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Pääkirjoitus

Kristillinen toivo

*****
skoa kuolemanjälkeiseen elämään esiintyy lähes kaikissa kulttuureissa. Tieteellistä näyttöä elämästä kuoleman jälkeen
ei ole, ei myöskään siitä, ettei sitä olisi.
Viime vuosikymmeninä on julkaistu kirjoja, joissa kuoleman rajoilla käyneet kertovat
kokemuksistaan, esimerkiksi irtautumisesta
ruumiista tai kirkkaan valon kohtaamisesta

U

suuren hyvänolon tunteen kera. Ruumiista
irtautumisen kokeneet ovat kuvailleet sitäkin,
mitä hoitohenkilökunta on tehnyt elvyttäessään henkilöä. Olivatpa kokemukset todellisia
tai vain aivoissa tapahtuvia sähkökemiallisia
ilmiöitä, ne joka tapauksessa haastavat tutkimaan mitä elämä kaikkiaan on?
*****
960-luvun alussa tuli tunnetuksi ylimetsänhoitaja Rolf Arnkill, joka syöpäsairaana pohti ns. perimmäisiä kysymyksiä
kirjoituksissaan ja kirjeenvaihdossaan mm.
Sigfrid Sireniuksen kanssa.
Arnkill tuli vakuuttuneeksi kristinuskon
sanomasta kuunnellessaan sairasvuoteellaan
pääsiäisenä radio-ohjelmaa, jossa kuulijaa
kuljetettiin Pyhässä maassa ensimmäisen
pääsiäisen tapahtumapaikoilla.
Arnkill kertoo: ”Siirryin pitkäperjantain
tapahtumien keskelle, elin niiden mukana
kohtaus kohtaukselta. Hitaasti tunti tunnilta, opetuslasten näkökulmasta. Elin heidän
epätoivonsa, lohduttomuutensa, kaiken romahtamisen koko syvyydessään. Kuulin haudalta kiidätetyn sanoman, joka vaikutti vain
harvoihin niin paljon, että vaivautuivat sitä
tarkistamaan muiden terveesti kieltäytyessä
siihen reagoimasta. Sitten saman päivän ja

1

seuraavien päivien kuluessa uusien viestien
sarja, joka toistuessaan pakotti uskomaan. Se
täydellinen muutos hervottomasta laumasta
Stefanukseen (rohkea evankeliumin julistaja),
tuo noiden viikkojen kehityskaari sai minut
epäilijän, järkeen turvautujan, vastahakoisesti myöntämään, että tuon sanoman täytyy
olla totta. Mitä enemmän asiaa pohdin, sitä
vakuuttuneemmaksi siitä tulin, ja myöhemmin järkeni joutuessa useinkin uskonasioissa
ristiriitaan, olen aina palannut ensimmäiseen
pääsiäiseen.”

*****
ristillinen usko on aina ollut rohkeaa. Se
on aina ollut jotain sellaista, joka katsoo kylmien tosiasioiden lävitse johonkin
sellaiseen, jota ei vielä ole, mutta jonka tulemisesta on lupaus. Sitä pääsiäinenkin syvimmiltään kuuluttaa tähän ja tulevaan elämään.
Rohkea, elämään kurkottava kristillinen
toivo ei ole suuria sanoja tai sankaruutta kuoleman edessä. Se on toivoon tarttumista vailla
varmaa näkemistä, lausuihan yksi ristiinnaulittu toiselle naulitulle: ”Muista minua...!” Ja
lupaus oli: ”Tänä päivänä paratiisissa.”
Kristillinen toivo: Kuoleman kautta kirkkauteen kuten Vapahtajakin.

K

*****
ristillinen toivo kuoleman edessä ei ole
oman taivaspaikan varmistelua ja sen
odottamista. Jos näin olisi, elämä olisi
pitkäpiimäistä ja ikävystyttävää kuin odotus
lentokentän transithallissa käydä läpi portista
lopulliseen päämäärään vievälle lennolle.
Odotus kristillisen toivon täyttymisestä on
elämää ja toimintaa. Oma kipeä kohtalo johti
ylimetsänhoitaja Arnkillin miettimään elämäntarkoitusta yleensä. Hänelle se avautui
evankeliumin sanoman toteutumisena myös
sosiaalisesti, lähimmäisyytenä ja veljeytenä,
rakkauden säätämänä ja kärsimiseen valmiina. Näinhän myös Nasaretin mies opetti kertomuksella laupiaasta samarialaisesta.

K

Meistä ei ollut itseämme auttamaan, mutta
Kristus kuoli jumalattomien puolesta, kun aika koitti. Tuskin kukaan haluaa kuolla edes
nuhteettoman ihmisen puolesta; hyvän ihmisen puolesta joku ehkä on valmis antamaan
henkensä. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa
meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän
puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. Kun
hän nyt on vuodattamalla verensä tehnyt meidät vanhurskaiksi, hän vielä paljon varmemmin
pelastaa meidät tulevalta vihalta. Jos kerran Jumalan Pojan kuolema sovitti meidät Jumalan
kanssa, kun olimme hänen vihollisiaan, paljon
varmemmin on Jumalan Pojan elämä pelastava
meidät nyt, kun sovinto on tehty. Eikä siinä vie-

Rukous:
Herra Jeesus, me kiitämme sinua raskaasta kärsimystiestäsi, jonka kuljit ristiä kantaen.
Kiitos siitä, että olet kutsunut meidät seuraamaan sinua.
Anna meille voimaa kantaa oma ristimme ja
tunnustaa rohkeasti nimeäsi.
Kuule meitä, sinä, joka elät ja hallitset Isän ja
Pyhän Hengen kanssa aina ja ikuisesti.
Aamen

Hartaus

Sisäinen puhe
Miten sinä voit olla noin tyhmä! Älä edes yritä,
et sinä kuitenkaan osaa.
Emme sano ystävälle tällä tavalla. Sen sijaan
itselle saatamme puhella tähän tyyliin.

Jumala puhuu sinulle rakastavalla ja lempeällä äänellä. Sinä riität sellaisena kuin olet. Mene
vain, vaikka pelkäät. Sinä selviät.

❧
Kuinka usein löydät itsesi moittimasta tai lannistamasta itseäsi.

Luojamme ääni lupaa: Minä olen sinun kanssasi. Minun armoni riittää sinulle. Minun rakkauteni hoitaa haavojasi ja luo sinussa uutta.

❧

❧

Milloin viimeksi olet puhunut itsellesi lempeästi kannustaen.
Sinä olet aivan ihana! Sinä pärjäät kyllä!

Kun Jumalan suloinen ääni saa kaikua sisällämme, se kuuluu ulos asti. Siitä kasvaa rohkaisevia sanoja ja lempeää puhetta ensin itselle sitten toisille. Jumalan rakkaus hymyilee sielussa
sytyttäen katseen loistamaan.

❧
Maistele, miltä kuulostaa sisäisen äänesi sävy.

❧
Voitko kuulla Toisen äänen. Luojamme kuiskii
sisällämme, kun hiljennymme kuuntelemaan.

Kirkon kynnys

❧

Sanna Kerola

Kevään suuri juhla koittaa
hanget silloin kirkkaina hohtaa.
Kevään lämpö talven kylmän voittaa,
silloin pimeys ja valo tasan toisensa kohtaa.
Pitkäperjantain sanoma saa hiljaiseksi mielen,
ei sitä kirkkaushohto nosta, se salpaa hengen,
virren kielen.
Vaan pääsiäisen aamuna on kivi
vieritetty pois,
on poissa taakka suurin, se ihmiskunnalle
pelastuksen toi.

Pääsiäisilo

Auringonvalo valtaa maailman,
palmunoksat huojuu tuulessa.
Narsissit kultavärein kohti taivasta kurkoittaa,
terälehdet soittaa kiitostaan.

Tornissa risti hymyilee meille,
riemuinen laulu alkaa nyt voi.
Kaiken sä meille anteeksi annat,
elämä aina armoa on.

Golgatalle

Sauvo-Karunan kirkkoherra Kalle Elonheimo sai 1174 ääntä ja
Kemijärven kirkkoherra Pentti
Tepsa sai 1107 ääntä.

Kirkkoherran vaalissa annettiin
kaikkiaan 3971 ääntä.
Ennakkoon kävi äänestämässä 2159 henkilöä ja varsinaisena
vaalipäivänä äänesti 1812 henkilöä.
Yhteensä vain joka kymmenes
(10,7 %) äänioikeutetuista käytti oikeuttaan. Hyväksyttyjä ääniä oli 3959.

Edellisessä kirkkoherranvaalissa syksyllä 2012 annettiin
kaikkiaan 6881 ääntä äänestysprosentin ollessa noin 18.

Viestintäpäälliköstä
kirkkoherraksi

Rovasti Kari Yliräisänen (60) on
toiminut Rovaniemen seurakunnassa vuodesta 1980. Hän aloitti
nuorisopappina toimien sen jälkeen reilut parikymmentä vuotta
aluepappina ja kappalaisena. Viimeiset runsaat kymmenen vuotta
hän on työskennellyt seurakunnan tiedotus- ja viestintäpäällikkönä toimien myös kahteen otteeseen vt. kirkkoherrana.
Piispa myönsi rovastin arvonimen hänelle 2012.
Uusi kirkkoherra tullee virkaan keväällä. Vaalin tuloksen
vahvistamisen jälkeen on tavanomainen valitusaika, jonka jälkeen tuomiokapituli antaa valtakirjan. Siihen saakka Kari Yliräisänen toimii vt. kirkkoherrana.
Harriet Urponen

Kari Yliräisänen osallistui Yhteisvastuukeräyksen hyväksi järjestettyyn Riemukierroshiihto -tapahtumaan Kirkkolammen rannalla.

Pääsiäinen

lä kaikki. Me saamme myös riemuita Jumalastamme, kun nyt olemme vastaanottaneet Herramme Jeesuksen Kristuksen valmistaman sovituksen. Room. 5: 6-11

Rovaniemen seurakunnan uudeksi
kirkkoherraksi on
valittu rovasti Kari
Yliräisänen, joka sai
1678 ääntä.

