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Jeesus,
Jeesus, kuule
rukoukseni.
Anna rauha
sydämeeni,
halleluja.
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Pääkirjoitus | Kari Yliräisänen, kirkkoherra

Rukousaamiaista ja
avioliittolain seuraamuksia
Viime lauantaina Arktikumin
kahvilaan kokoonnuttiin rukousaamiaiselle, jos ei nyt suuren maailman tyyliin, niin rovaniemeläiseen kuitenkin.
Aamiaishetkillä on juuria Rovaniemen
seurakunnan toiminnassa 1990-luvulta,
jolloin järjestettiin lauantaiaamujen
ohjelmallisia tilaisuuksia, joissa eri
toimialojen, järjestöjen ja vaikuttajatahojen ihmiset kertoivat oman toimialansa kuulumisia sekä mietteitään elämän
peruskysymyksistä uskosta, toivosta ja
rakkaudesta.

Linnut
ja koivu
Talitintit koristelevat
olemassaolollaan pihamaalla kasvavan koivukuningattaren oksiston. Katse lepää
lintusten pyrähtelyissä.
Mielen siivillä kohoan
hetkeksi niiden joukkoon
katsellakseni kauempaa.
Elämäntilanteeni on nyt
tällainen. Miten se suhteutuu ympärillä olevaan
elämään. Miltä nämä asiat
näyttävät vuoden tai viiden
vuoden kuluttua. Minkä
merkityksen ne saavat aikanaan, jos voin niitä vanhuuden päivinä muistella.
Lintusten virka on kerätä
jokapäiväinen ruoka itselleen ja pesueelleen. Sellaista on monen ihmisenkin
elämä. Osalla meistä jää
aikaa muuhunkin. Kuluuko
joutilas aika vapaudessa liitelyyn ja oksalla livertelyyn
vai tuoko toimettomuus
kenties mukanaan vertailemisen ja murehtimisen.
Jumala ei luonut maailmaa, jonka kaikki materia
muodostuu harmaista
kolmioista. Maailman
ulkonainen monimuotoisuus kuuluttaa sen sisäistä
moniulotteisuutta.
Niin kuin lintuset, me
ihmiset etsiydymme oman
näköisten parveen, sillä
siellä on tuttua ja turvallista.
Samankaltaisuuden hurmiossa me välillä unohdamme erilaisuuden todellisuuden tai koemme sen uhkana.
Silloin olemme unohtaneet,
että olemme saman Isän
lapsia.
Keltarintaisten tinttien
parvi kaikkoaa, kun koivun
jykevälle oksalle ylvästelee
yksinäinen harakka mustavalkoisissaan.
Sanna Kerola
Lapsityön pappi

Nyt Rovaniemen seurakunnan
kutsumana oli koolla kaupungin, yliopiston, ammattikorkeakoulun, koulutuskuntayhtymän, sairaanhoitopiirin,
Lapin liiton, yrittäjien, eri paikallisten
seurakuntien ja kristillisten järjestöjen
ja Oulun katolisen seurakunnan edustajia sekä myös rovaniemeläiset kansanedustajat.
Kaikki kutsutut eivät päässeet mukaan, mutta viestivät olevansa mieluusti
mukana tulevaisuudessa. Mukana oli
myös lontoolaisen All Saints -seurakunnan kirkkoherra Paul Harcourt, joka toi
terveiset seurakuntansa ja uskonnollisten
yhteisöjen yhteistyöstä yhteiskunnallisten
viranomaisten kanssa.
Tällaisten tapaamisten merkitys on
yhteyksien luomisessa, tiedon ja kokemusten jakamisessa, mutta aivan erityisesti
siinä, että rajoja ylittäen yhdessä pyritään
löytämään aihioita, ideoita, ja konkreettisia
ovia, joilla yhdessä edistää yhteistä hyvää
Rovaniemen hyväksi.
Monien kommentti kokoontumisesta oli
myönteinen. Tilaisuudelle toivottiin jatkoa.
Seurakunta on osaltaan valmis kantamaan
kortensa kekoon tässä. Kiitos kaikille
helmikuisen rennon mutta asiasisältöisen
tapaamisen järjestämiseen osallistuneille ja
mukana olleille.
Tämä Pääsky ilmestyy päivänä, jona
astuu voimaan laki sukupuolineutraalista avioliitosta. Yhteiskunnan uusi
laki ei muuta kirkon vihkimiskäytäntöä.
Papeille ei synny oikeutta eikä velvolli-

”

...kirkolliskokouksen
tehtävä on
sanoittaa
tulkinta
kiista-asioissa.”

suutta toimittaa samaa sukupuolta
olevien parien vihkimisiä. Kirkollisesti
avioliittoon vihitään vain mies ja nainen.
Jotakin muutosta kuitenkin uusi laki
tuo kirkkoon. Rekisteriviranomaisina
kirkkoherranvirastot suorittavat avioliiton esteiden tutkinnan pyydettäessä
myös samaa sukupuolta oleville pareille.

On pitkä perinne, että avioliittoon
aikovien parien puolesta on rukoiltu
jumalanpalveluksessa, ellei pariskunta
ole kieltänyt rukousta. Maaliskuun alusta
lähtien rukoillaan vastaavalla periaatteella myös samaa sukupuolta olevien
parien puolesta, jotka ovat tutkituttaneet
avioliiton esteet kirkkoherranviraston
kautta.
Papistolle on sallittu omantunnonvapaus
kieltäytyä rukouksesta samaa sukupuolta
olevan parin puolesta jumalanpalveluksen

viikon sana |

Tätä kirjoitettaessa Rovaniemen
seurakunnan kirkkoneuvosto ei vielä ole
keskustellut seurakunnallisten tilojen
käytöstä uuden avioliittolain luomassa
tilanteessa.
Edellä kerrotun valossa on selvää, etteivät sakraalitilat (kirkko ja kappelit) ole
käytettävissä samaa sukupuolta olevien
vihkimiseen. Piispojen yhteisen ohjeen
mukaan samaa sukupuolta olevien liittoa
ei voida myöskään siunata kirkollisesti
avioliiton siunaamisen kaavalla, vaan se
tulee toteuttaa vapaamuotoisena rukoushetkenä. Se voidaan toimittaa papin
ja parin yhteisesti sopimassa paikassa.
Toisin sanoen, se voi tapahtua kirkossa,
kappelissa tai muussa seurakunnallisessa
tilassa.
Seurakuntakodit ja -salit ovat seurakunnan järjestämien tilaisuuksien lisäksi
tarkoitettu seurakuntalaisten perhejuhliin
(häät, hautajaiset, kastejuhlat, syntymäpäivät). Näin tilat ovat vastaavasti käytettävissä myös samaa sukupuolta olevien parien
juhliin.
Otaksun, että yllä oleviin linjauksiin
ollaan ainakin jossain määrin tyytymättömiä niin konservatiivien kuin liberaalien piireissä. Linjauksia voi luonnehtia
ainakin minimiksi, jolla tullaan vastaan
sateenkaariväkeä kirkon nykyisillä pelisäännöillä.
Apostolien ajoista lähtien kirkolliskokouksen tehtävä on ollut keskustellen
sanoittaa tulkinta kiista-asioissa. Niin
nytkin.

Pääsky –lehden
uusi ilme

Viikon Sana

Rukous

Armahda minua, Jumala, armahda
minua, sinuun minä turvaan.
   Minä kätkeydyn siipiesi suojaan,
   kunnes myrsky on ohitse.
Minä huudan avukseni Jumalaa,

Jumala,
lyhyen elämämme iloksi
olemme rakentaneet tavarataivaan.
Kaikki on kaupan, ihmisetkin,
kaikki petettävissä,
kaikki lahjottavissa.
Mutta merkitystä, tarkoitusta,
armollista elämää etsimme yhä,
eikä armoa löydy.
Tule, Armahtaja, köyhyyteemme,
tule kuoleman varjon maahan,
älä viivy!

Korkeinta,
hän vie asiani päätökseen.
   Kun vainoojani herjaavat minua,
   hän lähettää taivaasta avun ja
pelastaa minut.
Hän antaa armonsa,
hän on uskollinen!
   Jumala, sinun armosi ulottuu
taivaisiin,
   sinun uskollisuutesi ylös pilviin.
Kohotkoon kunniasi yli taivaitten,
kirkkautesi yli kaiken maan!

esirukouksessa tai tilanteessa, jossa vihitty
pari pyytää rukoushetkeä liittonsa puolesta.
Piispa Samuel Salmen ohjeen mukaan
jumalanpalveluksen esirukouksessa on
pyydettäessä rukoiltava, jolloin rukouksen lausuu jumalanpalveluksessa pappi,
muu työntekijä tai maallikko. Toisin
sanoen henkilö, joka omantuntonsa
perusteella kokee voivansa sen tehdä.
Olennaista on, että rukous toteutuu pieteetillä turhaa huomioita tai erilaisuutta
korostamatta.

Aamen.

Pääsky on saanut uuden ulko-

asun. Toiveemme on, että Pääsky voisi yhä enemmän tarjota
sisältöä ihmisille, jotka ovat
kiinnostuneita kirkon tärkeistä arvoista; uskosta, toivosta ja rakkaudesta.
Onko sinulla tarina kerrottavana? Ketä
ehdottaisit haastateltavaksi? Millaisesta
toiminnasta haluaisit lukea lisää? Pyydän
palautetta lehden ulkoasusta ja kuulemme
mielellämme juttutoiveesi.
Pääskyn aiheitä miettii lehtiryhmä,
johon lisäkseni kuuluvat Kari Yliräisänen,
Kari Gustafsson, Jouni Hagström, Sanna
Kerola, Markku Kukkonen, Maija Pieskä,
Heikki Salo.
Voit laittaa palautetta harriet.urponen@
evl.fi tai p. 040 670 0277.
Kiitos, että luet Pääskyä!
Harriet Urponen
Vt. viestintäpäällikkö
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Seurakunta
käyttää turvapostia
Rovaniemen seurakunta on ottanut
käyttöön sähköpostiinsa Elisan Turvaposti
–ominaisuuden. Sen avulla voidaan lähettää
sähköisesti materiaalia, joka pitää sisällään
esimerkiksi salassa pidettävää aineistoa,
kuten sosiaaliturvatunnuksia.
Turvapostia voidaan hyödyntää virkatodistusten lähettämiseen kirkon jäsentietojärjestelmästä, Kirjurista. Viestin vastaanottaja saa
sähköpostitse suojatun linkin, jonka avulla
varsinainen viesti voidaan avata. Linkki on
voimassa 7 vuorokautta viestin lähettämisestä. Turvapostia käytetään vain, mikäli
vastaanottaja erikseen sitä toivoo.
Keväällä 2017 turvapostia käytetään myös
kirkkoneuvoston kokousasiakirjojen lähettämiseen.

