 040 7301965/
Merita Orell-Kiviniemi

Virsi-cd:n julkaisukonsertti
27.10. klo 18 kirkossa. Vapaa pääsy. Seurakunnan nuorten tekemää
virsilevy on myynnissä konsertin
jälkeen.
Levyn tuotolla tuetaan seurakunnan nuorten Euroopan matkaa.

Kirpputori ja kahvio
seurakuntakodin yläsalissa la
17.11. ja su 18.11. klo 11–15.
Lahjoituksia kirpparille voisi
tuoda pe 16.11. klo 15–18.
Kirppiksen tuotolla tuetaan seurakunnan nuorten Euroopan matkaa.

Nuorisopastori Ari Jarvan mukaan
syy rippikoulujen suosioon on siinä, että sille on syntynyt oma kulttuurinsa. Vanhemmat, jotka itse
ovat aikanaan käyneet rippikoulun, haluavat lastensa käyvän sen
myös.
Syy rippikoulujen suosioon lienee myös siinä, että toimintaa on
kehitetty koko ajan ja siinä on haluttu pysyä ajan hermoilla. Rippikoulut ovat kahdessakymmenessä vuodessa muuttuneet paljon ja
se on vaatinut pitkäjänteistä työtä. Joistakin asioista vain aika ajaa
ohi, ja nyt on otettava huomioon
asioita, joista ei parikymmentä
vuotta sitten tiedetty mitään, Ari
Jarva pohtii.

Toiminta sopii
nuorisopastorin persoonaan
Elämysriparikonseptin on ideoinut
nuorisopastori Ari Jarva. Hän pohti keinoja rippikoulun kehittämiseen erityisesti niin, että toiminta
ja toteutus kulkisivat käsi kädessä
papin persoonan kanssa. Hän halusi kokeilla uusia yhteistoiminnallisen työskentelyn tapoja, joissa osallistujat itse ovat aktiivisessa roolissa ja joissa ongelmia ratkotaan yhdessä.
– Ei haittaa, vaikka joku suunnitelma menee pieleen, Ari Jarva sanoo. Hän korostaa sitä, että on tärkeää saada tilaa ja aikaa kokeilla
erilaisia juttuja, jotka ehkä jäävät
paremmin rippikoululaisten mie-

Miksi?

Elämysriparilla kokeiltiin korikiipeilyä.
leen, kuin pelkästään oppitunnilla
istuminen ja passiivinen kuuntelu.

Houkutteleva nimi
Elämysripari nimenä on ollut houkutteleva. Ei niin, ettei muillakin ripareilla koettaisi elämyksiä.
Omin konsepti liittyy nimenomaan
kokeilemiseen.
Kun voi rauhassa kokeilla ja testata jotakin työskentelytapaa elämysrippikoulussa, voi toimivia ohjelmia ja menetelmiä ottaa käyttöön myös normaaleilla rippileireillä, Ari Jarva kertoo. Määrän sijaan tärkeämmäksi tulee laatu ja
opettamisen sijaan keskitytäänkin
oppimiseen.

Nuoret mukaan toimintaan
Elämysrippileireillä toimivat isoset ja avustajat ovat merkittävässä
roolissa toiminnan suunnittelussa
ja toteutuksessa. Norvajärven leirillä avustajana toiminut Emma
Kähkönen kertoo, että tällä leirillä on tunnetusti rento ja hauska meininki ja että hän on erittäin
tyytyväinen, että pääsi tänä vuonna mukaan.
Elämysriparin avustajilta ja isosilta vaaditaan paljon, sillä he ovat

Rippikoulussa on tärkeää kysyä
nuorelta sitä, mitä hän ajattelee
sekä pyytää perusteluja sille, mihin hän ajattelunsa pohjaa. Ari Jarvan rippikoulussa käytetään oppimispäiväkirjaa, johon nuoret saavat omin sanoin pohtia heille merkityksellisiä kysymyksiä ja perustella omia ajatuksiaan.
Kuka sinä olet? Mihin sinä uskot? Mitä sinä ajattelet? Nämä kolme tärkeää kysymystä olisi meidän
aikuistenkin hyvä välillä esittää itsellemme ja pysähtyä miettimään
elämän perusasioita.

Työn huippuhetkiä
Rippikoulun suunnittelu vie paljon
aikaa. Tehdään valmistelevia töitä,
istutaan puhelimessa ja palavereissa ja tehdään paperitöitä toimistossa. Kun päästään itse leirille, niin
silloin päästään elämään suunnitelmia todeksi. Leirit ovat työn huippuhetkiä, keitaita työuurastuksen
keskellä, Ari Jarva sanoo.
Olisi kiinnostavaa tutkia 10
vuotta rippikoulun jälkeen, että mitä jäi mieleen elämysrippileiriltä,
Ari Jarva miettii. Hänen mukaan
leirien onnenhetkiä ovat sellaiset
tilanteet, joissa leiriläiset ovat yhdessä ratkoneet ongelmia, kannustaneet toinen toistaan, hyvällä mielellä etsineet vastauksia kysymyksiinsä ja voittaneet itsensä aina uudelleen ja uudelleen.
Harriet Urponen

Pääskyssä puuhaa lapsille

Elina Koivula laatii piirroskertomuksia

ääskyssä on huomioitu myös
pienet lapset. Heille on varattuna lehdestä ihan oma nurkkaus,
jossa on lapsille puuhaa, tarinoita
ja kuvia sekä tehtäviä ajankohtaisten teemojen ja kirkkovuoden tapahtumien mukaan. Näiden kekseliäiden kuvitusten takana on Elina Koivula.

Luonteva tie
Elina Koivula on saanut kodin perintönä läheisen yhteyden seurakuntaan. Hän on kotoisin PohjoisSavosta, Karttulasta ja tuli Rovaniemelle opiskelemaan Lapin yliopistoon, josta valmistui keväällä
kuvataiteen opettajaksi ja luokanopettajaksi.
– Alun perin aloitin Rovaniemen
seurakunnassa pyhäkoulunopettajana. Pyhäkoulu on ollut minulle
tärkeä asia. Siellä saan puhua lapselle hänen omalla kielellään kristinuskosta ja Jumalasta, Elina Koivula sanoo. Pyhäkoulun kautta hän

tutustui Pääskyn tekijöihin ja häntä pyydettiin lastentehtävien piirtäjäksi.

