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Kun maaliskuu koittaa

M

aaliskuun alussa astuu voimaan
sukupuolineutraali
avioliittolaki.
Maistraatit alkavat vihkiä avioon samaa sukupuolta olevia pareja. Seurakuntien
kirkkoherranvirastot ovat velvoitettuja suorittamaan avioliiton esteiden tutkintaa myös
heidän osaltaan.
Piispojen viimevuotinen avioliittoselonteko
samoin kuin myöhemmin tehty juridinen selvitys korostivat papin velvollisuutta kirkollisena
vihkijänä noudattaa avioliittolain lisäksi kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkkokäsikirjassa
säädettyjä vihkimisen ehtoja. Toisin sanoen
katsottiin, ettei papilla ole lupaa vihkiä samaa
sukupuolta olevia pareja. Marginaalisen pieni
joukko, käytännössä muutamat papit ovat ilmoittaneet toimivansa vastoin ohjeita.
*****
rkkipiispa Mäkinen on tammikuun piispainkokouksen avauspuheessaan pohtinut maaliskuun alussa kirkossa syntyvää tilannetta. Hän toteaa, etteivät jännitteisyydet kirkon toimijoiden keskuudessa ole
poistuneet käydyllä teologisella ja juridisella
keskustelulla. Niinpä kulku ei tule olemaan
suoraviivaista vaan kompuroivaa. Mäkinen
katsoo, että Pyhä Henki ravistellen johdattaa
kirkkoa inhimillisten ristiriitojenkin keskellä
kohti uutta.
Mäkinen katsoo avioliittokeskustelun nostaneen esiin uskon- ja raamatuntulkintojen,
ihmis- ja maailmankuvien sekä jumalakuvien
erilaisuuden. Mäkisen mukaan keskustelussa avioliittokannat ovat ilmentäneet arvioita

A

oikeasta uskosta ja elämästä, jolloin on vaarana, että avioliitto nähdään uskon keskuksena. Mäkinen huomauttaa, että kirkon usko
on uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan, ei uskoa
avioliittoon.
Lisäksi arkkipiispa muistutti Jeesuksen
opettaneen inhimillisen elämän järjestyksestä: ”Sapatti on ihmistä varten eikä ihminen
sapattia varten.” Samoin tulisi avioliittokin
nähdä.
Arkkipiispan mielestä kirkon tulevaisuutta
ei rakenneta kurinpidolla, kanteluilla ja rangaistuksilla, vaan niitä tulisi välttää. Parempi
tie on edetä pastoraalisella vastuulla ihmisistä
ja heidän palvelemisestaan.
*****
rkkipiispa Mäkinen pyrkii kartoittamaan
käytyä keskustelua ja tulevaa tilannetta
avoimesti ja kaunistelematta. Hän kantaa myös huolta kirkon ykseyden säilymisestä. Mäkisen mukaan velvollisuudesta luotu
yksimielisyys on raskasta ja vaientavaa yksimielisyyttä. Tarvitaan julkinen tila vapaalle ja
rauhalliselle keskustelulle.
On helppo yhtyä arkkipiispan sanoitukseen, ettei kulku kirkossa tule olemaan suoraviivaista tai vailla kompurointia ja että avointa
keskustelua tarvitaan edelleen.
Arkkipiispan pohdinnat herättävät myös
kysymyksiä.
Mikä on se uusi, mihin Henki johtaa kirkon
avioliittokeskustelun kautta? Sukupuolineutraaliin avioliittokäsitykseenkö myös kirkossa?
Jotain tällaista voi ounastella arkkipiispan mui-

A

Älä häpeä todistaa Herrastamme
Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen. Älä siis häpeä todistaa Herrastamme äläkä häpeä minua, joka olen hänen takiaan
vangittuna, vaan kärsi sinäkin vaivaa evankeliumin vuoksi. Siihen saat voimaa Jumalalta.
Hän on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsullaan, ei meidän tekojemme perusteella

Ritari

den lausuntojen perusteella. Avoimuuden ja reiluuden nimissä tavoite tulisi sanoittaa ääneen.
*****
oidaan myös kysyä, mistä vakavasti
otettavista kirkollisista keskusteluista
on tullut vaikutelma, että avioliitosta on
tullut ikään kuin uskon kohde.
Kirkko on vanhastaan ymmärtänyt avioliiton kristillisen uskon kokonaisuuteen liittyvänä luomisteologisena ja ihmistä koskevana
oppina. Kun sanomme uskovamme kolmiyhteiseen Jumalaan, siihen sisältyy aikamoinen
kristillisen uskon sisältöpaketti, myös avioliittokäsitys, niin Raamatun kuin myös kirkon
tunnustuskirjojen valossa.
Jos kirkossa halutaan tänään ajatella avioliittoa toisista perusteista käsin, esimerkiksi
tieteeseen perustuen, silloin kirkon johtajien
tulee sellainen selkeästi sanoa ääneen ja pyrkiä
muuttamaan oppia kirkolliskokouksen kautta.
Arkkipiispa toivoo myös, ettei kirkontoimijoista (papit ja piispat) tehtäisi kanteluita,
jotta vältyttäisiin oikeusprosesseilta ja kurinpitomenettelyiltä.
Toivomus nostaa esiin kysymyksen, pitääkö
asioita katsoa sormien lävitse, jos jotkut papit
eivät noudata yhteisiä pelisääntöjä. Miksi tällä
kohtaa tekoja olisi katsottava sormien lävitse?
Onko muita asioita, joiden kohdalla tulisi katsoa vastaavasti? Missä asioissa papit voivat olla
huomioimatta kirkkolain, kirkkojärjestyksen
pykäliä ja niille alisteisia kirkkokäsikirjojen sekä
piispojen antamia ohjeita?
Mitä ilmeisimmin kanteluita tullaan teke-

V

Viikon sana

vaan oman päätöksensä ja armonsa mukaisesti, jonka hän jo ennen aikojen alkua soi meille
antamalla meille Kristuksen Jeesuksen ja joka
nyt on tullut julki, kun meidän Vapahtajamme,
Kristus Jeesus, on ilmestynyt. Hän on kukistanut kuoleman ja tuonut valoon elämän ja katoamattomuuden lähettämällä maailmaan evankeliumin. 2. Tim. 1:7–10.