Kesäkerhoon
ilmoittaudutaan nyt
Erkki Niskanen Sotkamon Urkurakentajat Oy:sta asensi uuden urkumoottorin paikoilleen.

Vs. johtava kanttori Riikka Haapamäki:

Uusi urkumoottori
hyrisee tyytyväisenä
Rovaniemen kirkon urut ovat
olleet otsikoissa 30-vuotisjuhlansa
vuoksi. Urut saivat ylimääräistä
näkyvyyttä myös kanttori Mauri
Miettusen järjestämien Seurakunta
Soi –juhlaviikkojen takia, joiden
päätteeksi urkuihin tuli moottori-

vika. Urut olivat kaksi viikkoa pois
käytöstä.

Tammikuun alussa uruille tehtiin
mittava huolto-ohjelma Sotkamon
urkurakentajien toimesta. Urkujen
yli 3 300 pilliä imuroitiin ja puhdistettiin perusteellisesti. Samoin
tietokoneohjelmistoihin tehtiin
päivityksiä ja urut saivat lisää
muistipaikkoja. Huolto-ohjelma ei
kuitenkaan sisältänyt urkumoottorin huoltoa.
Uusi moottori saapui 21.2. ja Sotkamon urkurakentajat on jo asentanut
sen paikoilleen.
– Kävin testaamassa urut ja ne
tuntuvat nyt hyrisevän tyytyväisenä.

Monilla perheillä on se tilanne, että kesäloma on vasta myöhemmin kesällä, mutta
lasten koulu loppuu jo kesäkuun alussa.
Seurakunta järjestää tähän tarpeeseen
kesäkerhoja. 7–10 -vuotiaat lapset voivat
ilmoittautua kesäkerhoon, joita järjestetään
maanantaista 5.6. alkaen aina juhannukseen saakka.
Kerhopaikkoja ovat Aapakirkko, Alakorkalo, Korkalovaara, Koskenkylä, Nivavaara,
Ounasrinne ja seurakuntakoti, joka sijaitsee
kirkonmäellä. Kerhoja ohjaavat seurakunnan
lastenohjaajat. Kerhoaika on kello 9–14 arkipäivisin ja hinta on 20 € / vk, juhannusviikon
hinta 10 €. Hinta sisältää lounaan.
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumiset
www.rovaniemenseurakunta.fi.

Aivan, kuin moottori olisi hiljaisempi,
kuin aikaisemmin, Riikka Haapamäki
sanoo.
Urkujen rikkoontumisen vuoksi
kirkosta jouduttiin siirtämään vain
yksi konsertti.
– Digiurkujen ääni on jo niin lähellä
oikeiden urkujen äänimaailmaa, että
se kelpasi katkoksen ajaksi seurakuntalaisille.

Urut ovat tanskalaisen Bruno
Christensenin urkutehtaan valmistamat. Pystytys tapahtui vuonna
1987. Alkuperäinen moottori oli
sveitsiläinen, mutta tehdas on lopettanut urkumoottorien valmistamisen. Uusi moottori tuli Unkarista.
Harriet Urponen

Aapakirkossa tutkitaan
Raamattua bibliodraaman
avulla

Käsityökerholaisilta päähineitä sairaskuljetuksiin
Naisten Käsityökahvilan taitavat
ompelijat ja näppärät kutojat ovat
antaneet kaupungin terveyskeskussairaalan käyttöön muistisairaille
hypistelymuhveja ja potilaiden
siirtokuljetuksiin päähineitä.
Lahjoituksen on ottanut vastaan osastonhoitaja, palveluesimies
Sirkka Peltola. Kaikilla potilailla ei
ole sairaalaan tullessa mukanaan
omaa lakkia ja tähän asti kuljetuksen ajaksi on tarvittaessa kietaistu
pyyhe pään suojaksi, Sirkka Peltola
kertoo. Nyt valmistetut päähineet
ovat Suomen 100-vuotisteemaan
liittyen sinivalkoisia.
Hypistelymuhveja tarvitaan kaupungin eri yksiköissä hoidettaville
muistisairaille. Muhvilla on käyttöä
hoitotilanteissa, kun muistisairaaseen
henkilöön halutaan katsekontakti.
Seija Luomaranta

Bibliodraamassa paneudutaan Raamatun teksteihin kokonaisvaltaisesti. Lähtökohtana on aina teksti, johon syventymiseen voidaan käyttää erilaisia tapoja. Usein
otetaan mukaan liikkuminen, musiikki,
kuva jne. Joskus tekstistä etsitään erilaisia
rooleja, joihin eläydytään. Tarkoitus ei ole
kuitenkaan valmistaa näytelmää, joka esitettäisiin ulkopuolisille katsojille.
Kaikki, mitä tapahtuu, on luottamuksellista, ja jää vain mukana olevan ryhmän tietoon.
Osallistuminen ei edellytä mitään. Ei
tarvitse tuntea Raamattua entuudestaan. Ei
tarvitse osata näytellä, piirtää tai laulaa. Ryhmässä voi myös seurata, katsella ja kuunnella,
ellei itse halua osallistua siihen, mitä ohjaaja
kulloinkin antaa aiheeksi. Bibliodraama sopii
kaikenikäisille.
Ryhmään yleensä ilmoittaudutaan ennakolta, että ohjaaja tietää ryhmän koon.
Bibliodraamaohjaajia koulutetaan
Kirkon koulutuskeskuksessa Järvenpäässä.
Koulutus kestää kaksi vuotta etä- ja lähijaksoineen. Seuraava bibliodraama Aapakirkossa 5.4. kello 18.
Ilmoittautumiset maaliskuun aikana Ritva-Elina Pylväs p. 040 546 4859.
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henkilö| Yrittäjä Maarit Simoska
Harriet Urponen

Tällä palstalla ihmisten mietteitä ja kysymyksiä elämästä ja uskosta.

LÄHETYSJUHLAT ovat reformaatiovuoden
kunniaksi osa Kirkkopäiviä. Matka tehdään
yöjunalla kahden hengen hytissä.
Aikataulut:
• Lähtö Rovaniemeltä to 18.5. klo 18.03,
Turussa perillä pe 19.5. klo 7.50.
• Paluu Turusta la 20.5. klo 21.25,
Rovaniemellä su 21.5. klo 10.40.
• Majoitus hotellissa kahden hengen huoneessa.
Tapahtumapaikat:
• Pääasiassa Logomo ja Turun tuomiokirkko.
• Välimatkat majoituksen ja
tapahtumapaikkojen välillä noin 1,5–3 km.
• Hinta: 130 € sis. junamatkat, hotelliyön
aamiaisella kahden hengen huoneessa,
kirkkopäiväpassin perjantaille ja lauantaille.
Ilmoittautumiset 1.–20.3.
• www.rovaniemenseurakunta.fi
ilmoittautumiset.
• Jos et käytä tietokoneet voit ottaa yhteyttä
lähetyssihteeri Pirita Buchtiin,
p. 0400 365878 (lomalla 4.–11.3.)
Ohjelma löytyy osoitteesta
https://www.kirkkopaivat.fi/ohjelma/

Maarit Simoska näkee tärkeänä ikäihmisten asioiden ja palveluiden hoitamisen. Ikäihmisissä on paljon turvaverkostoista
pudonneita.

Haaveena maailman
parantaminen
Nukke Rovaniemen kansallispuvussa seisoo rintamasuunta Maarit Simoskaan päin. Tuo sama puku oli
nuoren naisen päällä mannekiininäytöksessä silloisen
käsityökoulun oppilastyön kevätnäytöksessä 1954.
Puku on valmistettu tässä talossa. On kuin aika olisi
hetkeksi pysähtynyt.
Maarit Simoska on kuullut toinen toistaan erilaisempia
tarinoita liittyen Lähteentien Pirttiin. Hän ei koskaan
kyllästy niihin, päinvastoin.
– Tästä talosta on tullut minulle elämäntehtävä.

Sosiaalityön ammattilainen
Kun Maarit Simoska parikymmentä vuotta sitten valmistui sosiaalityön koulutusohjelmasta Lapin yliopistosta, hän ajatteli, että hänestä tulisi maailmanparantaja.
– Tuo ominaisuus ei ole minusta mihinkään hävinnyt.
Hän kuvasi itseään feministiksi, joka ei koskaan perustaisi perhettä. Nyt hän muistelee hymyillen hetkeä, kun
pastori Eeva Ylihurula lähes 30 vuotta sitten kävi vihkimässä hänet ja puolisonsa avioliittoon Simossa.

Ikäihmisten palvelut ensin

”
Lepää rauhassa, Luther.
Reformaation tärkeä perintö meille
on lupa jatkaa kirkon uudistamista
aina uudessa ajassa. Tapaamme
Jumalan luona, koska armo kuuluu
meille kaikille.
Heli Karhumäki
Sana –lehden pääkirjoituksessa
16.2.2017.