Äidin jalanjäljillä
– Äitinikin on ollut pyhäkoulunopettaja, Elina Koivula kertoo. Hän
pitää siitä, että voi laulun, leikin ja
lyhyiden opetustuokioiden aikana
opettaa lapsille mielenkiintoisia asioita uskosta. Pyhäkoulutyössä hän
yhdistää hyvin usein kuvan ja sanan. Siitähän on kyse myös näissä piirrostehtävissä, tämä kaikki on
vain nyt siirrettynä paperille.

Lapsi uskaltaa ihmetellä
Elina Koivulan mukaan lapsi ymmärtää omalla tavallaan hengellisiä asioita. Hän toteaa, etteivät aikuisetkaan välttämättä ymmärrä
asioita kovin syvällisesti. Lapset
uskaltavat ihmetellä ääneen ja sitä kautta he oivaltavat ja oppivat
uutta. Usein lapsen vilpitön kommentti uskosta saa minutkin, aikui-

sen toteamaan, että ”näinhän se yksinkertaisesti onkin”.
Pääskyn nurkkauksen tavoitteena on antaa uskosta ja Jumalasta
positiivinen ja hyväntuulinen kuva. Tarkoituksena on kertoa lapsille, että Jeesuksen kaverina oleminen on mukava asia. Elina Koivula haluaa piirrostehtävien avulla välittää jo pienille lapsille myönteistä kuvaa ja myönteisiä kokemuksia seurakunnasta.

Harriet Urponen

P

Kirkkovuoden teemat tutuiksi
– Lasten piirrostehtävät ovat muuttuneet entistä toiminnallisemmiksi,
kun niissä ennen oli enemmän tarinoita, Elina Koivula kertoo. Hän
haluaa korostaa arkista näkökulmaa
ja laittaa leikkivän lapsen keskiöön.
– Haluan tehtävien kautta välittää lapselle sitä, että Jumala on joka hetki kanssamme ja silloin on
turvallista ja hyvä olla, Elina Koivula toteaa. Samalla hän opettaa
kirkkovuoden teemoja. Tehtävi-

en taustalla näkyykin pedagoginen ajattelu.
– On haastavaa lyhyesti kertoa
teemasta, esitellä keskeinen idea
ja saada se toimivaksi kokonaisuudeksi paperille.
Elina Koivula muuttaa takaisin
kotiseudulleen, jossa työskentelee

Akvarellivärit, pensseli ja luonnoslehtiö
ovat Elina Koivulan työvälineitä
kuvataiteen opettajana. Hän jatkaa
silti lasten puuhatehtävien parissa
vielä ainakin tämän syyskauden.
Harriet Urponen
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Lapsilta paras kiitos
– Olen saanut olla kutsumusammatissani, Hilkka Kolehmainen
toteaa kiitollisena viimeisenä työpäivänään Nivavaaran kerhotilassa. Hän palaa ajatuksissaan menneeseen ja muistelee aikaa merkonomikoulutuksen saaneena pankkivirkailijana. Pankkitiskin taakse
ei ole ollut ikävä.
Äitiyden ja erityislapsen saamisen myötä Hilkka Kolehmainen oivalsi, että hänellä olisi paljon annettavaa muillekin lapsille.
Hän kävi viittomakielen ohjaajan
koulutuksen ja mietti, mihin haluaisi töihin. Koska seurakunta oli
aina ollut hänen sydäntään lähellä ja hän oli siellä jo ohjannut diakonissan kanssa kuurojen ryhmää,
hän päätti itse olla rohkeasti yhteydessä lapsityön toimiston vastaavaan ohjaajaan Terttu Valtoseen.

Nivavaaran perheet tutuksi
– Pääsin ensin tutustumaan kerho-

toimintaan laajasti ja sain kierrellä
monissa eri paikoissa, Hilkka Kolehmainen kertoo. Myöhemmin
hän sai asettua Nivavaaran alueelle ja on työskennellyt siellä kerhotoiminnan parissa seitsemisen
vuotta. Ikä ja sen mukana tuoma
kokemus on antanut Hilkka Kolehmaiselle apuvälineitä paitsi lasten,
myös vanhempien tukemiseen.
– Lapset ovat luonnostaan niin
avoimia ja heiltä saa palautteen heti, Hilkka Kolehmainen sanoo. –
Sen näkee lapsen silmistä, jos on
onnistunut. Tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluvat paitsi luonnossa liikkuminen ja marjastus, myös
aika läheisten, erityisesti lastenlasten parissa. – Eipä sitä tiedä, vaikka vielä tulisin toimimaan viittomakielisten erityislasten parissa,
Hilkka Kolehmainen haaveilee arvoituksellisesti.
Harriet Urponen

Harriet Urponen

Hilkka Kolehmainen on
kerhotoiminnan konkari

Anne Lehmus ihailee pienen tytön askartelua.

Harriet Urponen

Ounasvaaran seurakuntapiirissä hyvä meininki!

M

oni kokee Ounasrinteen kappelin omaksi kotikirkokseen.
Kappelin moniulotteinen arkkitehtuuri ja luonnonläheiset värit tuntuvat kodikkaalta ja rakennuksen
pienet yksityiskohdat saavat eri tilaisuuksissa aina uuden ulottuvuutensa. Kappelin sisustuksen kruunaa kuorin kelohonkainen veistos
”Miserere” (Armahda), jonka on
tehnyt kemijärveläinen kuvanveistäjä Urpo Kärri.