Hartaus
na” nousee ritarien tunnuslauseesta ”aina valmiina taisteluun”.
Haasteena pahan näkökulmasta on nähtävissä, että nykykulttuurissamme vahvistuu oman
edun tavoittelu, epärehellisyys ja huono käytös. Narsismi onkin yksi nykykulttuurin tutkimuksen avainkäsitteistä. Narsismi käsitetään
persoonallisuushäiriönä, jossa ihmiseltä puuttuvat empaattisuus, syyllisyyden ja häpeän tunteet. Kulttuurisena käsitteenä narsismi voi tarkoittaa sellaista sosiaalista järjestelmää, jossa
yksilöt tavoittelevat omaa etuaan ja käyttävät
tässä muita hyväkseen.
Työpöydälläni on matkamuistona tuotu
ritaripatsas. Kun katson tuota pientä ritaria, muistuttaa se niistä arvoista, joihin
hekin aikoinaan uskoivat ja pyrkivät. Ensi sunnuntaina alkava Yhteisvastuukeräys myös muistuttaa meitä taistelusta hyvän puolesta. Tällä kirkon suurkeräyksellä pyritään keräämään varoja heikompien
puolustamiseksi, joita tällä kertaa ovat ihmiskaupan monet uhrit. Ritariaatekin nousi vielä suuremman ihmisen puolustajan
sanoista ja esimerkistä. Jeesus puolusti
heikkoja ja sorrettuja. Hän antoi meille
sen tärkeimmän ohjeen: rakastaa Jumalaa ja lähimmäistämme.
Markku Kukkonen
johtava diakonianviranhaltija

mään ja tuomiokapitulit joutuvat ratkomaan
asioita. Toivoa sopii, että piispakunta keskuudessaan olisi miettinyt joitain yhteisiä linjoja. Voi myös toivoa, että piispat ennakkoon
keskustelevat niiden pappien kanssa, jotka
maaliskuun alusta lähtien aikovat suorittaa
samaa sukupuolta olevien vihkimisiä.
*****
ulun uusi tuomiorovasti on sukupuolineutraalin avioliiton kannattaja. Hän
kuitenkin katsoo voivansa vihkiä samaa
sukupuolta olevan parin vasta silloin, kun vihkioikeus kirkossa on ensin yhdessä hyväksytty.
Piittaamattomuus pelisäännöistä ja niiden
katsominen sormien läpi murentavat kirkon
sisäistä yhteyttä ja ykseyttä entisestään. Olisiko siis yksinkertaisinta, että maaliskuun alussa
kirkossa noudatettaisiin tällä hetkellä voimassa
olevia pelisääntöjä? Yhteisesti hyväksytyt pelisäännöt ovat yhteyden ja ykseyden tukipilareita.

O

Kari Yliräisänen
vt. kirkkoherra

Kirkon kynnys
Siunausta alkavaan vuoteen!
Vuoden
ensimmäinen
Pääsky on juuri lennähtänyt käsiisi.
Kiitän sinua siitä, että luet tätä
lehteä juuri nyt.
Lehden teemana
on Yhteisvastuu ja valtakunnallinen keräys alkaa 5.2.,
jolloin toivotamme kaikki tervetulleeksi Rovaniemen kirkon messuun klo 10.
Rovaniemellä on Yhteisvastuun puitteissa monenlaisia tempauksia pitkin kevättä! Näkyvin ehkä on perinteinen lipaskeräys. Oletko miettinyt, voisitko itse
joskus palvella lipaskerääjänä? Tämän
lehden sivuilta löydät monenlaisia tapah-

tumia, joissa voit osallistua keräykseen.
Vapaaehtoistyö tuo hyvän mielen. On
antoisaa keskustella ihmisten kanssa ja
samalla ojentaa lipasta, joka kantaa kaunista merkkiä. Tilanteessa kohtaa kaksi ihmistä. Kaksi katsetta, yleensä myös
kaksi hymyä.
Yhteisvastuumerkissä yhdistyvät sydän ja risti. Tämä Suomen suurin kansalaiskeräys on alun perin syntynyt lähimmäisenrakkauden ympärille. On haluttu
auttaa niitä, jotka tarvitsevat apua. Keräys on alusta saakka ollut Suomen evankelisluterilaisen kirkon organisoima.
Siunausta alkavaan vuoteen!
Harriet Urponen
Yhteisvastuutoimikunnan jäsen

Katja Tähkä

Historiankirjoittaja C. Grimberg kirjoittaa keskiajan ritareista: ”Ritari-ihanne on niitä henkisiä mahteja, jotka voimakkaimmin ovat vaikuttaneet ihmiskunnan humaanistumiseen.” Kauneus tuli mahdiksi ruumiillisessa kasvatuksessa jossa jalon ryhdin ja kohteliaan käytöksen piti todistaa jaloa mielenlaatua. Ritariksi
tultiin kasvatuksen kautta, joka ei ollut vain sotimistaitojen harjaannuttamista, vaan siihen sisältyi kasvatusta ihmisenä taisteluun hyvän puolesta. Petollisuutta ja valhetta tuli
vastustaa. Kunniasanaansa ei saanut rikkoa. Ritarivalassa luvattiin
”kaikin voimin, hengen ja omaisuudenkin uhraten, suojella pyhää
kristillistä uskoa, vastustaa vääryyttä, vahvistaa rauhaa ja oikeutta, varjella isättömiä ja äidittömiä
lapsia, neitoja ja leskiä sekä olla uskollisia kuninkaalle ja valtakunnalle.” Vielä tänäänkin sanotaan ”ritarilliseksi” sitä, joka menettelee rehellisesti, taistelee oikeuden ja totuuden puolesta, on
kohtelias ja auttaa miehekkäästi. Partiolaisten arvojen pohjana
voimme tänäänkin nähdä Pyhän
Yrjänän kautta ritariaatteen. Partiolaisten tunnuslause ”ole valmii-