Ennen yrityksensä perustamista Maarit näki oman
puolisonsa ahdistuksen, kun hän isänsä edunvalvojana
yritti järjestää palveluja toiselle puolelle maata.
– Tuli mieleen, että voisinko minä omalla työpanoksellani tehdä jotakin sellaista, joka helpottaisi omaishoitajien ja ikäihmisten arkea Rovaniemellä. Kun kuulin, että
kaupunki aikoo luopua vanhasta käsityökoulusta, tuli
ajatus, että tässä on sellainen paikka, johon voisi miettiä
ikäihmisten palveluja.
Vaikka ikäihmisille järjestettävä virkistystoiminta ei
näyttele kovin merkittävää osaa yrityksen liikevaihdossa,
antaa se yrittäjälle itselleen eniten.
– Se palkitsee, kun näkee ihmisten hyvän mielen. Yhteislaulutilaisuuksissa käy paljon omaishoitajia ja hoidettavia sekä muistisairaita. On tärkeää, että heillä on kerran
viikossa kalenterissa rasti, että nyt lähdetään laulamaan.
Ehkä he eivät käytä sitten muita palveluja niin paljon,
Maarit Simoska miettii.
Maarit Simoska on aina nähnyt tärkeänä työn sosiaalisesti oikeudenmukaisemman Suomen puolesta.

– Suomessa hyvinvointi jakautuu todella rajulla tavalla.
On niitä, joilla on verkostot ja taloudellinen turva, mutta
sitten on niitä, jotka ovat pudonneet tästä. Heitä on paljon
varsinkin ikäihmisissä.

Läsnä ilon ja surun hetkissä
Pito- ja juhlapalvelu tuo leivän Simoskan pöytään. Lähteentien Pirtillä järjestetään myös hyvin usein muistotilaisuuksia.
– Olen miettinyt usein omaa rooliani, kun suunnittelen
muistotilaisuuksia omaisten kanssa. Minä kun en ole
pappi enkä diakoni, niin ihmiset uskaltavat jakaa minulle
asioita rohkeastikin. Joskus omainen kertoo, olevansa
helpottunut läheisensä poismenosta, mutta samaa hän
ei uskalla kertoa lapsilleen tai papille. Se on suuri luottamuksen osoitus.
Maarit Simoska on kokenut seurakunnan tärkeäksi
yhteistyökumppaniksi.
– Rovaniemen seurakunta on ollut yhteistyökumppanina yrittäjälle äärimmäisen hyvä. Neuvoa ja opastusta olen
saanut tarvittaessa. Seurakunnan edustajat ovat täällä
läsnä melkein pari kertaa viikossa.

Takki tyhjä
Maarit Simoska on avoimesti puhunut siitä, ettei yrittäminen aina ole ollut helppoa.
Takki on aika lailla tyhjä. Vaikka yritys vakiinnuttanut
paikkansa kaupungin palveluntarjoajana ja pientä kasvua
on tapahtunut koko ajan, on talo tarjonnut pieniä yllätyksiäkin. Tulevana kesänä on luvassa viemäriremontti.
Tällä hetkellä arki vaatii tasapainoilemista. Nuorin kolmesta lapsesta on mopoiässä ja asuu vielä kotona. Koko
ajan on huono omatunto siitä, ettei aika riitä kaikkeen.
– Toivon, että voisin löytää myös enemmän aikaa kirjoittamiselle.
– Monet ihmiset ovat kertoneet, että muistavat minua
iltarukouksessa. Saattavat sanoa, että älä polta itseäsi
loppuun. Kyllä minä rukoilen itsekin.
Ja parantuuhan se maailma, pieni pala kerrallaan.
– Jos tekisimme toisillemme sitä, mitä toivoisimme
itsellemme tehtävän, sillä pääsisi jo pitkälle, Maarit Simoska miettii.
Harriet Urponen
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Vietämme tuplajuhlavuotta: reformaatiosta (uskonpuhdistuksesta) 500 vuotta ja
itsenäinen Suomi 100 vuotta.
Ensin tuntui, että voi mahoton - miksi
näidenkin pitää olla yhtä aikaa! Nehän
syövät aikaa ja tilaa toisiltansa.
Mutta tarkemmin ajatellen alan kallistua sille kannalle, että näinhän sen
pitääkin mennä.
Sillä mikä muu on enemmän
vaikuttanut itsenäisen Suomen ja sen
ihmisten elämään kuin reformaatiosta
puhjennut evankelisluterilainen kirkko
(muiden kirkkojen ja uskontojen sekä
niiden ihmisten panosta tippaakaan väheksymättä.)
Monissa juhlavuoden tapahtumissa ja luennoissa on esillä juhlavuodet yhdistävä teema: millä tavalla luterilaisuus ja kirkko ovat
olleet ja ovat edelleen keskeinen osa Suomen kansan
historiaa ja kulttuuria?
Tunnemme kirjakielemme synnyn: Martti Lutherin
esimerkin mukaisesti Mikael Agricola teki pioneerityön.
Ei voitane yliarvioida sen merkitystä koulujärjestelmäämme, kulttuuriimme, tieteeseen ja tutkimukseen. Ovathan seurakunnat laittaneet alulle lukutaidon opetuksen
kansalle.
Tai mitä olisi musiikki ilman kirkkomusiikin mestareita?

Markku Pihlaja

Juhlavuosi tasatahtia
Kristillisen uskon ja luterilaisuuden merkitykseen
oikeusjärjestelmässämme on muun muassa
hovioikeuden presidentti emeritus Esko Oikarinen useissa julkisissa
puheissaan viitannut.
Esimerkkejä on
loputtomiin työelämään ja vaikka
yrittäjyyteenkin,
vaikka Max Weberin
protestanttista etiikkaa
emme kirjaimellisesti
tunnistaisikaan omaksi
lähteeksemme.

Jeremian kirjan (29:7)
sanat ”Ja harrastakaa sen
kaupungin menestystä, johon minä olen
teidät siirtänyt, ja rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidän
menestyksenne” tulivat oivallisesti todeksi
myös Rovaniemellä viime lauantain rukousaamiaisella.
Hyvä siis, että saamme viettää juhlavuosia
yhdessä. Se syventää näköaloja kumpaankin.
Tuomo Korteniemi

Entä tämä pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta?

Tunnetusti kirkon diakonia eri muodoissaan on perusturvan, myös väliinputoajista huolehtimisen, aikoinaan
osaltaan aloittanut.

Yhteisvastuun kevät kutsuu auttamaan
Lähimmäisenrakkauden kansanliikkeeksi kuvattu Yhteisvastuukeräys jatkuu monin eri tavoin. Nyt torjutaan
ihmiskauppaa yhteistyössä Pro-tukipiste ry:n, Rikosuhripäivystyksen, Pakolaisneuvonta ry:n ja Monika-Naiset
liitto ry:n kanssa.

Riemukierros ja muita tapahtumia
Torstaina 2.3. kello 18 on Muurolan kappelissa virsi-ilta,
jossa laulavat myös ihanat Lumitähdet Päivi Hintikan
johdolla. Kahvitarjoilu alkaa kello 17.30.
Riemukierros on nyt koko perheen talvitapahtuma, jossa on mäenlaskua, lumimaalausta ja muuta talvista puuhaa. Pääset
rapsuttamaan Karva-Kavereita ja tavata Aatu
–poron! Tapahtuma huipentuu Riemukierroshiihtoon, jossa hiihdetään 300 metrin
matkaa mitä erilaisimmissa asuissa ja tyyleillä. Jos haluat tulla mukaan hiihtämään omalla

porukalla, voit soittaa diakonian toimistoon p.
040 583 0966. Tulkaa mukaan työporukalla
tai harrastusryhmällä – tai vaikkapa oman
perheen kesken!
Riemukierros on lauantaina
25.3.
kello 14–16. Hiihtostartin suorittaa juhlavasti joulupukki kello 15.30.
Su 26.3. on Ounasrinteen kappelissa Maie Kuusikin
johdolla konsertti. Maanantaina 3.4. kello 19 on kirkossa
Lapin musiikkiopiston oppilaiden konsertti. Sunnuntaina 9.4. kello 18 kirkossa on konsertti, jossa laulaa
Anniina Maikkula ja säestää Maie Kuusik. Mukana
myös soitinyhtye Gaudium. Näissä tapahtumissa
kannetaan kolehti Yhteisvastuun hyväksi. Vappuaattona 30.4. juhlitaan Vappuviuhka –perhetapahtumassa Ounasrinteen kappelilla kello 15.
Perjantaina 5.5. lauletaan kirkossa rakkaimpia
riparilauluja.
Kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy!

Laskiainen
aloittaa paastonajan
Laskiaista vietetään paastonajan alkaessa. Laskiainen-nimen alkuperä on epävarma.
Monet kielentutkijat kannattavat tulkintaa,
jonka mukaan sana juontuu laskea-verbistä;
laskiaisesta alkaa paastopäivien laskeminen.
Toinen suosittu selitys on ollut, että laskiaisena ”laskeudutaan” paastoon.
Laskiaissunnuntain evankeliumitekstissä palautetaan mieliin se, että Jeesuksen
julkinen toiminta päättyy ristinkuolemaan.
Kuolema ei kuitenkaan kristityille merkitse
loppua. Jeesus ei jää ristille, vaan yhä tänäänkin, yli 2000 vuotta Jerusalemin tapahtumien jälkeen, puhumme tyhjästä haudasta
ja kuoleman voittamisesta. Paastonaikana
on mahdollisuus oman luopumisen kautta
samaistua omalta osaltaan tähän. Onko jokin
tässä elämässä tullut Jumalasuhdetta tärkeämmäksi? Onko syytä luopua jostakin?
”Joka rakastaa elämäänsä, kadottaa sen,
mutta joka tässä maailmassa panee alttiiksi
elämänsä, saa osakseen ikuisen elämän.”
Laskiaistiistaina monessa kulttuurissa vietetään iloisia karnevaalijuhlia. Sana karnevaali
(carne vale) merkitsee suomeksi ”hyvästi liha.”
Kotimainen vastine karnevaaleille on pulkkamäki ja hernekeitto. Se on perua siitä, ettei
katolisena aikana laskiaisen jälkeen syöty lihaa
ennen kuin pääsiäisenä. Ennen paaston alkua
syötiin mahdollisimman vahvasti. Laskiaispullat sopivat siis myös tähän perinteeseen.
Pääsky –lehti ilmestyy tuhkakeskiviikkona 1.3., josta alkava paastonaika kestää
pääsiäissunnuntaihin. Viime vuosina on
yleistynyt tapa, jossa seurakuntalainen voi
ottaa vastaan otsaansa tuhkamerkin katumuksen ilmauksena. Tuhka muistuttaa
katoavaisuudestamme, mutta entisaikaan
tuhkasta tehtiin saippuaa, joten tuhka symboloi myös puhdistautumista.
Tuhkakeskiviikkoa seuraava paastonaika
kestää 40 arkipäivää. Paastonajalla on useita
sisältöjä. Luterilaiseenkin perinteeseen kuuluu paasto, mutta se ei välttämättä tarkoita
tietystä ruoasta pidättäytymistä. Paastonaika
antaa mahdollisuuden tehdä tilaa elämässään
myös hiljentymiselle ja oman Jumalasuhteen
pohdinnalle, ja sen miettimiselle onko elämässä asioita, joita voisi tehdä toisin.
Paasto kutsuu etsimään uutta, kasvamaan
vastuullisempaan elämäntapaan ja luopumaan omastaan hädänalaisten hyväksi. – KT