Monipuolista toimintaa

Aino (vas.), Hilkka ja Anna taidenäyttelyssä Nivavaaran kesäkerhossa.
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Kappeli on Ounasvaaran seurakuntapiirin kohtaamispaikka, jossa tänäkin syksynä tapahtuu paljon. Alueella on huomioitu erityisesti lapsiperheet ja heille on paljon toimintaa. Kappelissa harjoittelee viikoittain lapsikuoro Täh-

ti, jota johtaa kanttori Ruusu Tervaskanto. Perhekerho kokoontuu
tiistaisin aamupäivällä ja lapsiperheet on erityisesti huomioitu Pyhät Meiningit perhemessussa ja –
tapahtumassa.

Ihme, suuri ihme
Elokuun ensimmäinen Pyhät Meiningit –perhemessu alkoi iloisella laululla. ”Vielä tilaa on!” kaikui juhlavasti kappelissa ja ne, jotka tulivat pienten kanssa syystä tai
toisesta hieman myöhässä, kokivat
olonsa lämpimästi tervetulleeksi!
Tilaisuuden alussa teemaan johdateltiin draaman keinoin. Pieni
tyttö istui kappelin portaalla ja luki lehteä miettien, mitä kaikkea ihanaa häneltä puuttuu. Hänellä ei ollut
mahdollisuutta ulkomaan matkoi-

hin, eikä älypuhelimeen, vaan hänellä oli ihan ”ällö” puhelin. Jumala puhutteli tyttöä, saaden hänet uskomaan siihen, että hän kelpaa juuri sellaisena kuin hän on. Ja että hän
on ihme, suuri ihme (Ps. 139:13).
Messu kulki perinteistä kaavaa
pitkin, mutta toteutus oli juuri sellainen, mitä perheet ja erityisesti lapset tuntuvat kaipaavan: Paljon iloista musiikkia, tuttuja ja uusia lauluja, leikkiä ja naurua. Jopa
kolehti oli toteutettu niin, että lapset luontevasti pääsivät vähän liikkeelle, kun toivat kukin oman kolikkonsa koriin. Kaksi pientä tyttöä
nosti kolehtikorin alttarille ja kun
pappi siunasi korin, kaikki kappelisalissa tiesivät, että kolehti meni varmasti hyvään tarkoitukseen.

Lempeä pappi
Pappi ei tarvinnut saarnaansa papereita, tai jos hänellä sellaiset oli,
hän ei niihin vilkaissutkaan. Pastori Anne Lehmus puhui koskettavasti juuri niistä ongelmista, joiden kanssa painimme tässä ajassa.
Messun ja ehtoollisen jälkeen olo
oli kiitollinen.
Askartelupisteessä lapset saivat
painaa oman kädenjälkensä tauluun ja koristella sen. Taulun somistukseksi liimattiin päivän sanasta tarra ja leikattiin pieniä sydämiä. Askartelu liittyi upeasti päivän teemaan, onhan jokaisen kädenjälki aivan erityinen ja siten
ihme. Suuri ihme. Koululaisille
oli omaa ohjelmaa nuorten tilassa
messun jälkeen. Hengen ravinnon
lisäksi kappelissa tarjottiin kaikille
maukasta nakkisoppaa. Kerrassaan
mainio meininki! (HU)
Ounasrinteen kappelin
tapahtumia:
Su 9.9. klo 15
Kansanlaulukirkko.
Su 16.9. klo 15 Pyhät
Meiningit –perhemessu ja –
tapahtuma.
Joka toinen tiistai
2.10. alk. kokoonnutaan
Raamatun aarteiden äärelle.
Kappalainen Anne Lehmuksen
virkaan asettaminen
su 14.10. klo 15.
Diakonian keskiviikkoateriat
19.9.–12.12 klo 11–12.

Pääsky
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MUSIIKKIA

Sävelkaikuja

ROVANIEMEN KIRKOSSA
30.08. klo 19 konsertti,
Pohjoinen messu – Missa borealis.
Lapin Sotilassoittokunta,
Pohjan Sotilassoittokunta ja
Seitakuoron miehet.
Johtaa Juha Tiensuu ja Jaakko Nurila. Liput 15 €.
03.09. klo 19 Pianistit tunturissa –konsertti.
Vapaa pääsy, ohj. 5 €.
06.09. klo 19 Heijastuksia-konsertti, Seeli Toivio sello,
Hedi Viisma kantele. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.
08.09. klo 18 urkukonsertti, Matti Vaakanainen.
Vapaa pääsy, ohj. 5 €.
16.09. klo 18 Hanna Ekolan Kiitosmielellä-konsertti.
Hanna Ekola laulu, Virpi Lahti piano ja laulu. Vapaa pääsy,
ohjelma 5 €.
07.10. klo 17 kamarikonsertti, Bel Canto-kuoro
Pietarsaaresta, johtajana ja urkurina Dan Lönnqvist.
Vapaa pääsy, käsiohj. 5 €.
11.10. klo 19 Symphony -konsertti. Pohjois-Suomen
sotilasläänin soittokunnat, johtaa ylikapellimestari Elias
Seppälä, solistina mezzosopraano Annastiina Tahkola.
13. ja 20.10. klo 18 Ehtookellojen soidessa, musiikkia
urkujen, digisoittimen ja digikuvien äärellä, Mauri
Miettunen. Vapaa pääsy.
Virrestä Voimaa – yhteislaulutilaisuudet
seurakuntakeskuksessa klo 13–14 aina parillisen viikon
keskiviikkona. Syyskausi alkaa 5.9.