Äänestysprosentti
jäi matalaksi

Kari Yliräisänen
vt. kirkkoherra

Viikon sana
Kristus kuoli puolestamme

Seurakuntaa
rakennetaan yhdessä
Jouni Hagström

P

ääsiäinen on kristikunnan suurin juhla. Se
tuo esiin kristillisen uskon ytimen, armon
ja toivon. Ja tämä kaikki tulee ihmisten
hyväksi Jeesus Nasaretilaisen kohtalon kautta.
Rippikoulussa opetetaan, että armo on
Ansaitsematon Rakkaus Minun Osakseni. Toisin
sanoen, Jumala antaa synnit anteeksi sen perusteella, että Jeesus kärsi syntiemme rangaistuksen häpeällisessä kuolemassa ristinpuussa.
Toivo perustuu siihen, että Jumala herätti Jeesuksen kuolleista ja avasi tien ikuiseen elämään.
Nykymaailman
informaatiokohinassa
pääsiäisen sanoma ei taida kovin liikauttaa
kuulijaa. Jotta niin tapahtuisi, sen täytyisi olla jokin aivan iholle tunkeva asia. Yksi asia
liikauttaa nykyihmistäkin, tietoisuus omasta
kuolemasta, oman elämän päättymisestä.
Sen kanssa jokainen joutuu käymään tykönänsä sisäisiä kokouksia.

Kari Yliräisänen äänestettiin
uudeksi kirkkoherraksi

Uusi kirkkoherra Kari Yliräisänen:

Auringonkehrä idästä nousee,
metsien ylle säteensä luo.
Hiljainen luonto havahtuu, herää,
pääsiäiskellot kohta jo soi.

Elvi Himanen

Saara Juntumaa

Golgatalle johtaa tie kivinen,
tietä reunustaa joukko
uteliaiden ihmisten.
Orjantappurakruunu kulmillaan
Jeesus ristiä raahaten seuraa kiusaajiaan.
Kärsien vaipuu alla ristin taakan,
väsyneenä polvillensa maahan.
Loppumatkan ristin Jeesuksen
kantaa Simon Kyreneläinen.
Golgata jo näkyy, päämäärä lähestyy.
Kohta juutalaisten kuninkaan tuomio täyttyy.
Keskellä kahden ryövärin,
ristinpuuhun naulittuna,
viattomin.
Meidän syntien taakan kantoi,
tähden niiden henkensäkin antoi.
Tehtävänsä päällä maan täyttäen
armahdukseksi meidän syntisten.
Maila Maikkula

Runot
seurakunnan
keskustelu- ja
kirjoituspiiri yli
60 v -ryhmäläisiltä.

Rovaniemen seurakunnan kirkkoherranvaali käytiin 28.2. ja sen
seurauksena seurakunta on saanut uuden paimenen, rovasti Kari Yliräisäsen. Hän ottaa vaalituloksen vastaan nöyrän kiitollisena.
– Lämmin kiitos luottamuksesta, jonka olen saanut kirkkoherranvaalissa. Käyn tehtävään nöyrällä ja iloisella mielellä ja haluan
ojentaa yhteistyön kättä kaikille.
Seurakuntaa rakennetaan yhdessä.
– Tähän tehtävään haluan käydä myös rukouksen mielellä pyytäen siunausta seurakunnalle sekä
itselleni kirkkoherran vaativaan ja
haasteelliseen tehtävään.

Yhden työnantajan palveluksessa
Kari Yliräisänen on palvellut seurakuntaa reilut 35 vuotta. Matka on
ollut antoisa ja opettavainen.
– Kaikesta työkokemuksesta on
hyötyä kirkkoherran tehtävässä.
Olen työni kautta saanut hyvän,
käytännön koulun.
Kari Yliräisänen odottaa tuleviltavuosilta yhteisen tekemisenajatusta, mieltä ja tahtoa.
– Yhdessä me näemme enemmän ja pystymme parempaan.

Kädenojennus
yhteistyökumppaneille
– Rovaniemen seurakunta on kaikkia varten. Oven edessä ei ole kyn-

nystä, vaan seurakunta haluaa olla
lähellä ihmistä, lähellä sinua, Kari
Yliräisänen korostaa.
Vapaaehtoistyötä tekevien joukko on ollut suuri ja kirkkoherra toivoo myös tälle yhteistyölle jatkoa.
Samoin hän ojentaa käden myös
Rovaniemen kaupungin ja muiden
yhteistyökumppaneiden suuntaan.
– Seurakunta sykkii Jumalan
rakkauden sydänääniä hengellisenä yhteisönä. Tiedämme, koemme
ja uskomme että nämä sydänäänet
ja Jumalan rakkaus on tullut meille
todeksi Vapahtajamme Jeesuksen
Kristuksen kautta.
– Jumalan sydänääniä kuuntelemaan tervetuloa, Kari Yliräisänen
toivottaa.
Salla Korteniemi / Harriet Urponen

Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat järjestetään Piippolassa
Puolen vuoden kuluttua, syyskuun
2.–4. päivä järjestetään Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat keskellä Suomea, Siikalatvan Piippolassa. Tämänkertaisten juhlien päävastuunkantajan, Siikalatvan seurakunnan kirkkoherra Merja Jyrkkä kuvailee, että nämä lähetysjuhlat tekee erikoisiksi se, että juhlaa
toteuttamassa ovat kaikki kirkon
lähetysjärjestöt.
Hiippakunnan lähetysjuhlat järjestetään vuosittain. Kun kahdesta
seurakunnasta, Raahesta ja Siikalatvasta koostuvan Raahen rovastikunnan on nyt vuoro järjestää juhlat, halusi Siikalatvan seurakunta
ottaa järjestämisvuoron, koska samalla voidaan juhlia Siikalatvan
seurakunnan 10-vuotissynttäreitä.
– Mielellään järjestetään kohtuukokoiset juhlat seurakunnan syntymäpäivän kunniaksi, toteaa Merja Jyrkkä. Hän toivoo, että lähetysjuhlasta tulee maailman kansoja - ainakin ajatuksen tasolla - yhteen kokoava. Koti ovella -teeman
toivotaan viestivän, ettei lähetys-

Siikalatvan seurakunta on pääjärjestäjä Oulun hiippakunnan lähetysjuhlilla joita
vietetään Piippolassa 2.–4. syyskuuta Koti ovella -teemalla.
työssä, kuten ei myöskään Siikalavan seurakunnassa, olla sisäänpäin
lämpiäviä.
Juhlille odotetaan kerralla enintään 500–800 vierasta. Viidestä
kappeliseurakunnasta koostuvan
Siikalatvan seurakunnan alueelta
juhlapaikaksi valikoitui Piippolan
ammatti- ja kulttuuriopisto. Juhlavalmisteluissa tehdään tiivistä
yhteistyötä Piippolan ammatti- ja
kulttuuriopiston kanssa.
Juhlaohjelma on viimeisiä viila-

uksia vaille valmis. Monipuolinen
ohjelma on kattaus niin eri lähetysjärjestöjen toteuttamaa kuin paikallista ohjelmaa.
Perjantai on nuorten ilta. Hengellisen sanoman osalta lauantai on
varsinainen lähetysjuhlapäivä. Päivää tahdittavat eri lähetysjärjestöjen
kanaviin toteuttama ohjelma ja vieraat. Paikallisin voimin toteutetaan
muun muassa Suomalainen messu. Sunnuntaina on piispanmessu ja
Latvalta maailmalle -pääjuhla.

Oulun hiippakunnan
kirkolliskokousedustajien
ja hiippakuntavaltuuston
jäsenten vaalien tulokset
Kirkolliskokous on kirkon ylin
toimielin. Se käsittelee kirkon
oppia sekä päättää kirkon lainsäädännöstä, hallinnosta ja taloudesta. Hiippakuntavaltuusto tukee ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa.

Kirkolliskokoukseen
valitut maallikot
Pohjantähden alla – Keskusta ja
sitoutumattomat -ehdokaslistalta kirkolliskokoukseen valittiin
Janne Kaisanlahti ja Kristillisten arvojen puolesta -ehdokaslistalta Antti Savela sekä Matti Taskila.
Kirkko keskellä arkea – Keskusta ja sitoutumaton seurakuntaväki -ehdokaslistalta kirkolliskokoukseen valittiin Marianna
Parpala, Jukka Harvala, Sirkka-Liisa Myllylä ja Mikko A.
Himanka. Tulkaa kaikki/Elävä seurakunta – lähellä ihmistä -ehdokaslistalta valittiin Tuula Okkonen. Äänestysprosentti
oli 89,8.

Kirkolliskokoukseen
valitut papit
Kansankirkon rakentajat -ehdokaslistalta papeista kirkolliskokoukseen pääsi Pauli Niemelä ja
Tunnustuksellinen -ehdokaslistalta Pasi Palmu. Mahdollisuuksien kirkko -ehdokaslistalta Helena Paalanne ja Jukka Hautala. Äänestysprosentti oli 65,4.

Hiippakuntavaltuustoon
valitut maallikot
Pohjantähden alla – Keskusta ja
sitoutumattomat -ehdokaslistalta hiippakuntavaltuuston maallikkoedustajiksi valittiin Ritva
Lampela ja Aino Kulpakko.
Tulkaa kaikki/Elävä seurakunta
– lähellä ihmistä -ehdokaslistalta
valittiin Liisa Lahti.
Kristillisten arvojen puolesta
-ehdokaslistalta hiippakuntavaltuustopaikan saivat Antti Savela, Matti Taskila, Arto Kivioja ja Aino Paananen. Kirkko
keskellä arkea - Keskusta ja sitoutumaton seurakuntaväki -ehdokaslistalta läpi pääsivät Eeva
Pouke, Markku Hekkala, Elina Kemppainen, Heikki Salo,
Marja Kantola ja Marja-Leena Vuollet. Äänestysprosentti oli
89,7.