Lämmin kiitoksemme
koskettavista hetkistä,
halauksista,
lahjoista ja toivotuksista
lähtöjuhliemme yhteydessä!
Sydämellisesti
Ulla ja Mauri Miettunen

Katso kevään
Yhteisvastuutapahtumat
www.rovaniemenseurakunta.fi/
ajankohtaista

6 ARTIKKELI

1.3.2017 Pääsky

Näkökulma
kotiseurakuntaan |
Rovaniemen pyhäkoulutyö
on saanut uusia raikkaita
tuulia, kun Heli ja Benny
Aumala avasivat oman kotinsa
ovet lähellä asuville lapsille.
Punaisen talon pyhäkoulusta
on tullut monelle lapselle
turvallinen paikka kuulla
Taivaan Isästä.

Hilkka Herranen (vas.), Heli Aumala ja Hanna Kyngäs ovat Punaisen talon pyhäkouluohjaajia. Seija Luomaranta

Kun Taivaan Isälle antaa teelusikallisen kiitosta, Hän kippaa takaisin

Rekkalastillisen iloa
Torstai-iltaisin Aumaloilla kokoontuu arkipyhäkoulu, jossa Helin lisäksi
pyhäkoulua ohjaavat Hilkka Herranen ja
Hanna Kyngäs. He toivottavat kaikki toiminnasta kiinnostuneet kurkistamaan
peremmälle.
Benny ottaa lapset vastaan, laittaa
talteen kaikki tumput ja pipot sekä kengät
järjestykseen, että jokainen löytää omat
tavaransa. Iltapala on jo etukäteen laitettu
valmiiksi. Heli odottaa lapsia yläkerrassa.
Pyhäkoulu pyörii torstaisin kahden ohjaajan toimesta, jotka toimivat työparina.
– Koko perhe on mukana pyhäkoulun
pidossa. Jopa koira odottaa pyhäkoulun
ajan rapsutuksia lapsiportin takana.

– Pyhäkoulu on tänään tärkeämpi kuin
koskaan, sillä koulujen kristinuskon
opetus on muuttunut. On tärkeää saada
tarjota lapsille mahdollisuus tutustua elämyksellisesti Raamattuun ja Jeesukseen.
Monet vanhemmat arvostavat kristinuskon perusasioita, mutta heidän on ehkä
vaikeaa opettaa niistä lapsille.
Lapsityönohjaaja Seija Luomaranta
innostui Punaisen talon pyhäkoulun ajatuksesta ja he askartelivat ihanat, pienet
kutsut, jotka käytiin viemässä henkilökohKaikki lähti siitä, kun Heli Aumala oli
taisesti jokaiseen kadun taloon.
pyhäkouluohjaajana Korkalovaaran kap– Samalla kävimme esittäytymässä.
Kerroimme ketä olimme ja milloin ja
pelilla. Toimintaan tuli muun muassa
missä pyhäkoulu alkaisi. Olin silti hieman
remontin takia katkoksia ja lasten määrä
skeptinen siitä, saisimmeko perheitä
väheni koko ajan.
kiinnostumaan toiminnasta. Mutta Jumala
- Kun muutimme Länsikankaalle
yllätti tällaisen epäilevän Tuomaan.
sellaiseen paikkaan, jossa asui paljon lap– Suut loksahtivat auki, kun
siperheitä, tulin pyhäkoulunohjaajien koensimmäisellä kerralla mukouksessa sanoneeksi ääneen: Miksi
ei voisi pitää kotipyhäkoulua ja
kana oli yli 20 lasta! Tällä
vielä arkena? Kun sitten jäin
hetkellä vietetään jo
eläkkeelle opettajan työstä,
Punaisen talon pyhäKiinnostuitko
piti olla omien sanojensa
koulun toista talvea
pyhäkoulumittainen ja niin ryhdyimja keskimäärin kymohjaajan työstä?
me sanoista tekoihin, Heli
menkunta osallistuAumala kertoo.
jaa tulee viikoittain
Soita Seijalle 040 7317 987
Heli on huolissaan ajan
paikalle.
tai laita sähköpostia
trendistä, jossa keskustel– Lähelle tulemiseija.luomaranta@evl.fi
laan siitä, voiko Suvivirttä
nen on tuonut turvallaulaa koulussa tai voiko
lisuutta, kotipyhäkoukoulurakennusta siunata
lumme lisää kaikkien
tehtäväänsä.
asukkaiden viihtyvyyttä

Pyhäkouluohjaajia on aina kaksi.
– Kun katsoo toisen ohjausta, siitä saa
aina itsekin paljon. Samalla voi seurata
tarkemmin lapsia ja heidän reaktioitansa,
lasten ihmettely ja kysymykset antavat
paljon, Heli Aumala kertoo.

– Mitä konkreettisempi tilanne on, sitä
kiehtovampi se on lapsen mielestä. Sitten
on askartelu ja iltapala. Ateriayhteys on
tärkeää, vielä lopulta tarra pyhäkoulutauluun ja hei, hei, hyvää yötä. Koko tapahtuma kestää tunnin.

Matalan
kynnyksen toimintaa

Pyhäkoulu arkena
on arkipyhäkoulu

Pikkuhiljaa Punaisen talon pyhäkoulu on
löytänyt oman muotonsa. Ensin on alkulaulut ja kellonsoitto, kynttilän sytytys ja
rukous. Sitten on opetuksen vuoro.

ARTIKKELI 7

Tanja Martimo

Pääsky 1.3.2017

(oik.) organisoi Rovaniemen seurakunnan pyhäkoulutoimintaa.

ja tuo kadulle yhteisöllisyyttä. Tämän tästä
joku tervehtii meitä iloisesti, saattaapa postilaatikosta löytyä lapsen omatekemä tervehdyskin, Heli kertoo.

Omat kokemukset
rohkaisevat
Hilkka Herranen on ollut alusta saakka mukana Punaisen talon pyhäkoulussa. Hän on
saanut kipinän pyhäkouluohjaajan työhön
äidiltään, joka samaan tapaan piti naapurin
lapsille pyhäkoulua kotona. Hilkka sai olla jo
lapsena apuohjaajana.
– Osallistuin oman lapseni kanssa Pöykkölän pyhäkouluun. Silloin Nanni Törrö kysyi
minulta, että kun kerran olin jo paikalla aina
sunnuntaisin, niin enkö voinut alkaa hänen
kaverikseen pyhäkouluopettajaksi? Siitä se
sitten lähti. Nykyään pyhäkouluopettajan
nimike on vaihtunut pyhäkouluohjaajaksi.
– Lapset ovat aina olleet sydäntäni lähellä.
Onhan se siis ihan mahdottoman ihanaa, kun
saa ohjata lapsia ja oppia itse samalla!

Pyhäkouluja
ympäri kaupunkia
Rovaniemellä pyhäkouluja on useammassa
paikassa. Seurakunnan vapaaehtoistyössä
toimii tällä hetkellä 15 pyhäkouluohjaajaa.
Pääkirkon messussa pyhäkouluun urkulehterin takahuoneeseen voi kipittää aina,
kun saarna alkaa. Muurolan kappelilla on
perhepyhäkoulu kahden viikon välein ja
Rautiosaaressa kokoontuu toinen kaupungin
kotipyhäkouluista. Ounasrinteen kappelilla
on alkanut uusi pyhäkouluryhmä, joka kokoontuu sunnuntaisin kello 15.
– Seurakunta tukee pyhäkouluohjaajan työtä eritoten kouluttamalla ohjaajia. Se tarjoaa
tukea nimenomaan siihen, miten opettaa

Tule pyhäkouluun!
Niihin ei tarvitse ilmoittautua.
• Pyhäkouluryhmä kokoontuu kirkossa
joka sunnuntai klo 10 messussa saarnan
aikana.
• Punaisen talon pyhäkoulu
Länsirinteentie 4, kotipyhäkoulu
torstaisin klo 18-19.
• Perhepyhäkoulu Muurolan kappelilla
noin kahden viikon välein sunnuntaisin
klo 14. Maaliskuun kokoontumiset 5.3.
ja 19.3. Ennen pyhäkoulua kappelin
salissa harjoittelee Tähdenlento-kuoro,
johon kaikki lapset ovat tervetulleita.
Kuoroa johtaa Sanna Peltola.
• Kotipyhäkoulu Rautionsaaressa
kokoontuu sunnuntaisin Rautionsaaren
leirikeskuksessa tai kodeissa.
Lisätietoa Marketta Haukipurolta
p. 044 373 0483
• Ounasrinteen kappelilla uusi
pyhäkouluryhmä sunnuntaisin klo 15.