Kilpailulla etsitään
hengellisten laulujen tekijöitä
Jiffel Music Group, Noste Records
ja Radio Dei etsivät uusia suomenkielisiä hengellisiä lauluja, joita
on tarkoitus julkaista ensi keväänä Toivon lauluja -albumilla. Osallistumisaikaa on syyskuun loppuun
saakka.
Kilpailuun osallistuvien laulujen
tulee olla ennen julkaisemattomia
ja sopusoinnussa kristillisten arvojen kanssa.
Toivon lauluja -hankkeen ta-

voitteena on löytää uusia hengellisiä lauluja, joista voisi kasvaa laajasti tunnettuja hengellisen musiikin ikivihreitä. Valtakunnallisesti
tunnettujen artistien esittämät uutuusteokset julkaistaan ”TOIVON
LAULUJA” -äänitteellä 17.5.2013
ja levynjulkaisukonsertti pidetään
18.5.2013 Kirkkopäivillä Kuopiossa.
Lisätietoja Radio Dein verkkosivuilta: www.radiodei.fi (HU)

Musiikkiteknologia on mahdollisuus
Minulla on takana 37 vuotta kirkkomuusikkona. Olen saanut olla
mukana monissa urkuprojekteissa,
kun pääkirkkoon rakennettiin uudet
urut ja kappeleihin uusia pilliurkuja. Urkurille, kosketinsoittajalle
ne ovat olleet merkittäviä vaiheita,
mutta ajat muuttuvat. Tänä kesänä
minua jäi puhuttelemaan urkuri- ja
huilistivierailu Sveitsistä. Taiteilijat
nimittäin kertoivat, kuinka he automatkallaan Sveitsistä tulivat itäistä
reittiä ja pitivät konsertin Puolassa. Urut olivat vaatimattomat, mykkiä pillejä, koliseva jalkio jne, mutta paikalla oli 550 kuulijaa, jotka
olivat hyvin innostuneita konsertista. Peilasin tätä kertomusta konserttiin, jonka he pitivät Rovaniemen kirkossa elokuun alussa. Puffi
konsertista meni hyvin läpi, kiitos
Uusi Rovaniemi –lehden, kukaan
lehden lukenut ei voinut olla huomaamatta konserttia. Lisäksi radion ja netin ym. viestimien kautta
tieto kulki. Konserttiin saapui viisikymmentä kuulijaa! Hieno soitin
sekä hyvä urkuri ja huilisti jäivät
harvojen nautinnoksi.
Olen pohdiskellut asiaa ja tullut
siihen tulokseen, että pilliurkujen
soundi ei tavoita tämän päivän kuulijaa suomalaisen yltäkylläisen musiikkikulttuurin keskellä. Uskon,
että klassisen musiikin ystäviä on
paljon, mutta he nauttivat tarkkaan
valikoidun mielimusiikkinsa digi-

tekniikan avulla ja hyvillä laitteilla
kotisohvalta käsin.
Kynnys lähteä liikkeelle on korkea. Pilliurut tarvitsevat hienosta
ilmaisuvoimastaan huolimatta rinnalleen uusia soundeja, oikeastaan
koko soundimaailma kirkossa tarvitsisi laajentamista. Samoin kuin
digikamerat ovat tulleet osaksi arkipäivää, samoin pitkälle kehittynyt digitekniikka musiikkimaailmassa antaa huikeita mahdollisuuksia nimenomaan kosketinsoittajalle. Jo yli kymmenen vuotta sitten kokeilin käyttää pilliurkujen rinnalla kosketinsoittimia, mutta silloin tekniikka ei ollut niin kehittynyttä kuin tänä päivänä. Hämmästyttävän hienosti mallintuvat
nykyään myös perinteiset soittimet
niin, että koskettimilla voi vaikuttaa sekä äänen syntyyn että ilmaisuun.
Tukea näille pohdinnoille antoi
Lahden Urkuviikoilla konsertoinut huippu-urkuri Cameron Carpenter USA:sta. Hän soittaa konserteissaan paitsi uruille sävellettyä musiikkia, myös sovittaa itse
esim. Mahlerin sinfonioita uruille virtuoosin tavoin. Musiikkilehti Rondossa olleessa haastattelussa
hän kertoi, kuinka hän haluaa tuoda urut paremmin esille. Niinpä
hän on rakennuttamassa itselleen
liikuteltavaa digiurkua, josta löytyvät historiallisten, eri tyylisuun-

Kansanlaulukirkko kirkonmäellä
Keskiviikkona 29.8. klo 18 alkaen järjestää seurakunnan keskikaupungin piiri Rovaniemen kirkon viereisessä puistikossa kesäisen Kansanlaulukirkon. Tuttuja kansansävelmiä lauletaan uusin
sanoin, mukana on joukko keskikaupungin piirin vapaaehtoisia sekä piirin työntekijöistä mm. Sari Kuirinlahti, Sinikka Vilen, Seija Luomaranta, Mauri Miettunen
ja Tuomaskuoro sekä Soitinyhtye.

Sävelmien lomassa on tarjolla
myös runonlausuntaa sekä ilmainen ruokailu soppatykin antimista ja kahvittelua mukavan yhdessäolon ryydittämänä.
Jos sattuisi satamaan, Kansanlaulukirkko toimitetaan seurakuntakeskuksen juhlasalissa, Rauhankatu 70 B, sisäänkäynti Yliopistokadun puolelta.
Lämpimästi tervetuloa!

tien pilliurkujen äänet sekä lisäksi uusia soundeja. Aivan pieni projekti se ei ole, sillä laitteistoa kertyy vahvistimeen ja kaiuttimineen
pieni rekallinen.
Olen jäänyt miettimään, mitä tarkoittaa tässä yhteydessä Raamatun
sana ”Katso, minä teen uutta…”
Voidaanko tänä päivänä ylistää
paitsi harpuin, huiluin, kantelein,
myös digisoundein? Pakko myöntää, että olen aina ollut kiinnostunut musiikkitekniikasta. Jo Atarissa aikoinaan oli innostava nuotinkirjoitus- ja sekvensseriohjelma…
Tarkoitus on, että digisoitin on käytössä siellä täällä tänä syksynä, erityisesti Tuomasmessuissa, mutta
myös muissa tapahtumissa. Lokakuussa on tarkoitus pitää, jos Jumala suo, lauantai-iltaisin klo 18
Ehtookellojen soidessa -iltoja, jossa iltakävelijä saa hiljentyä Rovaniemen kirkossa urkujen, digisoittimen ja myös digikuvien äärellä.