Hiippakuntavaltuustoon
valitut papit
Tunnustuksellinen -ehdokaslistalta hiippakuntavaltuustoon pääsi Aki Lautamo ja Mahdollisuuksien kirkko -ehdokaslistalta Kaija Tiirola, Jouni Sirviö,
Mirja-Liisa Lindström ja Erja Järvi.
Kansankirkon rakentajat -ehdokaslistalta paikan saivat Heikki Nissinen ja Tuomo Törmänen. Äänestysprosentti oli 65,2.
Harriet Urponen
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Vasta papiksi vihitty Terhi Ämmälä:

Pappisvihkimys Oulussa

Pääsiäinen 2016 on merkkivuosi Oulun kirkollisessa elämässä.
Tänä vuonna tulee kuluneeksi tasan 30 vuotta siitä, kun luterilaiset
ja ortodoksiset kristityt saattoivat
viettää yhteistä pääsiäistä osallistumalla toistensa kanssa juhlaan.
Heinäpäässä Oulussa tungeksi ihmisiä keskiyön palveluksissa, ja
monien silmien edessä on vieläkin
ristisaattoa seuranneiden ihmisten
joukko asuintalojen parvekkeilla.
Kun yhteinen päämäärä kohdattiin
yhteisessä juhlassa, läsnä oli ilo,
joka myös tarttui. Raja-aidat saatettiin hetkeksi unohtaa ja käydä
avoimin sydämin juhlaan.
Sukupolven mittainen aika tuosta tapahtumasta tuo meidät tänä
pääsiäisenä uudelleen yhteyden
etsimisen lähteille. Paljon yhteistyötä on kehitetty vuosikymmenten aikana ja Oulun ekumeniasta on tullut laajemminkin käsite.
Se on merkinnyt sen tiedostamista, että rinnan opillisten kysymysten selvittelyn on tehtävä työtä arjen kohtaamisten kanssa ja tilaa
raivattava sydänten ekumenialle.
Kahden kirkkokunnan yhteinen
pääsiäinen on myös laajentunut
yhteistyöksi muidenkin kirkkojen
välille ja oululaisen roomalais-katolisen seurakunnan mukaantulo vuosien saatossa on syventänyt kristikunnan yhteisen perinnön ymmärtämistä hiippakuntamme alueella. Maailmanlaajuisesti
on kuluvana vuonna saatu iloita suurten kirkkokuntien halusta
etsiä tietä toistensa luo vuosisataisen eron jälkeen. Ilmapiirissä
on sovinnon tuntua ja viesti koko
maailmalle.
Elämme poikkeuksellisten muutosvirtojen pyörteissä omana aikanamme. Useat kyselevät kehityksen suuntaa. Sitä on kuitenkin
vaikea arvioida, kun liian monet
osatekijät liikkuvat ja eri suuntiinkin. Nyt tarvitaan maailmanlaajuisia toivon merkkejä. Eräs niistä, eikä vähäisin, on kristittyjen
pyrkimys löytää sydänten yhteys
ja siten osoittaa, että maailmasta
ei ole ilo kadonnut. Se, mitä tapahtui Oulun pääsiäisenä 1986, on

ollut hedelmää kantava ilonpisara kristittyjen suuressa perheessä.
Olemme nyt puolestamme kutsuttuja tekemään työtä yhä laajemman yhteisymmärryksen ja rakkauden toiminnan puolesta muuttuneessa maailmassa.
Rakkauden voimasta maailmassa
oli kysymys, kun Kristus tuotiin
ensimmäisen pääsiäisen alla maaherra Pontius Pilatuksen eteen.
Siellä käytiin keskustelu ylimmän
maailmanvallan, Rooman edustajan ja itsensä Jumalan Pojan välillä. ”Minun kuninkuuteni ei ole
peräisin täältä. ”Sinä siis kuitenkin olet kuningas?” Pilatus sanoi.
Jeesus vastasi: ”Itse sinä sanot, että olen kuningas. Sitä varten minä
olen syntynyt ja sitä varten tullut
tähän maailmaan, että todistaisin
totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minua.”
Mitä on totuus?” kysyi Pilatus. Tunnetuin seurauksin evankeliumit kertovat, miten Jeesus annettiin ristiinnaulitsemista vaativien
ihmisten mielivallalle.
Maailmanhistorian mullistaneen
ensimmäisen pääsiäisen sanoma
oli juuri rakkaudessa. Kärsivän
Kristuksen voitto kuolemasta oli
se totuus, jonka Jumala on valmistanut koko ihmiskunnalle. Kristillinen toivo kaiken uudeksi tulemisesta ja uusien mahdollisuuksien avautumisesta kärsimyksen ja
kuolemankin keskellä on sanoma,
jota mikään maailman valta ei voi
tehdä tyhjäksi, ei suurinkaan.

Osaamista opiskelemalla

Terhi Ämmälän ensimmäinen papin virka ulottuu kaikkiin Lapin seurakuntiin.

Terhi Ämmälän vanhemmat ovat
aina tukeneet tytärtään unelmien saavuttamisessa. Lapsuuden
haaveammatteja olivat arkeologi,
historiantutkija ja sairaanhoitaja,
mutta jo rippikouluiässä Terhi ryhtyi miettimään, voisiko hänen ammatikseen tulla pappi tai diakoni.
Lukiossa hän luki kaikki uskonnon kurssit ja koki aihealueen hyvin mielenkiintoiseksi.
– Hain sekä Pieksämäelle diakoniaa että Joensuuhun teologiaa opiskelemaan ja pääsin molempiin.
Joensuu tuntui kaupunkina kotoisalta. Se muistutti Rovaniemeä,
ihmiset olivat mukavia ja tuntemattomat tulivat juttelemaan. Kun
heti valmistumisen jälkeen ei töitä
löytynyt, Terhi päätti lähteä opiskelemaan diakoniaa.
– Uskon vahvasti johdatukseen.
Vaikka joku asia voi ihmetyttää
tässä hetkessä, niin jälkeenpäin on

selvää, että juuri tämä tie piti kulkea. Näin kävi minullekin, kun
lähdin opiskelemaan teologiksi ja
diakoniatyöntekijäksi.
– Monet olivat kulkeneet tien
toisinpäin opiskellen ensin diakoniatyöntekijäksi ja sitten papiksi.
Opiskelut johdattivat Terhin
harjoitteluiden muodossa Rovaniemen seurakunnan diakoniatyöhön, jossa hän pääsi tutustumaan
diakoniatyöhön syvemmin. Hän
oli aiemmin toiminut vapaaehtoisena muun muassa Helmikammarilla ja Ruokapankissa, jotka ovat
diakoniatyön järjestämiä toimintoja.
Harjoitteluaikana Terhi Ämmälä vieraili eri kerhoissa, joita ohjasi ja joissa piti hartauksia.
– Työskentelin myös diakoniavastaanotolla. Ihmisten parissa
oleminen tuntui luontevalta ja mukavalta. Tuolloin sain ohjata myös

Tällaista toivoa tänään on lupa
ja kehotus pitää rohkeasti esillä.
Kristittyinä saamme rukoilla toinen toistemme puolesta ja sen yhteyden puolesta, jotta ”maailma
uskoisi”. Sisäisen lujittumisen ja
ilon kautta voimme helpommin
kulkea kaikkia ihmisiä palvelevaa
tietä, kuten Ylösnoussut on esimerkillään osoittanut.
Siunattua pääsiäisaikaa 2016
toivottaen,
Kristus on ylösnoussut!
Samuel Salmi
Oulun hiippakunnan piispa

Rukous antaa rauhan
Tanja Raappana katsoo luottavaisesti tulevaisuuteen.
Hän on juuri aloittanut määräaikaisena rukoustyön
koordinaattorina Rovaniemen seurakunnassa ja uskoo
kaikella olevan tarkoituksensa.

Jumalanpalveluksen jälkeen sakastissa Terhi laittoi kaksi sormea
Raamatulle ja antoi pappislupauksen, joka on voimassa hänen elämänsä loppuun saakka.
– Tilaisuus oli kaunis ja juhlava. Meitä oli kahdeksan vihittävää
pappia, jotka saimme vihkimyksen Oulun Tuomiokirkossa.
Paikalla olivat myös samana
päivänä kirkkoherran vaalitulosta
jännittänyt vt. kirkkoherra Kari
Yliräisänen vaimonsa kanssa sekä luottamushenkilöistä Raili Kerola.
– Myös omat vanhemmat olivat
paikalla ja toinen veljistäni, hänen
tuleva puolisonsa sekä hyvä ystävä. Se oli tärkeä hetki.

kehitysvammaisten torstaikerhoa
ja tutustua kerholaisiin. Enpä silloin tiennyt, että minusta tulee vielä kehitysvammaistyön pappi, Terhi naurahtaa.

Moniammatillisuudesta
hyötyä
Vaikka Terhi ei ole vielä valmis
diakoniatyöntekijä, hän kokee, että opinnoista on ollut valtavasti
hyötyä myös papin työhön.
– Jos olisin suoraan yliopistosta päätynyt papiksi, olisin työssäni
arempi. Nyt olen saanut olla monien ihmisten kanssa tekemisissä.
– Diakoniaopintojen vahvuutena on kokonaisvaltainen ihmiskäsitys ja käytännönläheisyys, joista voi ammentaa paljon työhön
pappina.

Laaja työkenttä
Matti Vuorma

Yhteys tuo ilon ja
rohkeuden palveluun

Rukoustyön koordinaattori Tanja Raappana:

Harriet Urponen

Harriet Urponen

Nuoren papin olemus on rauhallinen, vaikka hän ei ole vielä ehtinyt tottua pantakaulukseen. Terhi Ämmälä vihittiin papiksi helmikuun viimeisenä sunnuntaina.
– Teitä ei varusteta täydellisyyden haarniskalla ja erehtymättömyyden kypärällä, vaan teidät lähetetään Kristuksen armon varassa, rohkaisi piispa Samuel Salmi.

Oulun hiippakunnalle pääsiäisenä 2016

Credo

Kehitysvammaistyön pastorina
Lapin seurakunnissa

Terhi Ämmälä vihittiin papiksi Oulun Tuomiokirkossa su 28.2.2016.

Terhi Ämmälä on aloittanut Rovaniemen seurakunnassa kehitysvammaistyön pastorin sijaisuuden. Vielä hän ei ole päässyt tekemään kaikkea papin työhön liittyvää, mutta mieluisinta
on ollut pitää hartauksia ja tavata ihmisiä.
– Parasta papin työssä on kun
ehtii pysähtyä ihmisten kanssa juttelemaan. Monilla on tarve kertoa
omaa tarinaansa ja tuntuu, että nykyään harvalla on aikaa kuunnella.
Työkenttänä ovat Lapin seurakunnat ja työ näyttää laajalta ja
monipuoliselta.
Terhi Ämmälä etsii omaa tapaa
tehdä työtä. Kun hän katsoo tulevaisuuteen, hän toivoo saavansa vakituisen työpaikan pohjoisesta, läheltä omaa perhettä. Olen
kiinnostunut sairaalapapin työstä.
Unelmatyöni olisi saada olla sairaalapappi tai diakoniapappi, Terhi lausuu ääneen.
Aika näyttää, milloin Terhin rukous käy toteen.
Harriet Urponen

Tanja Raappana
kokee, että
rukouksen siunaus
lepää Rovaniemen
yllä.
myös toiminnan kehittäminen ja
kouluttaminen yhdessä pappien
kanssa.
– Kun rukouspalvelua on tarjolla, niin kuka tahansa voi tulla rukouspalvelijan luokse. Hänellä voi olla joku oma asia,
jonka puolesta haluaa rukouksen
tai rukousta voi pyytää läheisen
puolesta. Jos ei ole mitään erityistä asiaa, voi vain pyytää siunauksen.

Tanja muistaa selkeästi hetken, kun hän itse ensimmäisen
kerran rohkaistui menemään rukouspalveluun. Se oli ikimuistoinen, rohkaiseva ja silmiä
avaava hetki. Esirukousta voi
pyytää nimettömästi myös rovaniemenseurakunta.fi -etusivulta, sen oikeasta alalaidasta. Nämä rukouspyynnöt tai kiitosaiheet otetaan yhteiseen rukoukseen messussa tai rukouspiirissä.