lapselle hengellisiä asioita ja Raamattua, toki
tarjotaan myös materiaalitukea, lapsityönohjaaja Seija Luomaranta kertoo.
Heli Aumala on kiitollinen siitä, miten
hienoja kokemuksia hän on saanut avaamalla
kotinsa ovet arkipyhäkoululle.
– Maalliset asiat ovat aina jollain lailla
Taivaan Isän lahjoja. Kun antaa Taivaan Isälle
teelusikallisen kiitosta, hän kippaa rekka-autolastillisen iloa takaisin, Heli Aumala naurahtaa.
Ja Hanna jatkaa: Tervetuloa kaikki mukaan
pyhäkoulutyöhön, tämä on todella kivaa
vapaaehtoistyötä!
Harriet Urponen
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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.
2.3. klo 19 konsertti, Petri Komulainen käyrätorvi, Jan Lehtola urut.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10/5 €.
3.3. klo 20 Lapin Kamariorkesterin
konsertti, Kamarikonsertti III – Yöllisin rukouksin. Johtaa John Storgårds, solistina Antal Mojzer fagotti.
Pääsylippu 20 / 17 / 9 €.
8.3. klo 19 konsertti, Mia Huhta
laulu, Sinikka Ala-Leppilampi viulu,
Riikka Haapamäki urut. Vapaa pääsy, käsiohjelma 10/5 €.
12.3. Kansanlähetyksen kirkkopyhä, klo 10 messu. Kirkkokahvit ja
lähetystilaisuus srk-keskuksessa,
Raimo Kittilä.
18.3. klo 18 valtakunnallisten puhallinpäivien kirkkokonsertti, Lapin
Sotilassoittokunta. Vapaa pääsy,
käsiohjelma 10 €.
19.3. klo 18 Tuomasmessu.
26.3. klo 15 Finlandia – kauneinta
suomalaista pianomusiikkia. Jouni
Somero. Vapaa pääsy, käsiohjelma
10/5€.
2.4. klo 18 konsertti, Mirkka Paajanen laulu ja piano. Vapaa pääsy, käsiohjelma 10/5 €.
3.4. klo 19 Lapin musiikkiopiston
oppilaiden konsertti, kolehti Yhteisvastuukeräykselle.
9.0. klo 18 konsertti, Anniina Maikkula laulu, Maie Kuusik piano, Soitinyhtye Gaudium. Kolehti Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
11.4. klo 19 konsertti, Raija Palmu
laulu, Raimo Palmu käyrätorvi, Riikka Haapamäki urut, piano. Vapaa
pääsy, käsiohjelma 10/5 €.
12.4. klo 10 lasten Pääsiäiskirkko.

Keskikaupunki
2.3. klo 18 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
4.3. klo 17 srk-keskuksessa OMA-ilta.
5.3. klo 17 srk-keskuksessa Raamattuluento, ”Mitä on kristillinen
kasvatus?”.
15.3. klo 18 miesten saunailta Norvajärvellä. Lähtö 17.45 srk-keskuksen edestä. Isäntänä Markku Kukkonen.
16.3. klo 18 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
18.3. klo 11–16 srk-kodin yläsalissa
Hengellisen huollon päivä.
18.3. klo 17 srk-keskuksessa
OMA-ilta.
19.3. klo 17 srk-keskuksessa Raamattuluento, ”Mitä sakramentit
merkitsevät?”.
25.3. klo 13 kryptan Eelin huoneessa Rukouksen iltapäivä.
25.3. klo 14 Kirkkolammella Yhteisvastuukeräyksen Riemukierroshiihto - tapahtuma.
29.3. klo 18 miesten saunailta Norvajärvellä. Lähtö 17.45 srk-keskuksen edestä. Isäntänä Mikko Reijonen.
30.3. klo 11 alkaen katulähetyksen
soppatykkitapahtuma Lordinaukiolla.
1.4. klo 17 srk-keskuksessa OMA-ilta.
2.4. klo 17 srk-keskuksessa Raamattuluento, ”Mitä on rukous?”.
6.4. klo 9.15 ja 10.15 Viirinkankaan
kappelissa lasten Pääsiäiskirkko.
6.4. klo 18 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
9.–13.4. seurakuntakodilla Pääsiäisvaellus.
12.4. klo 18 miesten saunailta Nor-

vajärvellä. Lähtö 17.45 srk-keskuksen edestä. Isäntänä Topi Litendahl.

Korkalovaara
4.3. klo 11 israelilaista kansantanssia Hillakirkolla, Hillapolku 9.
5.3. klo 13 kappelissa messu.
12.3. klo 13 kappelissa messu.
14.3. klo 14.30 Retriittivenyttely
Hillakirkolla, Hillapolku 9.
15.3. klo 18 Hillakirkolla, Hillapolku
9 varhaisnuorten Stars-ilta.
18.3. klo 11 israelilaista kansantanssia Hillakirkolla, Hillapolku 9.
19.3. klo 13 kappelissa messu.
19.3. klo 15 kappelissa 4-vuotiaiden synttärit.
24.3. klo 19 kappelissa konsertti,
Otto Tolonen, kitara. Vapaa pääsy,
ohjelma 10/5 €.
26.3. klo 13 kappelissa messu, Sanansaattajien kirkkopyhä.
28.3. klo 14.30 Retriittivenyttely
Hillakirkolla, Hillapolku 9.
1.4.
klo
11
israelilaista
kansantanssia
Hillakirkolla,
Hillapolku 9.
2.4. klo 13 kappelissa messu, Kirkkokahvikinkerit Yhteisvastuun hyväksi.
3.4. klo 10 kapppelissa lasten Pääsiäiskirkko (päiväkodit).
9.4. klo 13 kappelissa Palmusunnuntain messu, Pinjapuun alla- tapahtuma.
11.4. klo 10 kapppelissa lasten Pääsiäiskirkko (kerhot).
11.4. klo 14.30 Retriittivenyttely
Hillakirkolla, Hillapolku 9.

Ounasjoki
5.3. klo 11 Sinetän kappelissa messu.
6.3. klo 17 Marrasjärven kinkerit
Signe ja Arvi Juopperilla, Hongikontie 337.
12.3. klo 10 Meltauksen kappelissa
sanajumalanpalvelus.
12.3. klo 13 Maijasen kappelissa sanajumalanpalvelus, diakoniakerhon
kirkkopyhä.
16.3. klo 18 Perttauksen kinkerit
Anja ja Esko Hyötylällä, Unarintie
1853.
16.3. klo 18 Sinetän kappelilla varhaisnuorten Stars-ilta.
19.3. klo 11 Sinetän kappelissa
messu.
29.3. klo 18 Meltauksen kappelissa
Virsikirja tutuksi-ilta.
2.4. klo 11 Sinetän kappelissa perhemessu. Messun jälkeen välipalatarjoilu ja askartelua.

Ounasvaara
3.3. klo 18 kappelissa nuorten Deeper-ilta.
4.3. klo 18 kappelilla varhaisnuorten Donkkis Big Night.
5.3. klo 15 kappelissa messu ja kinkerit ja kirkkokahvit.
12.3. klo 15 kappelissa Pyhät meiningit, messu ja perhetapahtuma.
19.3. klo 15 kappelissa messu.
24.3. klo 18 kappelissa laulu- ja runoilta. Kati Kanto laulu ja runot, Sofia Manninen huilu, Eedit Impiö sello, Noora Siitonen piano. Vapaa pääsy.
26.3. klo 15 kappelissa messu, raamattuluento, kirkkokahvit.
26.3. klo 18 kappelissa Yhteisvastuukonsertti,
Maie Kuusik.
31.3. klo 18 kappelissa nuorten
Deeper-ilta.
2.4. klo 15 kappelissa

virsikirkko.
3.–4.4. Pääsiäisvaellus kappelilla.
5.4. klo 9 ja 10 kappelissa lasten
Pääsiäiskirkko (päiväkodit).
7.4. klo 18 kappelissa nuorten Deeper-ilta.
09.04. klo 15 kappelissa virsikirkko.
10.04. klo 10 kappelissa lasten Pääsiäiskirkko (kerhot).

Alakemijoki
2.3. klo 18 kappelissa Virsi-ilta Yhteisvastuukeräyksen hyväksi, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30.
2.3. klo 18.30 Alakorkalon kinkerit
Liisa Tolosella, Kemintie 915.
3.3. klo 18–20 kappelilla varhaisnuorten Donkkis-ilta.
12.3. klo 10 kappelissa messu ja
kinkerit.
14.3. klo 18 Kivitaipaleen kinkerit ja
diakoniailta Inkeri Uusihannilla, Ranuantie 2733.
25.3. klo 12 kappelissa Yhteisvastuutapahtuma.
26.3. klo 10 kappelissa messu, raamattuluento.
2.4. klo 10 kappelissa virsikirkko.
5.4. klo 10 kappelissa lasten Pääsiäiskirkko.
6.4. klo 18 kappelissa Virsi-ilta.
9.4. klo 12 Ruikan Erän majalla Palmusunnuntain pelimanniseurat ja
kansanlaulukirkko.

Yläkemijoki
12.3. klo 10 Auttin kappelissa virsikirkko.
12.3. klo 12 Viirin kappelissa virsikirkko.
20.3. klo 15 Oikaraisen aikuisten
kerho koulun nuorisotilassa.
26.3. klo 10 Auttin kappelissa sana
jumalapalvelus.
26.3. klo 12 Viirin kappelissa
messu.
30.3. klo 18 Auttin kappelissa Virsi-ilta.
09.4. klo 10 Auttin kappelissa sanajumalanpalvelus.
09.4. klo 12 Viirin kappelissa sana
jumalanpalvelus.