Pääkirjoitus
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Rovaniemellä 47753 kuuluu kirkkoon
kon jäsenmäärä oli vuoden 2016
lopussa tarkistettujen tietojen mukaan 3 956 277.
Jäsenmäärän
kokonaismuutos oli jokseenkin samansuuntainen kuin vuonna 2015. Kirkkoon
liittyneiden määrä kasvoi kuudella ja eroajien määrä 77 henkilöllä. Kirkosta eroajista noin 200 erosi joulukuussa. Seurakunnan jäsenten osuus kaupungin väestöstä laski vuoden takaisesta 0,9 %.
Rovaniemen
seurakuntaan
muutti 2480 henkilöä (2337/2015)
ja seurakunnasta muutti pois 2192
henkilöä (2165/2015). Vihittyjen
parien määrä kasvoi 31:llä ollen
274 paria. – HU
Harriet Urpunen

Rovaniemen seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden 2016 lopussa
47753, 149 henkilöä vähemmän
kuin edellisvuonna. Kirkkoon liittyi
206 henkilöä (200/2015) ja kirkosta
erosi 669 henkilöä (592/2015). Kastettujen määrä oli 509 (525/2015)
ja seurakunnan jäsenistä kuoli 459
henkilöä (453/2015). Kirkkoon
kuului 76,7 prosenttia Rovaniemen
kaupungin väestöstä.
Valtakunnallisesti 71,9 prosenttia suomalaisista kuuluu kirkkoon.
Kirkon jäsenten osuus Suomen väestöstä laski vuoden takaisesta yhden prosenttiyksikön. Rovaniemellä lasku oli vain hieman maltillisempaa. Evankelis-luterilaisen kir-

Ulla ja Mauri Miettunen juhlivat monin tavoin pitkää uraa seurakuntatyössä.

Seurakunnassa juhlitaan
urkuja ja Miettusia
Rovaniemen seurakunnassa eletään haikealla ja odottavalla mielellä. 40 vuotta kanttorina toiminut
Mauri Miettunen ja seurakuntatyön monitaituri Ulla Miettunen
viettävät läksiäisiä, joita juhlistetaan Seurakunta Soi –musiikkiviikoilla. Samalla juhlitaan myös kirkon urkujen 30-vuotisjuhlaa.
Myös Mauri Miettusen isä, kanttori Eino Miettunen teki aikanaan
yhtä pitkän työuran palvellen musiikillisilla lahjoillaan seurakuntaa
1934 alkaen.
Maurin veli Reijo toimi kappalaisena seurakunnassa vuosina
1974–2004 ja toinen veli Raimo
on tullut tutuksi pitkästä luottamushenkilöurastaan. Hän on aloittanut seurakunnan luottamustehtävissä vuonna 1995.
Raimon tytär Sanna Peltola
jatkaa kanttorina seurakunnassa.
Ulla Miettunen on viimeisimpänä työtehtävänään toiminut seurakunnan radiotoimittajana.

Norvajärven leirikeskuksen
korjaustyöt käynnissä
Rovaniemen seurakunnan vuoden 2017 suurin investointi liittyy
Norvajärven leirikeskuksen korjaustöihin. Kustannusarvio on noin
800 000 euroa. Sisäpuolen korjaukset tehdään kahdessa eri vaiheessa. Tällä hetkellä käynnissä
ovat I-vaiheen sisätilojen majoitushuoneiden kunnostaminen ja saniteettitilojen korjaus.

Toiminta jatkuu
Seurakunnalla on koko ajan toimintaa leirikeskuksessa. Korjaustyöt tehdään vaiheittain ja työn alla
oleva alue on rajattu asianmukaisesti. Myös ulkoaluetta tullaan uudistamaan alkukesän aikana ja lei-

Tule tapaamaan Mauria ja Ullaa
Ulla ja Mauri Miettusen läksiäistilaisuus ystäville ja yhteistyö-

rikeskukselle johtava tie on tarkoitus kunnostaa.
– Tällainen murrosvaihe vaatii
meiltä kaikilta vähän joustoa, mutta eiköhän tästä yhdessä selvitä, sanoo leirikeskuksen vastaava hoitaja Tuula Erola.
– Urakkakilpailun voitti Vastuuremontti Oy ja työt etenevät suunnitelmien mukaisesti. Aikataulu on
tiukka ja pieniä yllätyksiä purkutöiden edetessä on ilmennyt. Kesän rippileirien aikaan sisäpuolella ei kuitenkaan tehdä korjaustöitä, vaan niitä jatketaan vasta leirien päättymisen jälkeen, sanoo
kiinteistöpäällikkö Kalle Kenttälä. – HU

Ilmaista soppaa Lordinaukiolla

Seurakunta soi –musiikkiviikot
Rovaniemen seurakunnassa vietetään Seurakunta soi -musiikkiviikkoja 29.1–12.2.
Ajankohdan valinta vaikutti se,
että Rovaniemen kirkon urkujen
30-vuotisjuhlaa vietetään keskiviikkona 1.2. sekä urkumessun että urkujuhlan merkeissä. Musiikkiviikot päättää 12.2. italialainen
urkuri Enrico Presti.
Monet tapahtumat painottuvat
yhteislauluun. Kirkossa on Valoa
Varpaissa – koko perheen kirkkohetki torstaina 2.2., jossa on paljon laulavia ja musisoivia lapsia
mukana. Kauneimmat gospellaulut torstaina 3.2. sisältävät myös
yhteislaulua.