– Rukous on yhteyttä ja keskustelua Jumalan kanssa. Joskus se
on pelkkä huokaus Jumalan puoleen. Usein kiperässä tilanteessa rukous voi olla niinkin monimutkainen, kuin “Herra auta!”
Tanjan ensimmäinen lapsuuden muisto rukoukseen liittyen
tuo ajatuksiin mummin, joka
opetti iltarukouksen. – Siitä tulikin tapa ja siinä rukouksessa siunasin aina koko maailmaa.

– Elämä on ollut kyllä aika
huippua ja jännittävää sen jälkeen. Vaikka kurjia asioita ja
pettymyksiäkin on tapahtunut,
niistä selviää paljon helpommin,
kun katsoo niistä ikuisuuden näkövinkkelistä. Elämähän on vain
silmänräpäys suhteessa ikuisuuteen. Haluaisin itse käyttää tämän hetken oikein ja olla avuksi ja iloksi mahdollisimman monelle, Tanja toivoo.

Seikkailu uskon kautta

Rukous Rovaniemellä

Oma -illat ja rukous

Tällä hetkellä usko on Tanjan
koko elämän pohja ja perusta.
Hän aavisti koko nuoruutensa,
että on olemassa vielä jotain syvempää uskoa, johon hän ei ollut valmis.
– Pelkäsin uskon muuttavan
elämäni jotenkin tylsempään
suuntaan. Luulin, että sen jälkeen elämäni olisi liian kurinalaista ja säänneltyä. En halunnut
uskovaisen leimaa, Tanja kertoo.
– Vasta aikuisena tuli se hetki,
jolloin pyysin Jeesusta elämääni
ja siinä hetkessä sain kokea yliluonnollisen Jumalan kosketuksen. Sen jälkeen mikään ei näyttänyt enää samalta. Usko muutti minut ja elämäni aikalailla totaalisesti.

Rovaniemellä rukoillaan paljon.
Tanja muutti tänne takaisin nelisen vuotta sitten ja jo tuolloin
hän tunsi sen ihan konkreettisesti ilmapiirissä. Seurakunnassa rukoustyöhön on panostettu
paljon ja eläkkeelle jäänyt Liisa Alanne on hyvä mentori Tanjalle.
– Uskon, että Rovaniemen yllä on levännyt rukouksen johdosta siunaus ja varjelus. Se, että työtä koordinoidaan, on mielestäni välttämätöntä.
Rukousta toteutetaan yleisissä rukoushetkissä ja rukouspalvelua tarjotaan eri tilaisuuksissa. Työ toteutetaan vapaaehtoisvoimin ja juuri heidän työtään
Tanja koordinoi. Työhön kuuluu

Tanja on mukana tiimissä, joka
on ideoinut ja toteuttaa Oma -iltoja. Niissä rukous on tärkeässä osassa.
– Koko idea nousi rukouksen
kautta. Kaikki aiheet ja toteutustavat nousevat sieltä. Rukouspalvelu on ollut hyvin suosittua,
olemme saaneet paljon rukousvastauksia.
– Oma-illat ovat rentoja ja
mukavia tilaisuuksia, joihin tuleminen on tehty mahdollisimman helpoksi. Ilta alkaa aina iltapalalla ja kuulumisten vaihtamisella uusien ja vanhojen tuttujen kanssa. Sitten ohjelmassa on
musiikkia, joka on ns. modernimpaa ylistysmusiikkia. Tästä
osuudesta olemme saaneet pal-

Elämähän on vain
silmänräpäys
suhteessa
ikuisuuteen. Haluaisin
itse käyttää tämän
hetken oikein ja
olla avuksi ja iloksi
mahdollisimman
monelle,
toivoo Tanja Raappana

jon kiitosta. Illassa on myös aina
jokin puhutteleva alustus, jonka
jälkeen voi jatkaa kahvittelua ja
seurustelua vapaasti sekä käydä
piipahtamassa rukouspalvelussa,
jos siihen tuntee tarvetta.

Parantumisen ihme
Tanja on saanut lukuisia vastauksia rukouksiinsa. Kerran esimerkiksi eräässä isommassa tilaisuudessa puhuja luetteli erilaisia vaivoja ja kertoi kokevansa, että Jumala tulisi parantamaan nuo vaivat siinä hetkessä.
Hän kysyi, olisiko yleisön joukossa joku, jolla on purentaongelmia ja pyysi nostamaan käden ylös. Arkaillen Tanja nosti
kättään, muutama muukin käsi
nousi samaan aikaan.
– Hän sanoi vain yksinkertaisesti “Parane Jeesuksen nimessä” ja leukani todella parantuivat siinä hetkessä. Siihen asti
olin joutunut käyttämään purentakiskoja öisin, mutta tuon jälkeen en niitä enää tarvinnut. Se
oli ihmeellistä!
Harriet Urponen
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ilo ja toivo monissa
tapahtumissa.

Mervi Puro
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”Minun pääsiäiseni”

Maire Kostamo,
asiakaspalvelija
Minun pääsiäiseni on kotona
lastenlasten kanssa leväten ja nauttien.

Aila Jäntti,
diakoniatyön toimistosihteeri
Vietämme pääsiäisen juhlaa mökillä hyvin vaihtelevalla kokoonpanolla.

Juha Aavalaakso,
IT-asiantuntija
Minun pääsiäiseni on irtautumista
työarjesta ja merkitsee yhteistä aikaa
vaimon ja 1-vuotiaan tyttären kanssa.

jakoissa on verenpunaiset ruusut,
jotka kuvaavat Jeesuksen haavoja.
Jeesus naulataan ristille. Hän
kuolee oman äitinsä ja ystäviensä
katseen alla. Viimeinenkin kynttilä sammuu. Hiljainen lankalauantai saa meidät viivähtämään Jeesuksen haudalla. Olemme surullisella, aralla mielellä, kun vaellamme haudalle. Tietämättömänä pääsiäisen salaisuudesta.

Pääsiäinen on kristikunnan suurin juhla.
Pääsiäisen kertomus tuo esiin sen, mistä koko
kristinuskossa on kyse. Kiirastorstai-illasta
pääsiäispäivän iltaan vietetään ristin ja
ylösnousemuksen juhlaa, jossa Jeesuksen
ylösnousemisessa kärsimys vaihtuu iloon.
Pääsiäispäivä on tänä vuonna jo
27.3. Kuunkierto määrää pääsiäisen
ajankohdan ja pääsiäispäivää vietetään ensimmäisenä sunnuntaina kevätpäiväntasauksen (20.3.) jälkeisen
täydenkuun jälkeen. Pääsiäispäivä
on aikaisintaan 22.3. ja viimeistään
25.4. ja käytäntö pohjautuu vuonna 325 Nikean kirkolliskokouksessa tehtyyn päätökseen.
Sanalla pääsiäinen viitataan
paastosta pääsemiseen, jolloin juhlitaan Jeesuksen ylösnousemusta. Pääsiäisaamu – tuo ihmeellinen aamu – merkitsi sitä, että kuoleman kahle on murrettu koko ihmiskunnan ympäriltä. Jeesus on
valmistanut meille tien iankaikkiseen elämään nousemalla kuolleista ja avaamalla portit ikuiseen elämään. Tosin vielä saamme tovin
elää kuoleman ja katoavaisuuden
maailmassa.

Hiljainen viikko ennen juhlaa
Pääsiäistä edeltää hiljainen viikko. Tuolloin syvennytään Kris-

tuksen kärsimystiehen. Hiljainen
viikko alkaa palmusunnuntaista,
jota vietettiin tänä vuonna 20.3.
Päivän nimi viittaa siihen, kun
Jeesus ratsasti Jerusalemiin ja ihmiset heittivät palmunoksia hänen
tielleen.
Pohjoisessa tähän aikaan ainoa
elävä oksa on paju, ja niinpä palmusunnuntai tunnetaan myös virpa- tai virpomasunnuntain nimellä.
Hiljaisella viikolla kristityt käyvät ajatuksissaan ja rukouksissaan läpi Kristuksen kärsimystietä. Jokainen päivä kantaa omaa nimeään: malkamaanantai, tikkutiistai, kellokeskiviikko… kunnes tullaan kiirastorstaihin.
Suuri kolmen päivän trilogia alkaa; Kiirastorstai, Pitkäperjantai ja
itse Pääsiäisen juhla. Nämä osat
muodostavat näytelmän, jossa meitä kauniilla tavalla muistutetaan
pääsiäisen yllätyksestä. Voit tulla
osaksi tätä näytelmää osallistumalla pääsiäisajan tapahtumiin seurakunnassa.

Kirkon kuvapankki / Anna Minkkinen

trilogia tuo toivon
Trilogia osa I:
Kiirastorstai

Trilogia osa III:
Pääsiäinen

Kiirastorstaina Jeesus asetti ehtoollisen sakramentin. Tapahtumapaikkana on yläsali. Jokaiselle kahdelletoista opetuslapselle on sytytetty
oma kynttilä. Jeesus kutsuu meidät
kaikki yhteiselle aterialle, viimeiselle ehtoolliselle.
Juudas poistuu paikalta. Hän on
päättänyt kavaltaa Jeesuksen. Jeesus siirtyy jäljellä olevien opetuslasten kanssa puutarhaan rukoilemaan voimaa Isältään. Hän tietää,
mitä tulee tapahtumaan ja ymmärtää, mitä on edessä.
Sotilaat marssivat paikalle. Mikä paniikki – opetuslapsilla on hätä ja he pelkäävät. Kaikki kynttilät
sammutetaan, jää vain yksi: Kristuskynttilä. On aika sammuttaa valot ja riisua alttari kaikista väreistä pois. Mustat tekstiilit hiljentävät
meidät odottamaan, mitä tapahtuu.
Yön kuluessa roomalaiset sotilaat
pidättivät Jeesuksen.

Maria luuli menettäneensä poikansa. Opetuslapset luulivat, että Jeesus on kuollut. Tapahtumapaikkana
on Jeesuksen hauta, jonne saavumme pimeässä, pelokkaalla mielellä, surren ja murehtien. Mutta mitä on tapahtunut? Pelkät käärinliinat mytyssä maassa, hauta on tyhjä! Hämmennys, suru – ilo! Jeesus
on ylösnoussut! Hän elää! Hän on
sittenkin täällä meidän keskuudessamme!
Vaihdamme surupuvun valkoiseen ilon asuun. Kannamme alttarille kauneimmat kukkaset ja kirkonkellot ja urut soivat jälleen.
Saamme messussa ottaa vastaan
saman kokemuksen, joka oli kerran pääsiäisenä. Ystävät yllätettiin
ja enkeli ilmoitti, että Kristus on

Trilogia osa II:
Pitkäperjantai
Pitkäperjantaina ollaan ristin äärellä. Tapahtumapaikkana on Golgata, jossa Jeesus ristiinnaulitaan
ristille. Kellot ovat vaienneet, urut
eivät soi. Perinteisten alttarikukkien sijaan mustaa väriä vasten mal-

ylösnoussut. Haudan ja kuoleman
kahleet on murrettu.