Mauri Miettunen
Johtava kanttori

Kehitysvammaisten
vanhempainilta
Norvajärven
leirikeskuksen
Leiripirtissä
ti 4.9. klo 18.
Keskustelua
ajankohtaisisasioista.
Saunamahdollisuus,
iltapala.
Seurakunnan
kehitysvammaistyö

Hanna Ekolan konsertti kutsuu
kiittämään ja levähtämään
su 16.9. klo 18 Rovaniemen kirkossa.
Kiitollisuus on elämää kannatteleva voima, joka voi saada ihmeitä aikaan. Kun elämän pohjavireenä on kiitollisuus, silloin myös surun ja luopumisen hetket voivat
muuttua voimavaraksi ja eteenpäin jaettavaksi toivoksi, sanoo
laulaja-kirjailija Hanna Ekola, joka saapuu konsertoimaan Rovaniemen kirkkoon.
Hanna Ekolan Kiitosmielelläkonsertti hiljentää kuulijan kauniiden ja lohdullisten laulujen
myötä kiitoksen, valon ja toivon
äärelle. Hannan kuulijaa lähelle
tulevat sielukkaat tulkinnat koskettavat elämän syviä kerroksia
ja luovat samalla näkyä siitä, että
Luojan lähellä elämämme on tur-

vassa ja hyvissä käsissä.
Runsas kaksikymmentä vuotta
sitten Villihevosilla itsensä kansansuosikiksi laulaneelta Hanna
Ekolalta on ilmestynyt 12 levyä,
joista uusin on nimeltään Aurinkotie. Laulujensa lisäksi Hanna
Ekola on tullut tutuksi myös suosituista ajatelma- ja runokirjoistaan. Syyskuussa ilmestyy uusin
teos, Kiitosmielellä.
Hanna Ekolaa säestää hänen
pitkäaikainen yhteistyökumppaninsa laulaja-pianisti Virpi Lahti, jolta on ilmestynyt oma soololevy Sinun valossasi. Hanna Ekola ja Virpi Lahti ovat tehneet kirkkokonsertteja yhdessä jo kahdeksantoista vuoden ajan.
Kiitosmielellä–konserttiin ovat
kaikki lämpimästi tervetulleita.
Konserttiin on vapaa pääsy, ohjelmalehtinen 5 €.

Pääsky
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Suomen Lähetysseuran lähetit Anu ja Juha Väliaho
Työ Virossa on alkanut

Suomen Lähetysseuran lähetit
Anu ja Juha Väliaho ilahduttivat
Rovaniemen seurakuntaa Viron ja
Keski-Venäjäntyön ystäväkirjeellä. Heidän sopimuksensa alueella
kestää neljä vuotta.

Osaksi Lähetyskeskuksen työtiimiä
Anu ja Juha Väliaho ovat päässeet
osaksi Viron kirkon Lähetyskeskuksen työtiimiä, jota johtaa Lääne-Nigulan kirkkoherra Leevi Reinaru. Tiimiin kuuluvat lisäksi sihteeri, tiedottaja, kouluttaja ja Lähetyskuoron johtaja/muusikko.
Suomen Lähetysseuran Viron lähettijoukko kokoontuu uuden Lähetysseuran Venäjän ja Viron esimiehen, pastori Hannu Heikkilän

johdolla. Hän on Väliahoille tuttu Venäjän vuosien ajalta, joita ehti kertyä 19. Lähettijoukko tekee
Virossa lapsi- ja nuorisotyötä, järjestää Raamattu- ja lähetyskursseja
ja Tuomasmessuja, joissa Väliahot
ovat hyvin mielellään avustajina,
olivathan he 18 vuoden ajan Helsingin Tuomasmessun nimikkolähettejä. Tuomasmessu järjestetään
Jaanin kirkossa, Tallinnan keskustassa kerran kuukaudessa.
Tärkeimpänä tehtävänä on aloittaa Länsi-Viron muutamassa seurakunnassa vapaaehtoisvastuunkantajakoulutus, lähetit kertovat ystäväkirjeessään.
– Tämä työ on meille tuttua, sillä Uralin rovastikunnassa pidimme
seurakuntakoulua 12 vuoden ajan.
Samoin ideoin toteutamme kou-

Ei hätää, jos
sinä autat.

Keräyslupa 2020/2012/2631

Tule kerääjäksi tai lahjoita 15 €
lähettämällä tekstiviesti SPR
numeroon 16499.
nälkäpäivä.fi

lutuksen Virossa Keilan, Nissin ja
Haapsalun seurakunnissa sekä Veljesseurakunnassa ja Pämun seudulla. Koulutusmateriaalin venäjänkielestä viroksi on kääntänyt pastori
Aare Kimrnel, Anu ja Juha Väliaho
kirjoittavat.
He ovat mukana myös ”Heimokansojen aika” -projektissa, joka
tukee lähetystyötä Suomen sukuisten kansojen keskuudessa Venäjällä. Lisäksi Anun oma erityisprojekti
on yhteydenpito ulkovirolaisiin siirtolaisseurakuntiin erityisesti Venäjällä ja Euroopassa.

Sauen seurakuntatyö
Anu ja Juha Väliahon ensimmäinen tehtävä Virossa on ollut uuden
luterilaisen seurakuntatyön aloittaminen Sauen 7000 asukkaan kaupungissa. Se on Viron ainoa kaupunki, jossa ei vielä ole luterilaista
seurakuntatyötä eikä kirkkoa. Kaupunki on syntynyt neuvostoaikana
ja valtaosa asukkaista on kaupunkiin juurtumattomia ihmisiä. Tehtävä sopii Väliahoille hyvin, sillä
he ovat niin pitkään olleet Venäjällä juuri seurakuntia perustavassa työssä.
Työ on jo alkanut, kokoontumispaikka on löytynyt ja toistakymmentä kastettua luterilaista kokoontuu sunnuntaisin ehtoollisjumalanpalvelukseen tai raamattutunnille.

musiikkileiri, jonka avustajina oli
yhdeksän suomalaista nuorta.
Shelkanova on viimeisin Bashkirian marikylä, jossa on ollut kristillisvastainen asenne ja tuoreet Viron nimikkolähetit iloitsevatkin siitä, miten tilanne kylässä on muuttunut positiiviseksi. Tätä työtä Väliahot haluavat tehdä vastaisuudessakin ja pyytävät Suomesta rukouksia tämän kylän puolesta, jotta hedelmällinen työ siellä voisi jatkua.