Norvajärven leirikeskuksen korjaustyöt etenevät vaiheittain niin, että kesän rippikoulut voidaan toteuttaa suunnitellusti.

Lämpimästi tervetuloa
kaikki ystävät ja
yhteistyökumppanit
kirkkoon, lounaalle ja
juhlaan, Mauri ja Ulla
Miettunen toivottavat.

kumppaneille alkaa sunnuntaina
5.2. kello 10. Tuolloin pääkirkon
messussa kuullaan harvinainen
yhteissaarna.
Messun jälkeen on Yhteisvastuulounas ja -kirkkokahvit, joten
tyhjin vatsoin ei tarvitse tulla kirkossa kello 12.45 alkavaan juhlaan. – HU
Suuri Yhteisvastuukonsertti on
5.2. klo 16, jossa kymmenen

kaupunkialueen kuoroa ja kaksi
yhtyettä konsertoivat.
Konsertti sisältää myös
Mauri Miettusen eläkkeelle
jäämiseen liittyen viestinvaihdon
viran seuraajan Sari Alakulpin
kanssa.
Katso lisätietoa tämän
lehden sivuilta tai www.
rovaniemenseurakunta.fi.

Rovaniemen seurakunta tarjoaa
kevätkaudella ilmaista soppaa
Lordinaukiolla joka kuukauden
viimeinen torstai kello 11 alkaen.
Tapahtuman ohessa on mahdollista
antaa vapaaehtoinen lahja Yhteisvastuukeräykseen.
Kevään tempaukset toteutetaan

torstaisin 23.2., 30.3., 27.4. ja 25.5.
Sopan jako alkaa kello 11 kestäen
siihen saakka, kun soppaa riittää.
Soppatykkiruokailun järjestää
Rovaniemen seurakunnan diakoniatyö, erityisesti päihde-, kriminaali- ja katulähetystyö. Mukana
seurakunnan vapaaehtoisia.
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Erilaiset harrastukset antavat pakolaislapsille ja -nuorille kipeästi kaivattua tekemistä pakolaisleirin yksitoikkoiseen arkeen. Huolet unohtuvat
edes hetkeksi.

Yhteisvastuu
torjuu ihmiskauppaa
Suomessa vuoden 2017 yhteisvastuuvaroin autetaan ihmiskaupan uhreja yhteistyössä
Pro-tukipiste ry:n, Rikosuhripäivystyksen, Pakolaisneuvonta ry:n ja Monika-Naiset liitto
ry:n kanssa.

Israelilaista kansantanssia
Korkalovaarassa Hillakirkolla, Hillapolku 9, kirjaston
yläkerrassa lauantaisin kello 11–13:21.1., 4.2., 4.3., 18.3.,
1.4., 22.4., 6.5. ja 20.5. Lauantaina 18.2. harjoitukset
pidetään Korkalovaaran kappelilla srk-salissa,
Vaaranlammentie 3.
Myös kouluikäiset lapset voivat olla harjoituksissa
mukana. Tanssiasuksi sisäpelikengät tai jumppatossut
sekä rento liikkumiseen sopiva vaatetus,
mukaan juomapullo ja avoin mieli. Ei erillistä
ilmoittautumista eikä osallistumismaksua. Ohjaajina
vapaaehtoistyöntekijät Sirkka Juntunen ja Paula
Mikkonen.
Lisätiedot Sirkka Juntunen
sirkka.juntunen(at)gmail.com tai 040 558 9091
Lämpimästi tervetuloa kokemaan yhteyttä kehollisen
rukouksen kautta!

Keräysvaroin kehitetään tukihenkilötoimintaa ja etsivää työtä, vahvistetaan
työntekijöiden osaamista tunnistaa ja
tavoittaa ihmiskaupan uhreja, tarjotaan
kriisiapua majoituksen, ruoan, hygienian ja vaatetuksen järjestämiseen, mahdollisuus tulkin käyttöön sekä matalan
kynnyksen oikeudellista neuvontaa.
Keräysvaroin tuettava kansainvälinen työ keskittyy erityisesti konfliktien
keskellä asuvien nuorten auttamiseen,
jotta he pystyisivät rakentamaan kohtuullisen elämän, eivätkä joutuisi
ihmissalakuljettajien ja ihmiskaupan uhreiksi. Jordaniassa avustustyön painopisteenä ovat koulutus ja psykososiaalinen tuki noin
12−30-vuotiaille leireillä ja paikallisissa yhteisöissä asuville Syyrian
pakolaisille. Israelissa
ja Palestiinalaisalueilla tuetaan rauhankasvatustyötä nuorten medialukutaidon sekä ihmisoikeustuntemuksen parantamiseksi.
Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.

Mikä Yhteisvastuu?
Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkerä-

Syyriasta paennut Fatima Hariri on yksi harvoista pakolaisleirillä asuvista nuorista, joka on päässyt opiskelemaan yliopistoon Jordaniassa. Hän opiskelee sairaalahallintoa.
ys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään,
uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta
Suomessa ja kehitysmaissa.
60 % tuotosta menee Kirkon Ulkomaanavun välityksellä kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun. 20 % käytetään vuosittain valittavaan kohteeseen
Suomessa ja 20 % kirkon ja seurakun-

tien tekemään avustustyöhön.
Joka kevät Yhteisvastuun noin 40
000 vapaaehtoista arkienkeliä lähtevät liikenteeseen keräyslistojen ja -lippaiden kanssa. Keräykseen osallistuvat kaikki Suomen ev. lut. seurakunnat.
Keräyksen suojelijana toimii tasavallan
presidentti.
Keräyksen esimies vuonna 2017 on
Porvoon hiippakunnan piispa Björn
Vikström.