Missä näytelmässä elät?
Jäämmekö liian usein pitkäperjantain todellisuuteen? Vai vaellammeko hiljaisuudessa odottaen ja peläten? Vai kohtaammeko rohkeasti jokaisen päivän iloiten siitä, olimmepa sitten kuinka pahoja tahansa, me
saamme pelastuksen vain uskomalla tämän trilogian osat todeksi.
Pääsiäisestä pitäisi voida puhua
aina, sillä se kertoo meille omalla
kielellään ikuisesta toivosta, rohkeudesta ja yllätyksellisyydestä.
Jokainen kaipaa sitä, että meidät
yllätetään iloisesti. Pääsiäinen tuo
konkreettisesti elämäämme toivon
ja lupauksen paremmasta huomisesta. Pääsiäinen on elämään rohkeutta antava voiman lähde.
Voimme huoletta leikkiä lastemme kanssa piilotusleikkiä, jossa yllätysmuna löytyy aina vain vaikeammasta paikasta. Tuo leikki
muistuttaa meitä pääsiäisen yllätyksestä, pääsiäisen ilosta.
Pääsiäisyöstä alkaa juhla. Paasto päättyy ja saamme viettää ilon
täyttämää pääsiäisaikaa viisikymmentä päivää, aina helluntaihin
saakka. Olkoon tämä aika sinullekin kuin uuden elämän alku.
Harriet Urponen

Mitkä ihmeen AHTISAARNAT?
Ahti-nimitys tulee latinan sanasta actus ja ruotsin sanasta
akt, jotka tarkoittavat näytöstä, osaa tai kappaletta. Kirkollisessa kielenkäytössä ahti tarkoittaa Jeesuksen kärsimyshistorian osaa.
Keskiaikaisten kärsimysnäy-

telmien sijaan luterilaisissa kirkoissa alettiin koota eri evankeliumeista yhtenäistä esitystä Jeesuksen kärsimyksestä. Se jaettiin kuuteen näytökseen eli ahtiin, joista pidettiin ahtisaarnat.
Kirkon sanasto Aamenesta
öylättiin osoitteessa evl.fi.

Läpi lukkojenkin Herra Jeesus tulla voi.
Kuolleista hän noussut on.
					Virsi 104
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Anu ja Juha Väliaho
mukana katulähetysillassa

Miksi ilmoittautuminen keväällä
– miksi ei tietoa suoraan kotiin
Rovaniemellä rippikouluihin ilmoittautuu vuosittain n. 600 nuorta. Heidän sijoittaminen toiveiden
mukaisiin ryhmiin vie reilusti aikaa. Koska kaikkien ykkös- eikä
kakkostoiveitakaan voida aina toteuttaa, vaihtotoiveille on varattava kohtuullinen aika. Rippikoulu kestää vähintään puoli vuotta
ja aikaisimmillaan rippikoulumatkalle päästään loka- marraskuussa. Ilman tällaista aikataulutusta esim. hiihtolomariparien matka
ei kestäisi puolta vuotta. Keväällä alkava ilmoittautuminen on todettu toimivaksi. Tänä vuonna il-

”Anu Väliaho esitteli seurueen kotikyliä ja synnyinpaikkoja päällään Viron kansallispuku.”

Muualla rippikoulun käyvä
moittautumisaikaa on kolme kuukautta. Rippikoululaisten koteihin
ei ole postin kautta koskaan lähetetty tietoa koskien rippikouluun
ilmoittautumista. Tosiasia on, että
tälläkään tavalla emme tavoittaisi
kaikkia niitä perheitä, joissa on rippikouluikäinen nuori. Sähköiseen
ilmoittautumiseen siirryimme kaksi vuotta sitten ja se on toiminut
hyvin. Pientä ongelmaa on ollut
ilmoittautumisen jälkeisessä sähköisessä viestinnässä gmail.comosoitteiden kanssa.

Kenelle pienempi rippikouluryhmä on hyvä vaihtoehto
Kaikille nuorille 24 hengen rippikouluryhmä ei ole parhain mah-

Ulkomaanapu tukemaan
lasten koulunkäyntiä Syyriassa
Kirkon Ulkomaanapu alkaa tukea
yli kahden tuhannen lapsen koulunkäyntiä Syyriassa. ”Arviolta
2,1–2,4 miljoonaa Syyriassa asuvaa lasta ja nuorta ei pääse kouluun. Ja näiden lasten pitäisi jonain
päivänä rakentaa uudenlainen Syyria”, sanoo Kirkon Ulkomaanavun
Olli Pitkänen.
Helmikuussa 2016 Ulkomaanapu teki tarvekartoituksen Kreikan
saarilla ja Ateenassa erityisesti pakolaislasten ja -nuorten tarpeista.
Tällä hetkellä suurin osa Kreikan saarille tulevista pakolaisista
on naisia, lapsia ja nuoria. Erityisesti nuorten tilanne on heikko.
Psykososiaalisen tuen saaminen on

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

myös nuorille ongelmallista, koska työntekijöillä ja vapaaehtoisilla ei ole yhteistä kieltä pakolaisten
kanssa. He voivat osoittaa tukea
pienille lapsille pitämällä heitä sylissä, mutta varhaisnuoret ja nuoret
jäävät tuetta.
Syyrian sodan viisivuotispäivää
vietettiin tiistaina 15.3.2016. Sota on vaatinut jo yli 250 000 ihmisen hengen. Yli miljoona ihmistä
on loukkaantunut, 6,5 miljoonaa
joutunut jättämään kotinsa Syyrian
sisällä ja yli 4,8 miljoonaa syyrialaista on paennut maasta. Kyse on
pahimmasta pakolaiskriisistä maailmassa.

Myös muualla kuin kotiseurakunnassa rippikoulunsa käyvä ilmoittautuu sähköisesti. Tämän vaihtoehdon valinneiden tulee hoitaa seurakuntayhteysjakso kotiseurakunnassa. Tämän osion hoitamisesta
tulee ilmoittautuneille tietoa marraskuun loppuun mennessä. Jos ei
varmuudella tiedä, voiko rippikoulun käydä muualla, kannattaa ilmoittautua myös oman seurakunnan rippikouluihin. Myöhemmin
ryhmän peruminen on helpompaa
kuin 30.7. jälkeen ilmoittautuminen, jolloin ei ehkä ole mahdollista
päästä toiveryhmään.

Nimikkolähetit Anu ja Juha Väliaho vierailivat seurueensa kanssa katulähetysillassa maaliskuussa. Seurue oli kiertänyt lähettäjäseurakuntia Suomessa helmikuusta lähtien.
Väliahot kertoivat työstään sukukansojen parissa, joista viime
vuodet on vietetty Virossa. Juha
aloitti illan havainnollistamalla, että on samansukuisen seurueensa
ainoa suomalainen. Vaimo-Anu on

Kirkon kryptassa kokoontuu torstaisin aikuisten kehitysvammaisten
kerho, jota tällä hetkellä kutsutaan
Torstaikerhoksi. Kerhon vetäjänä
toimii vs. diakoniatyöntekijä Sanna Tennilä.
Ennen kerho oli ”Jounin kerho”,
nimettynä pitkäaikaisen kerhon
vetäjän diakoniatyöntekijä Jouni
Hilkkeen mukaan. Järjestäjänä on
alusta saakka ollut myös Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut.
– Muistan, kun olimme joskus
90-luvulla retkellä Vuontispirtillä ja
puhuimme Jounin kanssa, että pitäisi
olla sellainen oma kerho, Janne kertoo. Hän on yksi alkuperäisistä kerholaisita. – No perustetaan sellainen
kerho, oli Jouni Hilke tuumannut ja
tuo kerho on olemassa edelleen.

Polttopisteessä
Islam 15.–17.4.
Islam – mitä se on? Miten luoda
kontaktia muslimin kanssa? Mitä
muslimi haluaa tietää kristityltä?
Mm. näihin kysymyksiin saadaan vastauksia, kun Fida Internationalin muslimikouluttaja Hannu
Lehtonen saapuu Rovaniemelle.
Ohjelmassa on pe 15.4. klo 18 Sanan ja rukouksen ilta (srk-keskus)
ja la 16.4. opetukset klo 10–12 ja
klo 13–16 (srk-keskus). Su 17.4.
klo 11 Kairatemppelillä lähetystilaisuus. Lisätietoa rovaniemenseurakunta.fi -> Ajankohtaista.
Järj. Rovaniemen seurakunta ja
Rovaniemen Helluntaiseurakunta ja Rovaniemen Vapaaseurakunta

Mukavaa toimintaa
Osallistujat ovat aina saaneet itse
vaikuttaa siihen, millaisia sisältöjä
kerhossa on ollut. Toiminnan tavoit-

Kuvat: Markku Kukkonen

Soppatykkimestari Timo Eskelinen ja diakonissa Laila Juntti.

tä ei ymmärrä mitään,” Juha kertoi,
”mutta se on läheisempi kieli kuin
esimerkiksi unkari.” Kieliä yhdistävät kielioppi ja kantasanat. Väliahot
lähtivät lähetystyöhön sukukansojen
pariin 90-luvun alussa.
Anu kertoi Väliahojen Viron työstä. Marinmaalla vietettyjen vuosien
jälkeen Anu iloitsee saada työskennellä kotimaassaan. Hän tietää omakohtaisesti miltä tuntuu uskonvapaus, joka on Virossa vasta vähän yli
kaksikymmentä vuotta vanha. Viro
on Euroopan maallistunein maa, jossa ennen Neuvostoliittoa kristittyjä
oli 80% kansasta. Nykyään uskovia
on alle kymmenen prosenttia.
Lähetyssihteeri Pirita Bucht jakoi Väliahojen lähettikirjeitä, joissa he kertovat kuulumisensa. Tärkeänä uutisena Väliahot kertoivat,
että Anna aloittaa heidän apunaan
huhtikuusta lähtien lapsi- ja musiikkityössä.
Haluatko kuulla lähettien
kuulumisia säännöllisesti?
Ota yhteyttä lähetyssihteeri
Pirita Buchtiin ja liity seurakunnan Lähetysrenkaaseen.
Salla Korteniemi

Torstaikerhossa nähdään kavereita

Lisätietoa:
Maija Pieskä,
rippikoulutoimisto 040-5268289
ti klo 10-14, to klo 11-15

Seurakunnan diakoniatyö yhdessä järjesti nuorten kanssa YV-soppaa Ystäville-tapahtuman lauantaina
13.2., Ystävänpäivän tienoilla. Tarjolla oli keittoa soppatykistä, livekahvila sekä nuorten esittämää ohjelmaa.