Päiviö Parviaisen
100-vuotisjuhlilla
Suomen Viron nimikkolähetit Anu
ja Juha Väliaho lähettävät vielä
terveisensä Suomen kirkon vanhimman elossa olevan papin ja lähetystyöntekijä Päiviö Parviaisen
syntymäpäiviltä. Väliahot iloitsi-





 



Lähetysruutu

Seutulanharjun hoivakoti Ky
Seutulankuja 11 016 379 7071
96800 Rovaniemi

Ilmoittaja, ota yhteyttä
Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Veljesseurakunta
Viron nimikkolähetit auttavat Viron Veljesseurakunnan työssä. Se
on 280 vuoden ajan ollut Viron kirkon ainoa herätysliike ja herrnhutilainen evankelinen maallikkoliike,
jonka kasvatteja ovat erittäin monet nykyiset Viron kirkon keskeiset papit. Anu ja Juha Väliaho auttavat Tallinnan Veljesseurakunnan
Endlankadun rukoushuoneella sunnuntai-iltaisin.

vat lähetysveteraanin tapaamisesta ja kertovat, että päivänsankari
oli pitänyt vielä saarnan lähetysjuhlilla ja puheen syntymäpäivillään ja kertonut kirkkain ajatuksin
työkutsumuksestaan.
Anu ja Juha Väliaho osallistuivat heinäkuun lopussa Kristuspäivään, joka kokosi Tallinnan stadionille kaikki Virossa olevat kirkot
ja seurakuntien edustajat.

Kaikki hautaamiseen liittyvät palvelut
yhdellä käynnillä.

Uralin rovastikunnassa:
Kazan ja Shelkanova
Hammaslaboratorio

DentoTeam
Hammaslääkärit

Hyvä Hammas
Oy
Puree Paremmin.

Valtakatu 4 A, Rovaniemi

Valtakatu 4 D, Rovaniemi
p. 020 743 3940

Hll Aki Tuomanen
Suu- ja leukakirurgian
erikoishammaslääkäri
Sekä yleishammaslääkärit
Myös suuhygienistipalvelut
p. 020 743 3946

Hammasteknikkomestari,
erikoishammasteknikko
Jyrki Isojärvi
Ajanvaraukset
p. 040-7388 916
Myös laitos- ja kotikäynnit

Juha Väliaho vieraili alkukesästä
viikon verran Uralin rovastikunnassa. Seuraava kohde oli Kazanin, Tatarian tasavallan pääkaupungin luterilainen seurakunta, jossa kirkon
rakentamistyöt tarvitsevat taloudellista lisätukea ja rukouksia. Kazanista matka jatkui Birskiin, jossa
oli juuri alkamassa lasten ja nuorten

KIVIVEISTÄMÖ
LAPIN KIVITUOTE KY
Kivialan erikoisliike
- hautakivet
- lisäkaiverrukset
- keittiötasot yms.

Muisto kaunis
voimaa antaa
surun raskaan
hiljaa kantaa

Toni hoitaa kaikki hautajaisiin liittyvät
käytännön järjestelyt. Tarvittaessa
hän vastaa myös musiikkiesityksistä.
Lähteentien pirtti on tunnelmallinen
paikka muistotilaisuuksille.
Pirtin pitopalvelu on tunnetusti hyvää.
Mikäli omaiset haluavat, Maarit lukee adressit.
Hautaustoimisto Karilahti
Toni Karilahti
0500-664 774

Lähteentien pirtti
Maarit Simoska
044-200 6880

Hautauspalvelu
010 2710 300 • Rovakatu 19 • 96200 Rovaniemi
info@kalla.fi • www.kalla.fi

Pääsky
32. vuosikerta
Julkaisija
Rovaniemen seurakunta

Lepikontie 8, 96100 Rovaniemi
p. 016 3792 745
www.lapinkivituote.com

Päätoimittaja
Kari Yliräisänen
puh. 040 5032 734
kari.yliraisanen@evl.fi

Juhlapalvelua ammattitaidolla

Toimitussihteerit
Harriet Urponen
puh. 040 1207 755
harriet.urponen@evl.fi

ANNIN PITOPALVELU
Anni Pallari
p. 0400 692 523

P

Vapun
itopalvelu

Juhlapalvelua ammattitaidolla
Vappu Alapeteri
P. 016-384 070 l 0400 161 938

Jouni Hagström
puh. 335 5249
jouni.hagstrom@evl.fi
Lehtityöryhmä
Kari Yliräisänen pj., Jouni Hagström,
Kati Kanto, Sanna Kerola, Tuomo
Korteniemi, Markku Kukkonen,
Maija Pieskä ja Riku Tapio

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-yhtiöt
Ilmoitusmarkkinointi
Pirjo Teva
puh. 020 754 2284, 040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi
Toimituksellinen aineisto
Rovaniemen seurakunnan
tiedotustoimisto,
PL 8104, 96101 ROVANIEMI
Seuraava Pääsky ke 26.9.2012
Aineisto
ma 10.9.2012
Kustantaja
Kustannus-Osakeyhtiö
Kotimaa
Painatus Alma Manu Oy,
Rovaniemen paino
Jakelu
Itella posti oy
Jakeluhuomautukset puh. 335 5249
Tilaukset 5 euroa vuosikerta
Painos
31 650
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Heini Kesti aloitti oppilaitospastorina
eini Kesti on aloittanut oppilaitospastorina Lapin yliopistossa ja Rovaniemen ammattikorkeakoulussa. Hän toivottaa sydämestään tervetulleeksi kaikki
opiskelijat mukaan toimintaan ja
kertoo oppilaitostyön olevan tärkeä linkki opiskelijoiden hyvinvointiin. Oppilaitospastori työskentelee opiskelijoita ja opettajia varten.