Pääsky • 5

Riemukierros 25.3.

on koko perheen talvitapahtuma!
Entiseen tapaan luvassa on edelleen perinteinen Riemukierroshiihto, jossa kaikenikäiset pääsevät hiihtämään
mitä eriskummallisissa asuissa ja kokoonpanoissa Kirkkolammen jäälle.
Matka ei päätä huimaa, sillä yksi kierros on vain 300
metriä. Tyylillä sen sijaan on aina ollut Riemukierroksella paljon merkitystä. Nyt luvassa on myös muuta ohjelmaa koko perheelle, kaiken ikäisille.
Tapahtuma alkaa kello 14, jolloin on mahdollista
kiertää pieni lenkki Kirkkolammen ympäri.
Ota mukaan pulkka, kelkka tai potkuri, tai kulje apostolinkyydillä. Lammen ympäriltä löytyy hauskoja toimintarasteja, joilla pääsee kokeilemaan erilaisia taitoja.
Vauhdikkaan talvisen tapahtuman ohjelmassa on mm.
mäenlaskua, lumimaalausta, kasvomaalausta ja talvista
puuhastelua koko perheelle! Mukana ovat myös Karva-Kaverit ja ihana Aatu-poro! Pikkurahalla saat
myös maukkaat makkarat ja muut talvipuffetin
antimet.
Tapahtuma huipentuu varsinaiseen Riemukierroshiihtoon kello 15.30, hiihtäjien lähettäjänä toimii joulupukki. Hyväntekeväisyyskohteena on Yhteisvastuukeräys.
Yhteisvastuukeräys on Suomen suurin kansalaiskeräys, jonka avaus on sunnuntaina 5.2.
Riemukierros Kirkkolammella
lauantaina 25.3. kello 14–16, tervetuloa!

Yhteisvastuulla
Vapaus ansiotyöstä käynnistää monesta luopumisen,
sisin kaipaa tekemistä, ehkäpä uuden tulemisen.
Yhteisvastuulla hyvän kuoleman kohtaamiseen,
liittää yhteen joukon – samanhenkisen.
Näky visiosta – vapauttaa virtaa tajunnan,
piirtyy kehys, samoaa nelikko rinta rinnan.
Kutsu esittelypäivään marraskuisen,
kokoaa sitoutuneista ringin erinomaisen.
Tutustuessa sydän, polku uuteen avautuu,
koulutuksissa tieto–taito yhä kohentuu.
Yhdessä jakaen huoli ja suru puolittuu,
onnistumisen ilo ja välittäminen kertautuu.
Ohjautuu läheisyyteen ihmiset avoimet, maanhiljaiset,
jaetaan hiljaisuus, kuullaan oivat sanoitukset.
Kärsimys, kiitollisuus avaa kanavia julkisuuteen,
siivittää ne saattohoitoa näkyväksi tulemiseen.
Varjoina seuraa menetysten kokeminen,
kuvastaa kipuilu ihmisenä kasvamiseen.
Vertaisten tuki on arvokas lahja, korvaamaton,
olisipa tahto kaikkien sama, poissulkematon.
Kokemukset ensimmäisestä vuodesta,
ovat rohkaisseet monia monessa.
On aika päättää ensimmäinen vuosi kiitokseen,
sallia armeliaisuutta huomisen rinnalla kulkemiseen.
Anneli Laine
Saattohoidon tukihenkilötoimintaa
kehittämässä ja kenttätyössä

Harriet Urponen

Perinteinen Riemukierroshiihto on
muuttunut talviseksi Riemukierros
-tapahtumaksi.

Riemukierrosveteraani Erkki Vierimaa lupasi tulla aistimaan Yhteisvastuutunnelmia myös tänä vuonna. Kainalossa entinen
oppilas Riitta-Liisa Joutsen.
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Harriet Urponen

Credo

Antti Lehmus toimii Yhteisvastuutoimikunnan puheenjohtajana

Yhteisvastuutoimikunnan puheenjohtaja Antti Lehmus:

Nyt saan elää täyttä elämää
Antti Lehmus on kotoisin Kuhmalahdelta, noin 50 kilometriä Tampereelta itään
sijaitsevasta pikku kylästä. Isä oli uunimuurari ja äidin sydän oli lämmin Yhteisvastuuasialle. Niin Anttikin sai jo pienenä ymmärryksen siitä, että on olemassa Jumala, joka haluaa lapsilleen hyvää.
– Tulen muistamaan aina lapsuuden
ensiaskeleisiin liittyvän kodin lämpimän
ilmapiirin ja kokemuksen kodin turvasta.