SaarenNammankylät
9.3. klo 18 Aapakirkon kinkerit, Ritva-Elina Pylväs, Mirva Suni.
12.3. klo 11 Aapakirkossa virsikirkko.
12.3. klo 13 Jouttikeron kappelissa
virsikirkko.
14.3. klo 17 Jouttikeron kappelissa
virsi-ilta.
19.3. klo 10 Misin kinkerit koululla.
21.3. klo 10 Nahkurinpolun kinkerit
kerhohuonella.
21.3. klo 13 Jouttikeron kappelikinkerit.
23.3. klo 18 Aapakirkossa Virrestä
voimaa-yhteislaulutilaisuus.
26.3. klo 11 Aapakirkossa messu.
26.3. klo 13 Jouttikeron kappelissa
messu.
5.4. klo 18 Aapakirkossa paastonajan tekstien tutkimista bibliodraamana.
6.4. klo 18 Aapakirkossa Virrestä
voimaa-yhteislaulutilaisuus.
7.4. klo 10 Aapakirkossa
lasten Pääsiäiskirkko
(kerhot).
9.4. klo 11 Aapakirkossa sanajumalanpalvelus ja Perhepyhä.
9.4. klo 13 Jouttikeron kappelissa
messu.
10.–12.4. klo 9/10
Aapakirkossa lasten
Pääsiäiskirkko.

Katso muut
tapahtumat
enwww.rovaniem
seurakunta.fi
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lasten kirkko |

ASKARTELE KIRJAKAMU!
TARVITSET NÄITÄ ASIOITA:

T� OMA-ILTAAN!

Sakset, kynän, paperiliimaa
ja valkoista kartonkia sekä
aikuisen läsnäolon.

Yhdessäoloa toisten kanssa rukoillen.
Syömistä, iltapalaa ja kasvamista.
Alfa-kurssin opetuksia. Hyvässä seurassa.

Leikkaa pupu irti lehdestä
ja laita mallikappale kartongin
päälle. Piirrä pupun ääriviivat
kartongille ja leikkaa sen jälkeen
ääriviivoja pitkin.
Tämän jälkeen ota liimapuikko
ja liimaa pupu kartongin päälle.
Anna kuivaa hetki. Kuivumisen
jälkeen leikkaa pupun käpälät auki
saksilla ja kirjakamusi on valmis!
Voit halutessasi tehdä myös oman
näköisesi pupun muotilla ja
koristella sen miten haluat!
Näin saat
kamusi somasti
kirjan väliin.

Seuraavat OMA-illat lauantaisin
seurakuntakodilla klo 17-19
4.3., 18.3., 1.4., 22.4.,
6.5. ja 20.5.

Sylkky
Maanantaisin
klo 9.30–11
seurakuntakodin
päiväkerhotilassa,
os. Rauhankatu 70 E.

Vertaistukea arkeen perheille,
joissa on vain yksi vanhempi.
Kerho on ilmainen,
eikä sinne tarvitse ilmoittautua.

TÖITÄ
TARJOLLA

© Susanna Välimäki 2017

Rovaniemen
seurakunta hakee

SYKSYN 2017 PÄIVÄKERHOT
Ilmoittautuminen 1.3.-1.5.
Päiväkerho on tarkoitettu 3–6 -vuotiaille lapsille. Kerhot
kokoontuvat yhdestä kolmeen kertaa viikossa eri puolilla
Rovaniemeä sijaitsevissa toimipisteissä. Päiväkerhot ovat
kasteopetukseen pohjautuvaa viriketoimintaa. Päiväkerhoon voi osallistua kolme vuotta täyttävä lapsi. Ryhmässä
lapset oppivat sosiaalista kanssakäymistä toimiessaan
ikäistensä kanssa. Kerhossa on lapsen tietoja ja taitoja kartuttavaa toimintaa: lauluja, leikkejä, askartelua ja ulkoilua.
Kerhoja ohjaavat ammattitaitoiset lastenohjaajat.

Hakemukset 7.4.
mennessä.
Katso hakuilmoitus
kokonaisuudessaan
www.rovaniemenseurakunta.fi

KERHOPAIKAT :
Aapakirkko, Aapatie 6
Alakorkalon kerhotila, Niskanperäntie 13 C 11
Korkalovaaran kappeli, Vaaranlammentie 3
Koskenkylän kerhotila, Eliisantie 3 D 10
Nivavaaran kerhotila, Asematie 1
Ounasrinteen kappeli, Saaruantie 3
Seurakuntakoti, Rauhankatu 70
Sinetän Kappeli, Kittiläntie 2177
Viirinkankaan kerhotila, Keltakangas 2
LUKUKAUSIMAKSU
kolme kertaa viikossa 60 €
kaksi kertaa viikossa 40 €
kerran viikossa käyvät 20 €

KOLMEA
LASTENOHJAAJAA

LISÄTIETOJA:
Mira Uimaniemi
mira.uimaniemi@evl.fi
puh. 040 653 415

Seuraa meitä Facebookissa:
Rovaniemen seurakunnan
lapsi- ja perhetyö

WWW.ROVANIEMENSEURAKUNTA.FI
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MAAILMALTA | Lähetysruutu

tutuksi|
Raija Ranta

Harriet Urponen

Taloustoimiston toimistosihteeri

Raija Ranta on vuoden määräaikaisessa
tehtävässä Rovaniemen seurakunnan
taloustoimiston toimistosihteerinä.

Virtaava joki on rakas maisema, johon
Raija Ranta ei koskaan kyllästy. Hänen
juurensa ovat Kemijoen törmässä, Tervolassa, josta Raija lähti aikanaan maailmalle
opiskelemaan.
Maalaispitäjässä luonnon kasvun ihmeen
seuraaminen oli arkipäivää. Ensimmäinen
ammatti, johon Raija valmistui, oli hortonomi. Elämä kuljetti Kittilään, josta löytyi
kokonaan uusi suunta työelämässä. Raija
valmistui taloushallinnon merkonomiksi ja
työskenteli toistakymmentä vuotta Kittilän
kunnan talousosastolla ja sen jälkeen kultakaivoksen taloushallinnossa. Kun omat lapset
aikuistuivat ja muuttivat Rovaniemelle, oli
Raijan helppo tulla perässä.
–Olen kotiutunut hyvin tänne – kaupunki
oli tuttu entuudestaan, luonto on lähellä
ja tarjolla on monipuolisia harrastusmahdollisuuksia.

”

On palkitsevaa
huomata, että
päivä päivältä
pääsee paremmin
selville työhön
liittyvistä asioista.
Raija on työskennellyt vuoden alusta
seurakunnan taloustoimistossa toimistosihteerinä. Toimistohenkilökunnan kasvot
ovat monille seurakuntalaisillekin tuttuja
infopisteen neuvonnan kautta. Raijalle on
ehtinyt tulla tutuksi myös ostolaskujen
käsittely sekä laskutusohjelman käyttö sekä
seurakunnan kiinteistöjen avainten säilytys- ja lainauskäytännöt.
– Erinomainen perehdytys ja työkavereilta
saamani tuki ovat olleet todella suurena apuna alkutaipaleellani. On palkitsevaa huomata,
että päivä päivältä pääsee paremmin selville
työhön liittyvistä asioista. Pidän myös asiakaspalvelutyöstä, on ilo saada auttaa ihmisiä.
Seurakunnan toiminnan monipuolisuus yllätti Raijan.
– Rovaniemen seurakunta tarjoaa todella
monipuolisia palveluja esimerkiksi lapsi-,
nuoriso- ja perhetyön sekä ikäihmisten ja
maahanmuuttajien parissa.
– Lisäksi minut yllätti se, kuinka merkittävää on seurakunnan antama aineellinen
tuki vähävaraisille ihmisille diakoniatyön
kautta.
Työn vastapainona Raija saa voimaa harrastuksista ja läheisten ihmisten seurasta.
– Ulkoilen ja käyn kansalaisopiston joogatunneilla. Käyn mielelläni teatterissa ja konserteissa. Olen ”koti-ihminen”, joten vietän
suuren osan vapaa-ajastani ihan kotioloissa hyvien kirjojen ja käsitöiden parissa.
Harriet Urponen

Kiitos, että siunaat!
Jeesus kohtasi maan päällä ollessaan erityisesti heitä,
joita yhteiskunnan muut jäsenet hyljeksivät sairauden,
vamman, etnisen taustan, uskonnon tai yhteiskunnallisen aseman vuoksi. Hän antoi arvottomalle arvon,
paransi sairaat, antoi synnit anteeksi, osoitti oikean tien
Isän, Jumalan luo.
Ennen ylösnousemustaan Jeesus antoi opetuslapsilleen
tehtävän kertoa kaikille kansoille Jumalan rajoja ylittävästä rakkaudesta. Julistaa evankeliumia, toivonsanomaa.
Kaikkien kansojen keskuuteen meneminen hämmensi
juutalaisia opetuslapsia. Mielelläänhän sitä jäisi tuttuun
ja turvalliseen ympäristöön tutun työn pariin, mutta
Jumala varusti opetuslapset Pyhällä Hengellä ja lähetti
heidät matkaan. Evankeliumi lähti liikkeelle pienin askelin
eripuolille maailmaa ja saavutti myös nämä pohjoisen
perukat tuhannen vuotta sitten.
Tammikuussa saimme pohtia Suomen Lähetysseuran
työntekijöiden kanssa Jumalan rajoja ylittävän rakkauden
muutosvoimasta. Sinäkin voit tuntea jonkun, joka ei ole
vielä kuullut ilosanomaa Jeesuksesta ja tarvitsee evankeliumin tuomaa vapautta, iloa ja rauhaa. Sinä voit siunata
häntä ja rukoilla hänen puolestaan. Sinä voit kohdata hänet: antaa hänelle arvon ja tuoda hänen elämäänsä toivoa.
Sinä voit olla lähetystyöntekijä tässä ja nyt.