Marja Harju (vas) ja Linda Kekäle.

virolainen. Musiikkia iltaan tuonut
Anna on kotoisin syrjäisestä kylästä Volgan ja Uralin väliltä. Artjom, nuorisotyönohjaaja, on kasvanut Väliahojen aiemmassa seurakunnassa Marinmaalla.
”Mitä tarkoittaa olla sukukansoja?” kysyi Juha. Yhteyttä tuo kielten sukulaisuus: suomalais-ugrilaisia
kieliä puhuu 25 miljoonaa henkilöä,
joista suomalaisia on 5 miljoonaa.
”Kun kuuntelee maria, tuntuu että si-

Lähetysruutu

Harriet Urponen

Vuonna 2002 syntyneet ilmoittautuvat rippikouluun 1.5.–31.7. Ilmoittautuminen tapahtuu netissä
sähköisesti. Alueiden työntekijät
käyvät toukokuun alkuun mennessä jakamassa rippikouluinfoa niissä kouluissa, joissa on 7-luokkalaisia. Rippikouluun ilmoittautuvat
nuoret saavat kotiin vietäväksi monisteen. Jos vuonna 2002 syntynyt
nuori on keväällä 6. tai 8. luokalla, hän voi tarvittaessa kysyä infoa
koulunsa kansliasta tai rippikoulutoimistosta. Tietoa löytyy 26.4. alkaen myös nettisivuiltamme.
4.5. ilmestyvässä Pääskyssä on
yksityiskohtaiset tiedot ryhmävaihtoehdoista, leiri- ja konfirmaatioajoista sekä ohjetta, kuinka rippikouluun ilmoittaudutaan sähköisesti

Rainer Hiuspää

Vuoden 2017 rippikouluihin
ilmoittautuminen alkaa 1.5.2016

Torstaikerho on odotettu tapahtuma. Monet ovat olleet mukana alusta asti.
teena on tarjota mukavaa yhdessäoloa, virkistäytymistä ja yhdessä oppimista, kaupungin vammaispalvelujen ohjaaja Jaana Arstio sanoo.
– Tärkeintä on vaihtaa kuulumisia, sanoo yksi kerholainen. –
Ja tietokilpailut ovat kivoja, jatkaa toinen. Käy ilmi, että kerhos-

sa nautitaan aina ensin porukalla
kahvit ja vaihdetaan kuulumisia ja
sitten on ohjelmaa. Se voi olla musiikkia tai askartelua, tai vaikkapa
bingo. – Pääasia on, että saadaan
olla yhdessä, tuumaa alusta saakka
mukana ollut Esko.
Harriet Urponen
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Sävelkaikuja
Tiedotuksen anatomiaa
Tässä mennä sunnuntaina Rovaniemen kirkossa oli konsertti, Marianpäivän konsertti, josta ilokseni oli
tiedotettu varsin mukavasti. Kotisivuillamme oikein kuvien kanssa
juttua, sekä keskiviikon Uudessa
Rovaniemessä hyvin silmiin pistävä juttu konsertista normaalien kirkollisten ilmoitusten lisäksi. Sitten
koitti sunnuntai ja kohtasin erään
seurakuntalaisen kirkon ilmoitustaulun äärellä. Siinä oli juliste konsertista. Hän sanoi, että tuota ei ole
ollut kyllä lehdessä!
Jotenkin se jäi mietityttämään,
ja tiedotustoimistossakin sitä aprikoimme. Varsin vaativa on tämä
tiedotuksen sarka, kun tilaisuuksia
on seurakunnassa viikoittain niin

valtava määrä. Kuitenkin monet
ovat tottuneet siihen, että huomattavan kokoinen juttu tai maksettu ilmoitus saa vasta liikkeelle. Jos
nimi on outo, ei pelkkä ilmoituskaan takaa liikkeelle lähtöä.
Tiedotus kiinnitti huomioani
myös Kuopiossa käydessäni. Tuomiokirkon 200-vuotisjuhliin liittyvä hieno Bach-viikko oli meneillään, mutta monet muut tapahtumat jättivät Bach-illat varjoon suurine ilmoituksineen paikallisessa
joka kotiin menevässä lehdessä.
Seurakunnilla ei ehkä ole resursseja vastaavan tason maksullisiin ilmoituksiin.
Ehkä suurin kysymys liittyy ajan
muuttumiseen. Kaukana ovat ne

ajat, kun kirkonkellojen kutsu riitti,
tai kun seurakunnan tilaisuuksien
lisäksi ei ollut paljoa muuta tarjontaa. Toki voimme rukoilla sitä ihmettä, että kirkon sanoma tavoittaa niin, että passiivisuus muuttuu
aktiivisuudeksi, tilaisuudet alkavat
kiinnostaa, tulee halu löytää paikkansa seurakunnassa. Silloin pienikin tieto löytyy ja löytää liikkeelle
lähtijänsä.
On suuri ihme seurakunta Herran – niin laulamme virressä ja
niin se on monella tavalla totta. Ja
ihmeen äärellä olemme myös käydessämme kohti pääsiäisen iloa.

Lauluista iloa –
lauluista voimaa
-konsertissa nähdään kolmen sukupolven musiikillinen kohtaaminen. Isän ja tyttären duettokappale
johdattaa illan teemaan: Kerrohan,
Isä oi, onko pyöreä maa? Konsertissa kuullaan rakkaimpia hengellisiä lauluja, lauluja pohjoisesta, rakkaudesta ja isänmaasta. Pu-

Ronjat tempaisevat
omaishoitajien hyväksi

Kauko Simonen
huttelevia tekstejä, uutta ja vanhaa.
Konserttikattaus on jotakin ainutlaatuista, jonka vain paikallaolijat
pääsevät todistamaan.
Säestävässä orkesterissa soittavat lisäksi Tarja Alakörkkö (haitari ja urut), Olli Pylkkänen (kitara ja basso), Petri Nurmela (rummut ja percussiot) sekä Harriet
Urponen (piano ja laulu).

Teema: Nouse, ole kirkas
(Jesaja 60:1)

Mauri Miettunen
Johtava kanttori

Suomen ensimmäinen tangokuningas Kauko Simonen
laulaa omaishoitajien hyväksi
– On ollut mahtava saada valmistautua konserttiin ja miettiä oman
elämän varrelta merkityksellisiä
asioita erilaisten kappaleiden muodossa, kertoo kautta aikain ensimmäinen tangokuninkaamme Kauko Simonen. Hän viettää konserttipäivänä 65-vuotis syntymäpäivää.
– Elämä koostuu jälkikäteen katsottuna tärkeistä pienistä hetkistä
ja tapahtumista, jotka kiteytyvät
konsertissa kuultaviin lauluihin.
- On mahtavaa saada olla mukana tällaisessa tapahtumassa omassa kotikirkossa, sanoo Kauko hymy huulillaan.

Hengen
uudistuksen
talvipäivät
8.-10.4.2016

Iloinen, valoisa ja elämänmyönteisyyttä huokuva naisjoukko LC
Ronjat haluaa palvella tällä kertaa omaishoitajia. Apu tavoittaa eri omaishoitajaryhmiä, joita
ovat esimerkiksi ikäihmisen, vammaisen tai sairastuneen henkilön
omaishoitajat. Sosiaalisin perustein valituille omaishoitajille tarjotaan mahdollisuus kotiapu- tai tuurausapupalveluihin palveluseteleiden muodossa, jolloin omaishoitaja saa itselleen hengähdyshetken
omaan arkeensa.
Ennakkoliput Lähteentien pirtti,
Tavarataivas Ajantasku, Taidekehystämö Hyvärinen ja Kauppahuone Pomppiduu.
Lauluista iloa – lauluista voimaa
Pe 1.4. klo 18.30
Rovaniemen kirkossa
Liput 15 €
Alle kouluikäiset ilmaiseksi
Järj. LC Ronjat ja
Rovaniemen srk

Järj. Hengen uudistus kirkossamme ry ja Rovaniemen seurakunta

Luonto on Jumalan ihme

Pitäkäämme siitä hyvää huolta

Istun sammalikon
pehmittämällä kalliolla.
Edessäpäin siintää
kallioiden suojaama järvi.
Ilta-aurinko on painautumassa taivaanrantaan.
Järvi on tyyni ja hiljainen.
On helppo olla, hengittää.
Olen löytänyt arjen kiireen
keskeltä lepopaikan.

ta muutos ekologisempaan elämään
kannattaa aina, sillä puhtaampi tulevaisuus on meidän ihmisten käsissä.
Välillä maailman mullistusten keskellä tuntuu, että omat teot
ovat kuin pisara meressä.
Kun lukee uutisia tuhotuista sademetsistä ja öljyvuodoista, olo on
voimaton.
Silloin kädet taipuvat ristiin, ’’Rakas Jumala, anna meille viisautta.
Viisautta varjella ja rakastaa enemmän tätä luontoa ja toisiamme’’

Kauempana uiskentelee isokoskelo, kohta sukeltaen vedensyvyyksiin pikkukalojen perässä.
Sille paikalle haluaisi vain jäädä, ihailla järven muuttuvaa elämää. Onnekseni sama tuttu paikka
on tallella aina kun palaan. Sen saman kauneuden toivoisi säilyvän
tuleville sukupolville. Että he saisivat seurata isokoskeloiden elämää ja kokea samaa rauhaa kuin
mitä itse olen saanut kokea tuolta
kalliopaikalta.

Luonnossa Jumala on lähellä

Mitä ihminen tekee?

Pokhara Boys ja Vocaliisat nöyrästi iloiten esittävät

’MOTHERLESS CHILD?’