Kohtalona Posti
Hämäläisten härkäteiltä on pitkä matka
pohjoiseen. Tuon matkan Antti Lehmus
kokee johdatuksena.
– Kun mietin, että mitä sitä voisi isona tehdä, tuli naapurin poika sanomaan,
että Postilla olisi töitä. Sain työpaikan
postinjakajana ja enpä tuolloin tiennyt,
että Posti tulisi kohtalokseni. Työskentelin siellä 40 vuotta. Siinä samalla tuli mahdollisuus lähteä opin teille, vaikkakin kansakoulupohjalta vähän pitempää polkua.
Antti Lehmus eteni postipojasta ylempään hallintoon asti.
– Jossain vaiheessa työuraa tuli mahdollisuus hakea piiripäällikön virkaa pohjoisesta ja silloisen Postin pääjohtajan
Pekka Tarjanteen rohkaisemana tulin hakeneeksi paikkaa, johon valtioneuvosto
minut valitsi.
Elämäntilanteet muuttuivat kaikin puolin siinä kohtaa, kun Antti Lehmus muutti
pohjoiseen. Täällä hän tapasi nuoren hoitotyön opettajan, jonka kanssa he perustivat yhdessä perheen.
– Muistan jo silloin ristineeni käteni. Pidin niihin aikoihin päiväkirjaa, joi-

ta vastikään luinkin ja huomasin, miten
olin jo noihin aikoihin huokaissut Herran
puoleen monissa asioissa. Luin myös paljon hengellistä kirjallisuutta.

Papin puolisona seurakuntaan
Antti Lehmuksen puoliso koki kutsumusta papin työhön ja lukikin erittäin lyhyessä ajassa papiksi. Yhtäkkiä oltiin tilanteessa, jossa oli luontevaa puhua hengellisistä asioista.
– Papin puolisona pääsin myös luontevasti osallistumaan seurakunnan toimintaan ilman, että kukaan sitä sen kummemmin ihmetteli. Ja näin Jumala pääsi tekemään työtään minussa. Oivalsin,
että tätähän minä olen halunnutkin; olen
toivonut elävää kristillistä elämää, kun
se omalla kohdallani oli jäänyt hataraksi.

Taitekohtana rukous
Kerran vaimo oli ollut eräässä New Wine -organisaation järjestämässä tilaisuudessa. Häntä ja sen mukana myös Anttia
kutsutiin Päiväkumpuun retriittiin. Antti
ajatteli, että toki hän voisi lähteä. Ainakin
hän saisi siellä hyvää ruokaa.
– Yhteisissä kokoontumisissa tuntui
olevan oikein hyvä henki. Sitä minä ihmettelin ja halusin olla mukana myös
ohjelmassa. Teemana oli rukous ja sen
opetteleminen ja siellä minä ensimmäisen kerran rukoilin ääneen jonkun ihmisen puolesta. Se hetki muutti käsitykseni
ja kokemukseni rukouksesta.
Toinen vahva kokemus oli se, että
hän siellä löysi Raamatusta kohdan, jossa opetuslapset kysyvät Jeesukselta, ku-

ka hän oikein on. Jeesus vastaa olevansa tie, totuus ja elämä. Ja että kukaan ei
voisi tulla Isän luo, muuta kuin Hänen
kauttaan.
– Silloin oivalsin jollain merkillisen
selkeällä ja syvällä tavalla, että Pyhä
Henki oli totta myös minun elämässäni.
Jeesus siis olisi se tie, Hänestä pitäisi uskaltaa puhua, sillä hän olisi tie Isän luo.
Tuon oivalluksen kautta koko elämäni alkoi muuttua. Vanhan testamentin rankaiseva Jumala muuttui lempeäksi Isäksi, joka rakasti minua ehdoitta.
Tuosta tapahtumasarjasta meni puolisen vuotta ja sen jälkeen Antti Lehmus
tuli mukaan oman seurakunnan rukouspalvelutyöhön.
– Haluan rohkaista häntä, joka miettii, miten uskaltaa tulla siunattavaksi tai
rukoilemaan rukouspalvelijoiden kanssa. Rohkaisen ottamaan sen pienen askeleen. Se on aina vapaaehtoista, eikä ketään voi siihen pakottaa, mutta sitä kautta voit saada apua. Eikä siinä tarvitse itse
puhua mitään.

no tuntuu vaikealta, niin kannattaa aloittaa vaikkapa Tuomasmessusta.
– Se on tilaisuus, jossa voi kaikilla
aisteilla aistia Jumalan läsnäoloa. Myös
Helmikammari on seurakunnan helmi,
sinne voi tulla mukaan piireihin tai keskusteluryhmiin. Siellä todella virkistyy!
Myös runsas konserttitarjonta tavoittaa
hyvin kaupunkilaisia ja matkailijoita,
musiikki kutsuu ihmisiä kirkkoon.

Yhteisvastuu sydämen asia
Antti Lehmus on Yhteisvastuutoimikunnan puheenjohtaja. Se on mieluinen palvelutehtävä.
– Omat muistikuvani keräyksestä ulottuvat jopa 50-luvulle saakka. Yhteisvastuukeräys oli tapahtuma, joka tunnettiin.
Se oli kylän yhteinen ponnistus. Siinä korostuu juuri se, mihin ihmiset tänä päivänä kiinnittävät huomionsa kirkon työssä.
Välittämiseen, joka tapahtuu diakonian
kautta. Välittäminen on meidän kaikkien
yhteinen asia.
Harriet Urponen

Elinikäisen oppimisen tiellä
Hengellinen kasvu on elinikäistä oppimista. Viime jouluna Antti Lehmus oivalsi jotakin merkityksellistä.
– Minä tajusin vasta nyt, mitä sana Vapahtaja tarkoittaa. Olen vapautettu kaikesta, mihin olen ollut sidottu. Minulta
on poistettu kaikki esteet, jotka ovat estäneet minua elämästä täyttä elämää. Mikään sellainen ei ole muuttunut, mikä on
tärkeää. Kaikki turha vain on jäänyt pois.
Seurakunnan ovella ei Antin mukaan
ole kynnystä. Jos perinteinen kirkonme-

Antin menovinkki Yhteisvastuukeräyksen
tapahtumista on RIEMUKIERROS
-tapahtuma lauantaina 25.3.
Lisätietoja tämän lehden sivulla 4.