Kristillisen kirkon tehtävänä on julistaa evankeliumia
kaikille kansoille kaikkialla kaikkina aikoina. On heitä, jotka saavat erityiskutsun lähteä vieraiden kansojen pariin ja
on meitä, jotka olemme kotimaassa ja julistamme toivonsanomaa lähellä ja rukoilemme kaukana olevien puolesta.
Lähimmäisen palvelu lähellä ja rukoileminen kaukana olevien lähimmäisten puolesta kulkevat somasti käsikädessä.
Voit tuntea, että kätesi ja jalkasi ovat jo palvelemisesta
väsyneet ja nyt onkin aika levätä ja rukoilla.
Kiitos kun rukoilet Hannan, Henrikssonien, Kääriäisten, Nokelaisten ja Väliahojen puolesta. Kiitos kun
muistat lähimmäisiä Kiinassa, Thaimaassa, Tansaniassa
ja Angolassa. Kiitos, kun siunaat naapuriasi. Jumalan
aikataulut ovat Jumalan aikatauluja emmekä voi tietää,
koska saamme häneltä vastauksen, mutta Raamatussa
meille luvataan, että Jumala kuulee rukouksemme. Hän
sanoo sinulle:
”Tule, minä annan levon.”
”Sinä olet minulle rakas.”
”Älä pelkää. Minä olen sinun kanssasi.”
” Mene rauhassa. Minä annan sinun syntisi anteeksi.”
Pirita Bucht, lähetyssihteeri

Pelasta maailma ekopaastoten
Kevennä, hiljennä ja hiljenny.

Etsi tapoja muuttaa elämääsi niin,
että olet mukana hillitsemässä ilmastonmuutosta. Vuonna 2017 Ekopaastoa
alkaa tuhkakeskiviikkona 1.3. ja jatkuu
16.4. saakka, jolloin juhlitaan pääsiäistä
ja paaston päättymistä.
Tällä kertaa hiljennämme ympäris-

tön hyväksi asumiseen, liikkumiseen,
ruokaan ja vaatetukseen liittyvissä
teemoissa. Lisäksi etsimme tapoja
hiljentyä arjen keskellä. Tällä sivulla
avautuu tuhkakeskiviikkona paastopolku, jonka avulla voit etsiä vinkkejä
omaan paastoosi. Mikä on sinun tapasi
osallistua paastoon?
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musiikkia | Kevään konsertteja

menoksi |
Värikylläistä
kitaramusiikkia
Kitarataiteilija Otto Tolonen saapuu
ensimmäistä kertaa konsertoimaan
Rovaniemelle. Tolonen konsertoi
Lapin kiertueellaan Rovaniemellä
Korkalovaaran kappelissa
perjantaina 24.3. kello 19. Vapaa
pääsy, ohjelma 10/5 €.

Ohjelmassaan Otto Tolosella on argentiinalaisen Astor
Piazzollan ja Ariel Ramirezin
sekä italialaisen Giulio Regondin
ja Alvaro Companyn värikylläisiä teoksia. Tolosen ohjelma täydentyy J.S. Bachin
musiikista sekä suomalaisen Magnus Lindbergin suuresta Mano a mano -soolokitarateoksesta.
Tolonen on yksi Suomen kansainvälisesti
menestyneimmistä klassisista kitaristeista.
Hän on konsertoinut Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Aasiassa, Skandinaviassa sekä erityisesti Keski-Euroopassa. Kuluvana konserttikautena hän esiintyy Suomen lisäksi.

Finlandia
– Kauneinta suomalaista
Finlandia – Kauneinta Suomalaista
pianomusiikkia sunnuntaina 26.3.
klo 15 Rovanimen kirkossa.
Pianisti Jouni Somero.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10/5€.

Petri Komulainen ja Jan Lehtola

Ranskalaista virtuoosimusiikkia
Taideyliopiston Sibelius-Akatemian lehtorit Petri Komulainen ja
Jan Lehtola konsertoivat Rovaniemen kirkossa torstaina 2.3. klo 19.
Luvassa on vauhdikasta musisointia käyrätorvella ja uruilla.
Konserttiin on vapaa pääsy, käsiohjelma 10/5 €.

Petri Komulaisella ja Jan Lehtolalla on ohjelmassaan
ranskalaista virtuoosimusiikkia säveltäjinään Charles-Marie Widor, César Franck, Naji Hakim ja Maurice
Duruflé. Konsertin pääteos on Libanonissa 1955 syntyneen ja Ranskassa elämäntyönsä tehneen Naji Hakimin
Suite Rhapsodique käyrätorvelle ja uruille.
Teos syntyi vuonna 2001 eli vuosi Hakimin vierailusta
Lapin kamariorkesterin solistina Rovaniemen kirkossa.
Teoksen alkuideat syntyivät juuri Lapin maisemissa. Teos

on omistettu sen tilaajilleen Petri Komulaiselle ja Jan
Lehtolalle.
Konsertin urkusooloina kuullaan osa Widorin kuudennesta sinfoniasta, Franckin sinfoninen interludi Rédempton Marcel Duprén urkusovituksena ja Maurice
Duruflén Toccata sarjasta opus 5.
Petri Komulainen työskentelee Sibelius-Akatemian
puhallinkapellimestariluokan lehtorina Helsingissä ja
käyrätorven varaäänenjohtajana Lahden kaupunginorkesterissa. Jan Lehtola on Sibelius-Akatemian urkumusiikin
lehtori Kuopion yksikössä. He ovat konsertoineet yhdessä
kotimaan lisäksi lukuisissa Euroopan maissa sekä USA:ssa.
Heiltä on myös ilmestynyt äänitteitä muun muassa Bis- ja
Alba-levymerkeille.

Vuonna 2017 itsenäinen
Suomi täyttää 100 vuotta.
Pianotaiteilija Jouni Somero on koonnut juhlavuodeksi
konsertin, jonka ohjelmisto
sisältää tunnetuimpia kotimaisia pianoteoksia säveltäjäniminä
Kuula, Merikanto, Melartin, Hannikainen ja
Sibelius.
Koska piano on monipuolisuudessaan
ainutlaatuinen soitin, on Somero ottanut
ohjelmaan myös muutaman kotimaisen
orkesteriteoksen pianosovituksen. Konsertti
huipentuu Sibeliuksen orkesteriteokseen
Finlandia, säveltäjämestarin omana pianosovituksena.

Että muistaisit saman
Mirkka Paajanen – Että muistaisit
saman Konsertti Rovaniemen
kirkossa sunnuntaina 2.4. klo 19.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10/5 €.

Sopraanoaarioita
Keskipohjalaislähtöinen naiskolmikko Mia
Huhta sopraano, Sinikka Ala-Leppilampi
viulu ja Riikka Haapamäki urut konsertoivat
keskiviikkona 8.3. klo 19 Rovaniemen
kirkossa naistenpäivän kunniaksi.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10/5 €.

Ohjelmistossa on sopraanoaarioita
Händelin Messias-oratoriosta sekä
viulumusiikkia J.S. Bachilta ja V.
Hannikaiselta.
Sopraano Mia Huhta on tunnettu
laaja-alaisesta ohjelmistostaan,
joka kattaa vokaalimusiikin eri lajit
barokkimusiikista uusimpiin kan-

taesityksiin. Huhta on osallistunut
menestyksekkäästi lukuisiin laulukilpailuihin sekä Suomessa että
ulkomailla ja on kysytty esiintyjä
orkesterien solistina.
Sinikka Ala-Leppilampi on Oulun
seudulla vaikuttava viulupedagogi,
yhtyekouluttaja ja perustamansa
Oulunsalo Ensemblen taiteellinen
johtaja sekä konserttimestari.
Ala-Leppilampi toimii myös
perustamansa Hailuodon musiikkipäivien taiteellisena johtajana
yhdessä Markojuhani Rautavaaran
kanssa.

TULOSSA!

Club for Five
Kirkossa
25.4. klo 19
25/20 €

Mirkka Paajanen on
laulaja-lauluntekijä, jota
kiehtovat elämänmakuiset
ja oivaltavat tarinat. Suuri
yleisö tuntee Paajasen ehkä
parhaiten Samuli Edelmannin
juurevana ja sielukkaana taustalaulajana ja tänä keväänä Paajasta
kuullaan myös Mikko Kuustosen uudessa
bändissä. Edelmannin uudelle levylle Paajanen on kirjoittanut suurimman osan teksteistä ja hänen kappaleitaan ovat levyttäneet
myös Rajaton, Club For Five, Katri Helena ja
Suvi Teräsniska. Tänä keväänä Paajaselta
ilmestyy kauan odotettu oma sooloalbumi.
“Että muistaisit saman” -konsertin laulut
kertovat koskettavalla ja raikkaalla tavalla
rakkaudesta, kaipauksesta, onnesta ja
ikävästä.”

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, 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 12.4.2017 | Aineisto ma 27.3.2017.

12 kulttuuri

Kuvat Harriet Urponen
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Pastorit kirjailijoina:

Sielunhoitoa,
harrastus sekä omien
ajatusten jäsentämistä
Rovastit Ritva Marttala ja Ritva-Elina Pylväs sekä
helluntaiseurakunnan pastori Esa Pikkumäki ovat paitsi
pappeja, myös kirjailijoita. Kaikki kolme ovat päätyneet
kirjailijaksi sattuman kautta.

Helluntaiseurakunnan pastori Esa Pikkumäki kirjoitti pohjoisiin
helluntaipiireihin sijoittuvan dekkarin.

Kirjoittaminen kuuluu
olennaisena osana papin ammattiin. Saarna- ja hartaustekstien lisäksi papit kirjoittavat
paljon puheita.
Kirjoittaminen voi olla yksi
keino oman ammatillisuuden kehittymiseen. Toisaalta ammatin
sosiaalinen ulottuvuus voi vaatia
rinnalleen yksinäisiä hetkiä, joita
kirjoittaminen tarjoaa.
Matti Harmaalan ruumis löytyi poroerotteluaidan

ESA PIKKUMÄKI

räkkäsuojasta. Oli elokuu 2012, Lontoon olympialaisten ja mustikanpoiminnan aika. Mies oli asi-

anajaja ja seurakunnan luottamushenkilö, jonka
asiat näyttivät päällisin puolin olevan kunnossa.

Kuitenkin hänen elämänsä palapelistä tuntui ole-

van turhan paljon palasia piilossa. Kuka Matti Har-

Tuulinen
maa

maalan tappoi ja miksi?

TUULINEN MAA on tarina, joka vie lukijansa keskelle Lapin maisemia: vaarojen rinteille, metsiin ja

jänkille, mutta myös kaupungin kaduille ja ihmisten arkeen. Sieltä, keskeltä ihmisten elämää, sen
vastauksenkin on löydyttävä.