Irma Varrio

H

Kansainvälisyys tärkeää
Lapin yliopisto on Heinille tuttu
paikka, sillä hän on opiskellut siellä soveltavaa psykologiaa ja valmistunut hallintotieteiden maisteriksi keväällä 2011. Side löytyy
myös ammattikorkeakouluun, jossa hänen aviomiehensä toimii lehtorina. Kestin perheeseen kuuluu
lisäksi neljä poikaa. Heini Kesti
on opiskellut teologiaa Helsingin
ja Tübingenin yliopistoissa ja kansainvälinen toiminta on hänen sydäntään lähellä.

Rinnalla kulkijana
Heini Kesti haluaa olla läsnä. Hän
haluaa kohdata opiskelijoita ja olla tavattavissa oppilaitoksissa osallistumalla aktiivisesti opiskelijatoimintaan. Seurakunnan oppilaitostyö parhaimmillaan on rinnalla kulkemista opiskelijoiden arjessa, unohtamatta oppilaitosten henkilökuntaa, joiden kanssa yhteistyö on tärkeää.
Heini Kestin työtä on keskusteleminen ja kuunteleminen ja hän
toivoo, ettei hänen koskaan tarvit-

Heini Kesti haluaa kulkea opiskelijoiden rinnalla.
sisi istua kahvilan pöydässä yksin,
vaan aina voi tulla rohkeasti juttelemaan asiasta kuin asiasta.

tillinen rukoushetki, jonka jälkeen
pastori on tavattavissa Fellin ruokalassa.

Maanantaisin rukoushetki

Oppilaitostyö Facebookissa

Heini Kestiä voi pyytää mukaan
tutortapaamisiin ja henkilökunnan
kokoontumisiin ja hän on tavattavissa maanantaisin klo 11 Lapin
yliopiston hiljaisessa huoneessa.
Klo 11.30 järjestetään yhteiskris-

Rovaniemen seurakunnan opiskelijatoiminnalla on oma Facebook
–ryhmänsä, jota kautta saa luontevasti ajantasaista tietoa tapahtumista. Luvassa tulevana syksynä on mm. Welcome to Lappland

–saunailta Norvajärvellä, Syyssateen siunaus –tapahtuma marraskuussa ja K18 –iltoja lauantaisin. Opiskelijat ovat tervetulleita mukaan Tuomasmessu tai Lähdemessutiimiin, Heidi Kesti toivottaa.
Oppilaitospastori Heini Kesti
Puhelin, 040 178 1018.
heini.kesti@evl.fi

Saarnajatkoilla
mahdollisuus
kysymyksiin
Jäikö päivän evankeliumissa tai
saarnassa jokin asia askarruttamaan?
Miksi kirkossa jokin virsi lauletaan seisaaltaan ja jotakin muuta
penkissä istuen?
Tai onko jotakin muuta, mitä
olet halunnut kysyä jumalanpalveluksen kulusta?
Rovaniemen seurakunnassa järjestetään syksyllä kerran kuukaudessa saarnajatkot, joilla voi kysyä messun toimittaneilta papeilta.
Ensimmäinen kerta on sunnuntaina 9.9. klo 10 messun jälkeen
kirkon kryptassa.
Pihalla ja kryptan aulassa on tarjolla Mokkamestarien kirkkokahvit.
Messussa saarnannut pastori Samuel Mäkinen vastaa kryptan kappelissa saarnansa herättämiin kysymyksiin.
Kryptassa on mahdollisuus
myös rukouspalveluun..
Eelin huoneessa on ”olohuone”, jossa on mahdollisuus tutustua seurakunnan työntekijöihin sekä kauden toimintaan. Samalla voi
ilmoittautua vapaaehtoiseksi erilaisiin tehtäviin.

Saarnajatkot
syksyllä 2012:
Su 9.9. klo 11.30
Su 21.10. klo 11.30
Su 11.11. klo 11.30

Syysallakka
ROVANIEMEN KIRKKO
Sunnuntaisin klo 10 messu kirkossa. Tiistaisin klo 8.30 Aamun
rukoushetki kirkon sakastissa. Käynti sakastin ulko-ovesta. Keskiviikkoisin klo 8.15 viikkomessu kirkossa.
29.08. klo 13
29.08. klo 18
30.08. klo 19

31.08. klo 18

Virsin, lauluin, psalttarein, musiikkia ja yhteislaulua, Miettunen.
Kansanlaulukirkko kirkonmäellä, Kuirinlahti,
Miettunen ym.
konsertti, Pohjoinen messu – Missa borealis.
Lapin Sotilassoittokunta, Pohjan Sotilassoittokunta ja Seitakuoron miehet. Johtaa Juha
Tiensuu ja Jaakko Nurila. Liput 15 €.
nuorten messu.

03.09. klo 18
03.09. klo 19

kryptassa Lapin Yliopiston avajaismessu.
kirkossa Pianistit tunturissa –konsertti. Vapaa
pääsy, ohj. 5 €.
04.09. klo 10
Jukka Salmisen lastenkonsertti.
06.09. klo 19
Heijastuksia-konsertti, Seeli Toivio sello, Hedi
Viisma kantele. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.
07.09. klo 16 alk. Vaivaton vihkihetki-tapahtuma kirkossa.
08.09. klo 18
urkukonsertti, Matti Vaakanainen. Vapaa pääsy, ohj. 5 €.
09.09.
messun jälkeen Saarnajatkot kryptassa.
09.09. klo 17
Tuomasmessu.
15.09. klo 11
konfirmaatio, Norvajärven elämysrippikoulu,
Jarva, Päivinen.
16.09. klo 18
Hanna Ekolan Kiitosmielellä-konsertti.
Hanna Ekola laulu, Virpi Lahti piano ja laulu.
Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.
18.09. klo 19
Rauhanyhdistyksen seurat.
20.09. klo 18
kryptassa lähetyksen rukousilta.
23.09. klo 15
kirkossa Lähdemessu.
25. ja 26.09. klo 10 lasten Enkelikirkko.
28.09. klo 18
nuorten messu.
29.09. klo 13–15.30 kryptassa rukousiltapäivä Rovaniemen puolesta.
30.09. klo 18
Sanan ja rukouksen ilta, Kuirinlahti, Korteniemi.