Harriet Urponen
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Paul ja Becky
Harcourt vierailivat
Rovaniemellä
viimeksi syksyllä
-16. He tapasivat
myös kirkkoherra
Kari Yliräisäsen.
Keväällä Rovaniemeltä
lähtee vastavierailu
Lontooseen.

Erityislasten vanhemmat Paul ja Becky Harcourt:

Vaikeuksienkin keskellä Jumala on hyvä
Paul ja Becky Harcourt ovat kokeneet monenlaisia haasteita erityislapsen
vanhempina. Heidän poikansa Joshua, 17, on syvästi autistinen ja 14-vuotialla
Rachel –tyttärellä on aspergerin oireyhtymä. Niin kuin lapset aina, Joshua ja
Rachel ovat muovanneet perheen arkea.
– Kaikki eivät parane, vaikka rukoilemme heidän
puolestaan. Silloin, kun kyseessä on oma lapsi, on
kivuliasta myöntää se, Paul ja Becky Harcourt sanovat. Silti he eivät lakkaa rukoilemasta, sillä he
luottavat siihen, että jotain tapahtuu aina, kun rukoillaan. Jumala toimii silloin.
Joshuan erityisyys selvisi hänen ollessaan 3-vuotias. Joshuan kehitys on nyt 2-vuotiaan tasolla ja hän
tarvitsee apua kaikkiin arkisiin toimiin.

Rutiinit tärkeitä
Autistisen pojan kanssa rutiinit ovat tärkeitä. Joshua ei pidä pukemisesta ja hän vastustaa sitä aina.
Pienempänä alasti oleminen oli huvittavaakin, mutta ison pojan karkailu ei naurata. Joshua ei pelkään
mitään eikä huomaa vaaratilanteita. Joshua ilmaisee
itseään fyysisesti, hän mm. hyppii silloin, kun hän
on iloinen. Turhautuessaan hän on aggressiivinen.
Joshua on opettanut vanhemmille paljon.

– On ollut pakko opetella luopumaan huolehtimisesta. En kovin helpolla menetä malttiani, Becky kertoo.

Kokemusasiantuntijat
luennoivat
Paul ja Becky ovat vierailleet Rovaniemellä viimeksi syksyllä. Tällä kertaa järjestetään ”Elämän kevät” –tapahtumien sarja, jonka osana toteutetaan seminaari Arktikumissa lauantaina 25.2. kello 12–16.
Harcourtit kertovat haasteista erityislasten vanhemmuuteen liittyen sekä keinoista selviytyä niistä.
Paul Harcourt on Pohjois-Lontoossa sijatsevan
Woodford Wells seurakunnan kirkkoherra ja hän
on syksyllä aloittanut Iso-Britannian New Wine
-verkoston kansallisena johtajana. New Wine on
Englannin anglikaaanikirkosta ympäri maailmaa
levinnyt seurakuntien uudistumiseen tähtäävä verkosto. – HU

Elämän kevät –tapahtuma 24.–26.2. yleisötilaisuudet:
Pe 24.2. klo 18 Sanan ja rukouksen ilta kirkossa
Jumalan johdatuksessa.
Rukousta, ylistystä, rohkaisua.
La 25.2. klo 12–16 Seminaari Arktikumissa.
Teemoina mm. Rauha elämän paineissa;
erityislasten vanhemmuus, kiireen kesyttäminen
ja läsnäolon taito. Kivun keskeltä valoon – elämän
kriiseistä selviytymisestä.
La 25.2. klo 17–21 Dreaming with God
Kairatemppelissä
Rukouspalvelua, ylistystä, opetusta.

Su 26.2. klo 10 kirkossa messu,
saarna Paul Harcourt
Messun jälkeen kirkkokahvit klo 13 saakka.
Su 26.2. klo 16–18 Parantuminen ja Parantaminen
Kairatemppelissä. Paul Harcourt.
Su 26.2. klo 18 kirkossa Tuomasmessu.
Sinut on kutsuttu! Vapaa pääsy!
Tilaisuudet järjestävät Rovaniemen seurakunta,
Rovaniemen helluntaiseurakunta ja Rovaniemen
Vapaakirkko.

Luottamusta
Sanasta
Torstaisin klo 17:
23.2., 30.3., 27.4. ja 18.5.

Tule
etsimään
rohkeutta
ja voimia
elämääsi!

Perheasiain neuvottelukeskuksessa os. Maakuntakatu 7
Ryhmää ohjaavat sairaalapappi Marjatta Orava ja vertaisohjaaja Raija Alaluusua.
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Ulla ja Mauri Miettunen:

Runotyttö ja temppelipe
Miettusen suku on jäänyt ikuisiksi ajoiksi Rovaniemen seurakunnan
historiaan. Moni muistaa vielä kanttori Eino Miettusen, joka astui
omaan virkaansa vuonna 1935 tehden 40-vuotisen kanttorinuran.

Ihan niin kuin poikansa Mauri, joka juoksenteli pikkupoikana juuri rakennetun kirkon pihapiirissä. Hänen jalkansa tuskin ylettyivät urkujen jalkioon, kun hän 7-vuotiaana soitti Bachin F-duuri preludin julkisesti.
– Isä vaikutti jo varhain musikaalisuuteeni. Hän opetti minua vähän niin kuin Suzuki
–menetelmällä soittamaan, Mauri Miettunen
muistelee. Mauri ja veljensä Reijo Miettunen esiintyivät mielellään seurakuntatilaisuuksissa ja myös turisteille, joita jo silloin oli Rovaniemellä. Sittemmin Reijo-veli työskenteli jokivarren pappina ja nyt toistaiseksi viimeinen Miettunen on jäämässä
eläkkeelle seurakuntatyöstä. Kylläkin Raimo-veljen tytär Sanna Peltola jatkaa kanttorina seurakunnassa.
– Päällimmäinen tunne on levollisuus. Ja
kiitollisuus. Tämä on se hetki, jolloin on sopiva vaihtaa roolia. Koen iloa siitä, että saan
olla jättämässä tehtäväni hyvissä voimissa.
Työ on ollut minulle rakas työ, jossa on ollut
hyvä olla. Olen valmis luovuttamaan viestikapulan eteenpäin, Mauri Miettunen sanoo.