– Gospelia Rovaniemen kirkossa la 16.4.16 klo 18
Kevään jo ollessa pitkällä kirkossa on tarjolla mielenkiintoinen musiikkikattaus, joka koostuu perinteisistä afroamerikkalaisista gospel- ja spiritualsävelmistä mm. irlantilaisin maustein. Otsikkokappaleen ja muiden tuttujen sävelmien (Swing Low, Oh Happy Day,
Amazing Grace jne.) lisäksi soivat
hieman vähemmän esitetyt mutta
varmasti yhtä perinteiset, "syvästä etelästä" lähtevät huokaukset ja
ylistykset. Eikä yleisön tarvitse pidätellä eläytymistä ja osallistumista esitysten aikana!
Esiintyjien puolelta löytyy niin
vanhaa tuttua kuin tuoreempaakin
rovaniemeläistä osaamista ja tuntojen tulkintaa. Hieman eksoottiselta kalskahtava ”Pokhara Boys” viittaa konsertin toiseen tukikohteeseen lastenkotiin Pokharassa, jota rovaniemeläiset tuke-

vat. Itse bändin kokoonpano lienee
tuttu monille ja monista yhteyksistä; kuusikko Pepe Petranen (voc),
Timo Rehtonen (g), Hannu
”Hande” Mikkola (sax), Tatu
Kantomaa (keys), Jarmo ”Tare” Saitajoki (b) ja Mikko Silander (drums) tuskin isompia esittelyjä kaipaa. Kuten eivät myöskään "Poikien" solisteina vierailevat Anna Laakso ja Minna Siitonen, tutut kasvot monista musiikin
ja teatterin kuvioista.
Omaa tuoreuttaan keitokseen tuo
vasta parisen vuotta toiminut, mutta jo vahvoja näyttöjä antanut naiskuoro Vocaliisat. Kiireisen kevään
lomassa kuoro on johtajansa Anniina Maikkulan ohjaamana luvannut tuoda esiin omia vahvoja gospel-tulkintojaan, sekä itsenäisesti
että yhdessä Pokhara-bändin kanssa. Kovin vaikeata ei ole kuvitel-

la yhteisten esitysten väistämätöntä
kasvua kirkontäyteiseksi kuoroksi.
Musiikillisen ja hengellisen rakentumisen ohella konsertin tavoitteena on tukea taloudellisesti ahdingossa elävän Nepalin vammaisia ja
lapsia. Konserttituotto käytetään lyhentämättömänä Suomen Lähetysseuran kautta nepalilaisen sokeiden
bändin ’FL Blind Music Band Lalitpur’ sekä Pokharan lastenkodin
tukemiseen. ’FL Blind Music Band
Lalitpur’ -bändi, ensimmäisenä laatuaan, pyrkii vaikuttamaan pahasti syrjäytyneiden vammaisten asemaan sekä tuomaan toivon ja uskon
sanomaa kaikille.
Tervetuloa kuuntelemaan ja
eläytymään!
Esiintyjät ja Rovaniemen seurakunta
Pääsyliput 10 €/kpl, lapset
alle 12-vuotiaat ilmaiseksi.

Luonto on täynnä ihmettä. Usein
miettii, kuinka paljon Jumala on
saanut aikaan.
Oletko Jumala todella luonut tämän kaiken? Puut neulasia myöten,
varvut ja pehmeän sammalikon.
Ympäristön säilyminen puhtaana ei ole itsestäänselvyys. Ihminen toiminnallaan saa paljon tu-

Laura Taskila nauttii Jumalan luomisihmeestä, luonnosta ja kehottaa pitämään siitä
hyvää huolta.
hoa aikaiseksi. Luonnonvaroja kulutetaan surutta, metsiä tuhotaan
maan tasalle, lajeja kuolee sukupuuttoon. Samalla unohdamme
sen, että olemme tuhonneet pyhää,
Jumalan luomaa pyhää. Raamatussa meitä neuvotaan viljelemään
ja varjelemaan luontoa.

Kristityn vastuu luonnosta
Ympäristönsuojelu ei kuulu ainoastaan luonnonsuojelujärjestöille,
meidän jokaisen on otettava vastuu luomakunnan varjelusta. Mitä voimme tehdä puhtaan ympäristön puolesta?

Muutos lähtee yksilön pienistä mutta merkittävistä valinnoista.
Ensimmäisenä kannattaisi kiinnittää huomiota omaan asenteeseen ’’miten minä haluan elää tällä planeetalla’’. Voisinko korjata kulutustottumuksiani? Eli yksinkertaisesti ostaa vähemmän.
Panostaa ruokaostoksilla kotimaiseen ja Luomuun. Liikkua lyhyet matkat kävellen tai pyörällä ja
mahdollisuuksien mukaan hyödyntää julkista liikennettä. On paljon erilaisia keinoja, jolla vähentää omaa hiilijalanjälkeä.
Vaatii viitseliäisyyttä perehtyä
ekologisimpiin vaihtoehtoihin, mut-

Luonnossa, metsän, veden ja vaarojen äärellä tunnen suurta onnellisuutta ja vapautta. Jumala on lähellä. Hän on lempeässä huminassa, havupuiden hapinassa, vaahtopäissä aallokon.
Suurien puiden suojissa ymmärtää sen, kuinka pieni loppukädessä on ihminen.
Kaikkea sitä kauneutta katsellessa, sydän meinaa pakahtua rakkaudesta. Sitä kaikkea kaunista
tahtoisi vaalia, tahtoisi suojella ja
toivoisi niin kovasti että ihmiset
näkisivät ympäristön suojelemisen
ja varjelemisen arvoisena.
Täällä yhteen kuuluu jokainen,
kasvi, lintu, puu ja ihminen.
Kukin hoivan toisellensa suo,
yhdessä näin uutta luo.
Laura Taskila
Kirjoittaja on Rovaniemen Luonnon sekä Lapin Luonnonsuojelupiirin
hallituksen jäsen.

Karjalaisen kansan messu helkähtää helatorstaina klo 10
Kuulet sie, kuulet sie, etkö sie jo
kuule? Näin soi paimenpojan kirkas kutsu.
Karjalaisen kansan messu jatkaa tuhatkunta vuotta vanhaa kalevalaista kulttuuria ja karjalaista kansanlauluperinnettä. Messulle on tyypillistä runonlaulu, jonka
historiaa ovat sivunneet kristinuskon sisällöt.
Runollinen vuorolaulu toistuu messussa, joka alkaa kanteleen helkyttelyllä. Lauluissa tois-

tuu myös kalevalamitta. Messun
sisällössä on kaikille tuttuja psalmeja, joiden teksteissä kuuluvat
itäiset savolaismurteet. Karjalaisen kansan messu on nivoutunut
kokonaisuudeksi, jossa näkyy ja
kuuluu karjalainen luonto, kansan
kaihoisat huokaukset ja ikiaikainen kansanrunoperinne.
Rovaniemen kirkkoon sovitettu
messu toteutetaan paikallisvoimin.
Mukana ovat emerituskirkkoherra Ilmo Pulkamo ja kappalainen

Sari Kuirinlahti. Musiikista vastaavat Putaan Pelimannit Tarja Alakörkön johdolla ja kanttori Mauri Miettunen. Messun on
säveltänyt ja sanoittanut Tapani
Nuutinen.

Rovaniemen seudun
Karjalaseuran 70-vuotisjuhla
helatorstaina 5.5.
Klo 9 Seppeleenlasku ja
litania Karjala-patsaalla

Ruokasenpuistossa
Klo 10 Karjalainen messu, Rovaniemen kirkko *
Klo 11.30 Kunniakäynti ja seppeleenlasku sankarihaudalla
Klo 12 Kahvitarjoilu Potkurissa,
Pohjolankatu 2
Klo 13.30 70-vuotisjuhla Potkurissa, juhlapuhe Karjala Liiton
kunniapj. Markku Laukkanen
Tervetuloa!
Kansallispuku/Tumma puku

Pe 8.4. klo 19 Yhteyden ilta
srk-keskus
La 9.4. klo 10 Astu esiin! Klo 13
Loista! Klo 15 Tee työtä, näe
vaivaa! Kirkon kryptassa
18.00 Sanan - ja rukouksen ilta
kirkossa
Su 10.4. klo 10 Raamattusunnuntain messu kirkossa
klo 12.15 Päivätilaisuus
srk-keskus
Mukana: Rovasti Yrjö Niemi,
maallikkovaikuttaja Risto Jokinen, pastori Timo Kuutti ja evankelista Riitta Kuutti, järjestösihteeri Jukka Hammarèn, pastori
Petri Kauhanen, julistustyöntekijä Seppo Lappalainen, toiminnanjohtaja, pastori Marko Huhtala ja
ylistyksenjohtaja Sakari Heikkilä
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Kvintetit keväthangilla –
Puhallinkvintetti
Auriga & Vanhan musiikin
lauluyhtye Punctum
Korkalovaaran kappelissa
su 3.4. klo 17.
Liput 15 € / 10 €
Huhtikuussa on kevät pitkällä jo
Lapissakin. Hanget hohtavat ja kevään valo tulvii joka sopukkaan.
Konserttiohjelmistoistakin
esiin
kaivetaan raikkaita, iloa ja valoa
pursuvia kappaleita.
Maineikkaat
rovaniemeläiset
viisikot eli puhallinkvintetti Auriga ja vanhan musiikin lauluyhtye
Punctum ovat koonneet keväisen
kavalkadin sekä vanhaa että uutta musiikkia ja konsertoivat nyt
ensimmäistä kertaa yhdessä. Punctum on erikoistunut vanhaan ja
erityisesti renessanssimusiikkiin.
Konsertissa kuullaankin aikakauden mestareiden Giovanni Pierlui-

gi da Palestrinan, Willam Byrdin,
Josquin Desprez’n ja Antoine Brumelin teoksia. Auriga puolestaan
uppoutuu nykymusiikkiin ja esittelee lintujen laulua ja kevään kujerruksia Pēteris Vasksin ja Kalevi
Ahon sävelin.
Yhteisnumeroissa kuullaan jopa
10 ääntä yhtä aikaa, kun kvintetit pääsevät musisoimaan Giovanni Gabrielin majesteettisia teoksia.
Uusi ja vanha sopivat sulavasti yhteen. Kevään tulosta iloitseminen
ei ole tainnut juuri muuttua, vaikka
vuosisadat ovat vierineet.
Puhallinkvintetti Aurigan muodostavat Heli Haapala, Markku
Moilanen, Pekka Niskanen, Antal Mojzer ja Ilkka Puputti. Lauluyhtye Punctumissa laulavat Ilona
Mettiäinen, Tuija Alariesto, Kadri
Joamets, Mikko Vehkaperä ja Mikko Kolehmainen.

Surun kellot
”Soitto on suruista tehty” todettiin
jo Kantelettaressa ja tämä ajatus
kuuluu myös Surun kellot konsertissa. Suru ja ilo kumpuavat yllättäen samasta lähteestä. Tähän konserttiin on koottu musiikkia, jota usein soitetaan hautajaisissa.
Konsertin nimikkokappale ”Surun
kellot” on Riikka Talvitien sävellys, jossa voi kuulla kirkonkellojen kumpuilevaa helinää, haikeutta ja kutsumusta. Musiikki vaikuttaa ihmisen mielialoihin. Ilmiö on
tuttu hautajaisista, jossa surumusiikki vie tunnetilaa kohti kyyneliä ja ihmiset liikuttuvat. Kokemus
on usein puhdistava ja voimaannuttava.