KESKIKAUPUNKI
Virrestä Voimaa -yhteislaulutilaisuudet seurakuntakeskuksessa klo 13–14 aina parillisen viikon keskiviikkona. Syyskausi alkaa 5.9.
30.–31.08.

Kehitysvammatyö. Kolpene 50 juhla ja Luovat
työpajat Kolpeneen palvelukeskuksessa.

Pe 31.8. klo 9–12 Lapin seurakuntien kehitysvammaistyön toimesta Rukoushelmityöpaja.
02.09.

syyskauden avaus ”Lähellä Sinua”. Katso erillinen ilmoittelu tässä lehdessä.
03.09. klo 13
Kristityt yhdessä- rukoushetki kaupungintalon
valtuustosalissa,
rukousta kotikaupungin puolesta.
05.09. klo 18
Miesten saunailta Norvajärvellä, lähtö srk-keskuksesta klo 17.45. Isäntänä Samuel Mäkinen.       
10.09. klo 18
srk-kodin takkahuoneessa alkavat Katulähetysillat.
14.–16.09.
Kerromme Jumalan rakkaudesta-kurssi lähimmäisen kohtaamisesta.
15.09. klo 12–13.30 Kaverikammarilaiset aloittavat kokoontumiset Katutasossa, Kansankatu 17.
19.09. klo 18
Miesten saunailta Norvajärvellä, lähtö srk-keskuksesta klo 17.45.
27.09. klo 9.30–14.30 srk-keskuksessa Pyhä Raamattu-seminaari.
29.09. klo 17–21 Tivolissa GRR-Gospel Rock Roi. Vapaa pääsy.
Nuorisotyö.

30.08. klo 10

KORKALOVAARA-YLIKYLÄ
Aamukahvit Sanan äärellä Sudensuun asukastuvalla, Sudentie 18 D.

03.09. klo 14.15 Ylikylän diakoniapäiväkahvit Rantaylikunnarilla, Kunnarinkuja 20.
16.09. klo 13
Vaaranlammen koululla messu, Rantala. Meripyhä, kirkkokahvit merimieskirkkotyön hyväksi kappelin asunnolla.
27.09. klo 10
Aamukahvit Sanan äärellä Sudensuun asukastuvalla, Sudentie 18 D.
30.09. klo 12
Ylikylän koululla sanajumalanpalvelus, Rantala.
OUNASVAARA
kappelissa Kansanlaulukirkko, Kuirinlahti, kirkkokahvit, pyhäkoulu.
16.09. klo 15
kappelissa Pyhät Meiningit-perhemessu ja -tapahtuma, Valtonen.
18.09. klo 18
kappelissa Raamatun aarteiden äärellä; Johannes – uskon evankeliumi.
19.09. klo 11–13 kappelissa diakoniatyön keskiviikkoateriat
syyskaudelle alkavat.
22.09. klo 15-18 kappelissa Ylistysmusiikin iltapäivä, Lehmus,
Miettunen, Tuuli Valmari, Tommi Filppa.
23.09. klo 15
kappelissa messu, Lehmus, kirkkokahvit, pyhäkoulu.

09.09. klo 15

25.09. klo 18

kappelissa Raamatun aarteiden äärellä; Sana
oli Jumalan tykönä – nyt keskellämme.
28.09. klo 9 ja 10 kappelissa lasten Enkelikirkko, Kerola.
30.09. klo 15
kappelissa messu, Jääskelä, kirkkokahvit, pyhäkoulu.

09.09. klo 11
09.09. klo 13
23.09. klo 11
23.09. klo 13

SAAREN-NAMMANKYLÄT
Aapakirkossa sanajumalanpalvelus, Litendahl.
Jouttikeron kappelissa messu, Litendahl.
Aapakirkossa sanajumalanpalvelus, Mäkinen.
Jouttikeron kappelissa messu, Mäkinen.

YLÄKEMIJOKI
Auttin kappelissa kansanlaulukirkko, Lindström.
10.09.
piirin retki Keminmaahan, ilm. viimeistään
3.9., puh. 040-5142816.
09.09. klo 11
Viirin seurakuntakodilla kansanlaulukirkko ja
syyskauden aloitus.
13.09. klo 10–13 Viirin seurakuntakodilla toimintapäivä.
16.09. klo 14
Auttin kappelissa messu, Mäkinen.
23.09. klo 11
Viirin seurakuntakodilla jumalanpalvelus,
Lindström.
25.09. klo 10.30 Auttin kappelissa Varttuneiden kerho.
26.09. klo 11–13 Tennilän kylätalolla Kaikenikäisten kerho.
30.09. klo 11
Auttin kappelissa jumalanpalvelus, Lindström.

02.09. klo 18

05.09. klo 18
09.09. klo 14
16.09. klo 10
16.09. klo 13
20.09. klo 9
23.09. klo 14
27.09. klo 10
30.09. klo 11
30.09. klo 11

06.09. klo 18

ALAKEMIJOKI
kappelissa virsilauluilta, Ilari Kinnunen.
kappelissa perhepyhäkoulu Burman karennien kanssa.
kappelissa sanajumalanpalvelus, Mäkinen.
kappelissa Rauhanyhdistyksen seurat.
Jääkärikivellä kunniakäynti, Ilari Kinnunen.
kappelissa perhepyhäkoulu Burman karennien kanssa.
kappelissa lasten Enkelikirkko, Ilari Kinnunen.
kappelissa Mikkelinpäivän perhekirkko, Mäkinen. Burmalainen lähetyslounas. Vapaaehtoinen maksu.
Taipaleen koululla perhekirkko, Ilari Kinnunen.
OUNASJOKI
Sinetän kappelissa Hiljaisuuden palvelus, vs.
kappalainen Elina Rask-Litendahl. Kirkkokahvit. Tapani Aarnion ikoninäyttely.