Rovaniemeläinen ESA PIKKUMÄKI on omassa työssään nähnyt ja kuullut monia tositarinoita ihmis-

Kuka surmasi
Matti Harmaalan?

elon ihanuudesta jos kurjuudestakin. Tämän kirjan

tarina ei ole mikään niistä, vaikka todentuntuinen
tarina sijoittuukin kirjoittajalle tuttuihin maise-

miin. Ajankohtaisuudessaan tarinan kulku on kuin
suoraan aamun lehden uutisista repäisty. Samalla

Ritva Marttala on toikertaa niin julkinen ja kuitenkin niin salassa!

minut pitkäänwww.vaylakirjat.fi
lähetystyössä
Angolassa. Hän on kirjoittanut
kokemuksistaan muistelmateoksen Turva Jumalassa.
– Kun juttelin ihmisten kanssa
kokemuksistani lähetystyössä,
monet kannustivat minua kirjoittamaan kirjan. He tiesivät minun
pitäneen päiväkirjaa ja aloinkin
kirjoittaa näiden tekstien pohjalta.
– Oli tärkeää käydä läpi kaikki
päiväkirjat. Samalla koetut
tilanteet palautuivat mieleen ja
vaikken silloin pelännytkään,
tulin käsitelleeksi monia vaikeita
tunteita, Ritva Marttala kertoo.
ISBN 978-952-7168-32-5

sistaan lähetystyössä Angolassa vievät lukijan jatkuvasti

vaihtuviin vaarallisiin tilanteisiin juuri Portugalin siirtomaavallasta itsenäistyneessä nuoreassa Afrikan valtiossa.

biaan rajoittuneessa Angolan eteläisimmässä osassa, jossa

taistelivat maan omien puolueiden ja sissiliikkeiden lisäksi
myös Namibian mustien vapautusliikkeen Swapon ja heitä
takaa-ajaneet Etelä-Afrikan joukot.

Angolan nuoren evankelisen kirkon työntekijät ja heidän
työtään tukeneet Suomen Lähetysseuran työntekijät olivat
sananmukaisesti monen tulen välissä. Myös Angolan valtaan nousseen vasemmistolaisen Mpla-puolueen piirissä
kirkkojen väkeen suhtauduttiin ristiriitaisesti.

Ritva Marttala on purkanut kirjaansa Angolan-vuosiensa
päiväkirjoihin ja kirjeisiin nämä kokemukset. Ne kertovat

työstä, jossa vaihtelivat onnistuminen ja epäonnistuminen,

Turva Jumalassa

Ritva Marttala oli aluksi työssä Etelä-Afrikkaan ja Nami-

Ritva
Marttala

Rovaniemeläisen rovasti Ritva Marttalan muistelmat vuo-

Pikkumäki, Esa. 2016.
Tuulinen maa.
Kuka surmasi
Matti Harmaalan?

Turva

Ritva
Marttala

Jumalassa
Lähettinä Angolassa sissisodan varjossa 1975-85 ja 1995-96

inhimillisyyden tunteet, heikkous, pettymys ja avuttomuus,
mutta myös ilo ja kiitollisuus.

”Nuo vuodet ovat olleet elämäni rikkaimmat, rakkaimmat
ja raskaimmat vuodet. Pala Angolasta jäi sydämeeni”, kirjoittaja summaa.

veen kirjailijaksi ryhtymisestä
lapsuuteen.
– Jo ensimmäinen käynti kirjastossa on sytyttänyt kipinän.
Papin työ on vahvistanut ajatusta, niin paljon on tullut omassa
ammatissa kirjoitettua. Viime
vuosien aikana olen kokenut,
että kirjoittaminen on paitsi tietynlaista sielunhoitoa itselle, se
on myös rakas harrastus ja tapa
ALISA, VÄYLÄN TYTÄR on väkevä kertomus airentoutua.
kansa itsellisen naisen Anna-Liisan Stoltin kamppaiEsa
Pikkumäen
viimeinen
lusta
lapsineen
1800-luvun Tornionlaaksossa,
jonka
riikinraja oli juuri halkaissut kahtia.
tuotos
dekkari
Tuulinen
maa.
Alatorniollaon
kasvanut
Alisa asettuu lopulta
torpan
uudisasukkaaksi Kolarin Kelloniemeen. Sieltä soudeSitä
ennen hän on tehnyt omataan usein Väylän poikki Pajalan puolelle, jossa provasti Laestadiuksen saarnat
sytyttävät kuohuvan
henkustanteen
isänsä
sotatarinoista.
gellisen herätyksen.
–Traagisten
Tuulisen
maan
idea
vaiheiden jälkeen
Alisan elämä
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ja seuraavasta sukupolvesta jatkuu kolarilainen suku.
uutisjutusta.
Siinä erääseen
Synnyinkotinsa
pihapiirin ikivanhasta tarinasta kirjan
kylään
suunnitellaan
tuulivoimaaiheen kehittänyt Ritva-Elina Pylväs tuntee historian
kulun mikä
ja ihmiselämän
moninaisuuden. Tapahtumien
laa,
aiheuttaa
monenlaisia
kulku pohjautuu asiakirjojen merkintöihin. Ihmisten
tunteita
kylän
asukkaissa.
Kirja ei
arkisen kanssakäymisen
kuvausta
elävöittää jokivarren rikas murre.
sinällään
ole tuulivoimamyönteiTämä on Ritva-Elina Pylvään neljäs teos. Aiemmin
hän ontai
julkaissut
rikosromaanin, runokokoelman
ja
nen
-kielteinen,
mutta
jos se
hengellisen mietekirjan.
jotakin vastaan on, niin ahneutta
vastaan,
Esa Pikkumäki kertoo.
www.vaylakirjat.fi
Tapahtumat sijoittuvat pohjoisiin
helluntaipiireihin.
Kirjan nimi tulee hänen motostaan: ”Ihminen on turvassa
vain siellä, missä Jumala tahtoo ihmisen olevan.”

Ritva Marttala on puhunut avoimesti omasta psykoosistaan,
josta hän kirjoittaa seuraavaa kirjaa.

www.vaylakirjat.fi

Lähettinä Angolassa sissisodan
varjossa 1975-85 ja 1995-96

Esa Pikkumäki sijoittaa haa-
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Marttala, Ritva. 2015.
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ISBN 978-952-7168-23-3

Ritva-Elina Pylväs kir-

Ritva-Elina Pylväs kutsuttiin eläkepäiviltä Saaren-NammankylätYläkemijoen alueen vs. seurakuntapastoriksi.

joitti ensimmäisenä Kissanunia
-runokirjan. Se syntyi kovin
arkisessa tilanteessa.
– Olin vapaapäivällä ja laittelin
ruokaa. Mieleeni juolahti kissariimi, jonka laitoin paperille ja niitä
aivan pulppusi lisää. Runot jäivät
ensin pöytälaatikkoon, mutta

Pylväs, Ritva-Elina. 2016.
Alisa Väylän tytär.

luettuani niitä erilaisissa tilanteissa, sain rohkaisua runoteoksen julkaisemisesta, Ritva-Elina
kertoo.
Jo ennen kuin runokirja oli
julkaistu, alkoi mielessä kypsyä

ajatus uudesta kirjasta.
– Halusin kirjoittaa pitkäjänteisemmin. Halusin tietää, että jos
muutaman liuskan saarnateksti
vaatii useampien tuntien pohtimista, mitä vaatisi kokonaisen
romaanin kirjoittaminen.
Ritva-Elina Pylväs oli tuolloin
kirkon johtamistyön koulutuksessa ja ajatteli, että siinä olisi
mielenkiintoinen kirjan aihe.
Häntä kuitenkin epäilytti, että
kuka haluaisi lukea kirjan nimeltä Miten johdan seurakuntaa?
– Jos piilottaisin saman aiheen
rikosromaaniin, se saattaisi
herättää kiinnostusta. Näin syntyi Kulissit, Ritva-Elina Pylväs
kertoo.
Sen jälkeen on julkaistu Kuljen
Kristuksen kanssa hedelmätarhassa kirja, joka on papin
pohdintaa hengellisistä kysymyksistä.
Viimeisin teos on uunituore
Alisa Väylän tytär.
– Se on historiaan sijoittuva
romaani, joka perustuu tositarinaan. Tein paljon pohjatyötä
kirjoittamisprosessin aikana
lukemalla muun muassa kirkon
kirjoja ja vanhoja sanomalehtiä.
Itse kirjoitustyö sujui nopeasti.

Tapa kirjoittaa vaihtelee tilanteen mukaan. Ritva
Marttala saattoi innostuessaan
kirjoittaa pitkiäkin rupeamia
ilman taukoa. Esa Pikkumäellä
tekstit saattoivat joskus levätä
kuukausiakin koskematta. Hän
kirjoittaa mieluiten myöhään
illalla, jopa yöllä.
Ritva-Elina Pylväs kertoo
kirjoittamisen prosessin olleen
jokaisen kirjan kohdalla erilainen.
Kaikki kolme kirjailijaa rohkaisevat ihmisiä kirjoittamaan.
– Kirjoita, se voi helpottaa,
vaikkei kirjaa koskaan julkaistaisikaan, Ritva Marttala sanoo.
– Jos kirjoittamisesta on iloa
sinulle, on siitä luultavasti iloa
myös jollekin toiselle, rohkaisee
Esa Pikkumäki.
– Mikä itsestä tuntuu vähäpätöiseltä, voi toiselle olla merkityksellistä. Kannattaa antaa
tekstiä ensin tulla ja sitten aloittaa hiomistyö. Lapin Kirjallisuusseuran kautta löytyy arviointipalvelua kohtuulliseen hintaan,
Ritva-Elina Pylväs sanoo.
Harriet Urponen
Kaikki kirjat on kustantanut
Väyläkirjat. Saatavilla mm. kristillinen
kirjakauppa Ilopysäkki, Rovakatu 24.