Lauluyhtye Punctum (kuvassa) yhdistää luovat voimansa puhallinkvintetti Aurigan
kanssa.

Rovaniemin kirkko
Ke 23.03.2016 Klo 19.00
Kapellimestari Jaakko Nurila
Solistit Aino Kurki ja Jyrki
Runsten, oboe
Vapaa pääsy / ohjelma 10 €

Kevätallakka
Tarkemmat tiedot kulloinkin lähipäivien tapahtumista näet
Uusi Rovaniemi-lehdestä keskiviikkoisin ja seurakunnan kotisivuilta 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.
23.03. klo 18
23.03. klo 19

kirkon kryptassa ahtisaarna.
Lapin Sotilassoittokunnan hiljaisen viikon
konsertti – Surun kellot. Vapaa pääsy,
ohjelma 10€.
24.03. klo 19
Kiirastorstain messu.
25.03. klo 10
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus.
25.03. klo 15
Jeesuksen kuolinhetken rukoushetki.
25.03. klo 17.30 Rauhanyhdistyksen ehtoolliskirkko.
26.03. klo 23
messu.
27.03. klo 10
Pääsiäispäivän messu.
28.03. klo 18
Tuomasmessu.
01.04. klo 18.30 Lauluista iloa – lauluista voimaa, solistina
Kauko Simonen.
Hyväntekeväisyyskonsertti omaishoitajien
työn tukemiseen.
LC Rovaniemi/Ronjat. Pääsylippu 15 €.
04.04. klo 19
Lapin Musiikkiopiston opettajien
Yhteisvastuukonsertti.
Vapaa pääsy, kolehti.
09.04. klo 12
Jukka Leppilammen konsertti, kolehti
Yhteisvastuun hyväksi.
10.04. klo 18
konsertti, Virsistä Vivaldiin! Hengellisiä lauluja ja sellomusiikkia. Heikki Sassi, bassolaulu,
Seeli Toivio, sellot, laulu ja taustamusiikki.
Pääsylippu 15/10€.
12.04. klo 19
Lapin musiikkiopiston konsertti
Yhteisvastuun hyväksi.
Vapaa pääsy.
16.04. klo 18
Gospelkonsertti – Motherless Child, Pokhara
Boys.
Pääsylippu 10 € Nepalin lasten hyväksi SLS:n
kautta.
17.04. klo 18-21 kryptassa nuortenilta, messu klo 19.
17.04. klo 18
Pianokonsertti, Jari Tyni. Chopin-BeethovenMendelssohn.
Vapaa pääsy, kolehti Yhteisvastuun hyväksi.
18.04. klo 18
Sanoin ja sävelin Valoksi elämäsi polulle –
konsertti.
Jaana Pöllänen laulu, Ville Uusitalo säestys.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €.
24.04. klo 18
Tuomasmessu. Mukana Miikka Ruokanen.

20.04. klo 13

srk-keskuksessa Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus.
20.04. klo 18
Norvajärvellä miesten saunailta, lähtö
klo 17.45 srk-keskuksesta, Rauhankatu 70.
Vieraana Pekka Ruokanen.
21.04. klo 18
srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
22.-25.04.
nimikkolähetti Miikka Ruokanen vierailee
Rovaniemellä.
23.04. klo 13-15.30 kryptan Eeli-salissa rukousiltapäivä.
30.04. klo 17
srk-keskuksessa nuorten aikuisten Oma-ilta.

KORKALOVAARA
24.03. klo 19
25.03. klo 13

kappelissa Kiirastorstain messu.
kappelissa Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus.
27.03. klo 13
kappelissa Pääsiäispäivän messu.
Kirkkokahvit.
28.03. klo 18–20 Hillakirkolla israelilaista kansantanssia.
03.04. klo 13
03.04. klo 17

kappelissa messu. Kirkkokahvit.
kappelissa Kvintetit keväthangilla –
lauluyhtye Punctum ja Lapin
Kamariorkesterin puhallinkvintetti Auriga.
Pääsylippu 15/10 €.
06.04. klo 18
Hillakirkolla varhaisnuorten Donkkis.
09.04. klo 11–13 Hillakirkolla israelilaista kansantanssia.
10.04. klo 13
kappelissa messu. Kirkkokahvit.
12.04. klo 14.30-16 Hillakirkolla retriittivenyttely
14.04. klo 19
kappelissa Kevään säveliä vaskiseitsikolla,
Lapin Sotilassoittokunta.
Vapaa pääsy, ohjelma 5€.
17.04. klo 13
kappelissa messu, Pinjapuun alla –perhepyhä. Messun jälkeen välipalaa ja kivaa
puuhailua. Samalla juhlimme alkuvuoden
4 –vuotiaita.
24.04. klo 13
kappelissa messu. Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus, vieraana Miikka Ruokanen.
26.04. klo 14.30-16 Hillakirkolla retriittivenyttely

OUNASJOKI
23.03. klo 18
24.03. klo 17
27.03. klo 12
30.03. klo 18
03.04. klo 11

KESKIKAUPUNKI
23.03. Klo 18

Norvajärvellä miesten saunailta, lähtö
klo 17.45 srk-keskuksesta,
Topi Litendahl.

02.04. klo 17
06.04. klo 13

srk-keskuksessa nuorten aikuisten Oma-ilta.
srk-keskuksessa Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus.
Norvajärvellä miesten saunailta, lähtö
klo 17.45 srk-keskuksesta, Rauhankatu 70.
Markku Kukkonen.
Pyhiinvaellus Raamatun halki srk-keskuksen
salissa.
Hengen uudistuksen talvipäivät.
srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
srk-keskuksessa nuorten aikuisten Oma-ilta.

06.04. klo 18
07.04. klo 18
08.-10.04.
14.04. klo 18
16.04. klo 17

07.04. klo 18
10.04. klo 12
10.04. klo 15
12.04. klo 19
20.04. klo 19
24.04. klo 12
24.04. klo 15
27.04. klo 18

OUNASVAARA
24.03. klo 20
27.03. klo 15

kappelissa Kiirastorstain messu.
kappelissa Pääsiäisen messu.

02.04. klo 18
03.04. klo 15
10.04. klo 15
17.04. klo 15

30.04. klo 18

kappelissa nuorten YV-Donkkis.
kappelissa messu.
kappelissa 4-v synttärit, kirkkokahvit.
kappelissa messu, kirkkokahvit. Messun
jälkeen klo 16.15 raamattuluento, ”Hyvä
paimen”.
kappelissa Pyhät meiningit- messu ja
perhetapahtuma.
kappelissa Vappuviuhka-tapahtuma.

24.03. klo 18
27.03. klo 10

kappelissa Kiirastorstain messu.
kappelissa Pääsiäisen sanajumalanpalvelus.

01.04. klo 18
10.04. klo 10
21.04. klo 18

kappelissa nuorten YV-Donkkis.
kappelissa messu. Kirkkokahvit.
kappelissa virsi-ilta, kahvit klo 17.30 Hirvaan
diakoniakylätoimikunnan hyväksi.
kappelissa messu.
Rautiosaaren leirikeskuksessa ehtoolliskirkko.

24.04. klo 15

ALAKEMIJOKI

24.04. klo 10
24.04. klo 12

YLÄKEMIJOKI
24.03. klo 10
25.03. klo 10
27.03. klo 10
03.04. klo 13
10.04. klo 10
10.04. klo 18

Songan kylätalolla virsi-ilta ”Laskeudumme
pääsiäiseen”.
Meltauksen kappelissa ja klo 19 Sinetän
kappelissa Kiirastorstain messu.
Maijasen kappelissa ja klo 15 Sinetän
kappelissa Pääsiäispäivän messu.
Kirkkokahvit.
Meltauksen kappelissa Virsikirja tutuksi-ilta.
Taksia saa käyttää.

24.04. klo 10

Sinetän kappelissa messu. Ounasjoen
Lionsien kirkkopyhä, kirkkokahvit.
Taksikyydin voi tarvittaessa tilata soittamalla
Marjatta Koivurannalle 040-7508827.
Sinetän kappelissa varhaisnuorten Donkkis.
Meltaukseksen kappelissa sanajumalanpalvelus. Kirkkokahvit.
Sinetän kappelissa messu. Kirkkokahvit.
Sinetän kappelissa Kevään säveliä vaskiseitsikolla, Lapin Sotilassoittokunta. Vapaa pääsy,
ohjelma 5€.
Lehtopirtillä Yhteisvastuulauluilta.
Maijasen kappelissa virsikirkko. Kirkkokahvit.
Sinetän kappelissa perhekirkko. Kirkon
jälkeen välipalaa ja askartelua lastenohjaajien johdolla.
Meltauksen kappelissa Virsikirja tutuksi-ilta.
Taksia saa käyttää.

24.03. klo 18
25.03. klo 10

27.04. klo 10

Viirin kappelissa perhekirkko ja klo 18 Viirin
kappelissa
Kiirastorstain messu.
Auttin kappelissa Pitkäperjantai sanajumalanpalvelus.
Auttin kappelissa ja klo 12 Viirin kappelissa
Pääsiäisen messu.
Vanttausjärven kinkerit Raili ja Matti
Koskiniemellä, Ulkuaavantie 3
Auttin kappelissa messu.
Viirin srk-kodilla Pelimanniseurat, Putaan
Pelimannit, Yläkemijoen srk-kuoro.
Auttin kappelissa ja klo 12 Viirin kappelissa
messu.
Viirin kappelissa Veteraanipäivän jumalanpalvelus. Kunniakäynti sankarivainajien
muistomerkillä jumalanpalveluksen jälkeen
Viirin hautausmaalla ja Auttin hautausmaalla
klo 12.

SAAREN-NAMMANKYLÄT

27.03. klo 11
03.04. klo 11
07.04. klo 18
17.04. klo 11
21.04. klo 11
21.04. klo 18

Jouttikeron kappelissa Kiirastorstain messu.
Jouttikeron kappelissa, klo 11 Aapakirkossa
ja klo 12 Perunkajärven leirikeskuksessa
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus.
Aapakirkossa ja klo 13 Jouttikeron kappelissa
Pääsiäisen messu.
Aapakirkossa jumalanpalvelus ja klo 13
Jouttikeron kappelissa messu.
Aapakirkossa Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus.
Aapakirkossa jumalanpalvelus ja 4-v synttärit
ja klo 13 Jouttikeron kappelissa messu.
Aapakirkossa sanajumalanpalvelus ja klo 13
Jouttikeron kappelissa messu.
Aapakirkossa Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus.