Ihme ja kumma
Oli lämmin syyskesän päivä, kun 14-vuotias Ulla ajoi polkupyörällä kirkonmäelle
kysyäkseen tietä seurakunnan tilaisuuteen.
Veljekset Mauri ja Reijo sattuivat olemaan
ulkona ja lopulta he kaikki lähtivät yhdessä
iltaa viettämään.
–Ihme ja kumma, menimme naimisiin
vuonna -75, Mauri naurahtaa.
Tuolloin elettiin nuorisoherätyksen aikaa. Musiikki oli vahvassa roolissa nuorten
kokoontumisissa ja niihin aikoihin Mauri
opiskeli kontrabasson soittoa juuri avatussa musiikkiopistossa. Sittemmin hän soitti
myös puhaltimia ja musiikillinen osaaminen laajeni.
– Merkittävimmän kokemuksen tarjosi nuorten lauluyhtye Felicesin johtaminen,

joka viimeistään osoitti minulle, että haluan
palvella musiikilla seurakunnassa.

Kanttorin vaimona monessa mukana
Vappuna -76 Mauri tuli kanttorin virkaan
Rovaniemen seurakuntaan. –Silloin oli vain
kaksi vakinaista kanttoria ja silloisena käytäntönä yksi vapaapäivä viikossa. Sekin saattoi mennä työn merkeissä, Mauri muistelee.
Ulla Miettunen oli kotona lasten kanssa,
sillä arki oli varsin epäsäännöllistä. Vaikka
hän on tänään kaikesta kokemastaan kiitollinen, hän koki tuolloin hyvin haasteellisena sen, että arki ja pyhä kulkivat erilaiseen
rytmiin kuin muilla. Mutta vaikka elämä oli
haastavaa, se oli myös antoisaa.
– Kanttorin vaimona sitä löysi itsensä laulamasta tai lausumasta runoja mitä erilaisimmista tilanteista.
Ja niin pikkuhiljaa vuosien varrella hioutuivat ohjelmanumerot, joissa yhdistyivät
molemmille niin rakkaat asiat; musiikki ja
runot. Tuo yhteys on jatkunut tähän päivään
asti ja jatkuu yhä.
Ulla Miettunen on tuttu ääni rovaniemeläisille. Runo- ja musiikkiesitysten lisäksi
hän on toiminut pitkään oman seurakunnan
radiotoimittajana.
– Olen ollut hyvin etuoikeutettu, kun olen
haastateltavieni kautta päässyt tutustumaan
mitä erilaisimpiin ihmisiin ja elämänkohtaloihin. Minulla on ollut sisäinen toive siitä,
että voisin radion kautta olla jonkun ihmisen rinnalla kahvikupin ääressä, olla läsnä
– jakamassa sitä, mitä Jumala haluaa meille lahjoittaa.
Ennen radiotyötä Ulla on toiminut seurakunnassa muun muassa perheneuvonnan
vastaanottotyöntekijänä ja lähetyssihteerinä.
Tuomasmessut on ollut hänelle sydämen
asia. Hän on ollut vahvasti vaikuttamassa
siihen, missä asemassa 30-vuotisen historian omaava Tuomasmessu on tänä päivänä Rovaniemellä. Myös Maurin rooli Tuomasmessujen musiikin suhteen on ollut tärkeä ja Tuomaskuoro on vakiinnuttanut asemansa seurakunnan musiikkielämän oleellisena osana.
– Yksi tärkeä etappi ovat olleet Lilja
Kinnunen-Riipisen ohjaamat kirkkodraamat, missä saimme olla mukana. Maurin
musiikillinen improvisaatiotaito ja dramatisointi kosketinsoittimilla saivat elää kirkkodraamojen vahvoissa tunnelmissa. Liljalla oli suuri merkitys siihen, miten uskaltauduimme tekemään omia runo-musiikki -kokonaisuuksia, Ulla kertoo.
Vuonna 2014 Ulla Miettunen sai lausuntataiteilijan arvonimen.

Rakasta
minun silmiini tähdet.
Rakasta minun
kämmenelleni lintu
ja tielleni vihreä ja kukat.
Mutta sydämeeni
sydämeeni
rakasta toivo
tähtiä kirkkaampi.
Terästä lujempi.
Anni Korpela

Ulla ja Mauri Miettuselle seurakunta on aina ollut tärkeä osa elämää.
kinnolla ja Directus Musices –arvonimellä sekä Vuoden kanttori 2014 –palkinnolla.
Hän on kokenut täytenä yllätyksenä kaikki
osoitetut tunnustukset.
– Koen Vuoden kanttori –palkinnon ol-

Seurakunta on tapa elää

Kanttorin monipuolinen tehtävänkuva

Mauri Miettunen soittaa monia instrumentteja.
Tässä hän puhaltaa pasuunaa.

Suuressa seurakunnassa johtavan kanttorin
työ on hyvin moninaista. Se ei ole ainoastaan
kanttorin perustehtävien hoitamista kuoroineen ja toimituksineen, vaan työssä on aina
korostunut laajan konserttitoiminnan ylläpitäminen hallinnollisten esimiestehtävien lisäksi. Yhteistyö alueen muiden kulttuuritoimijoiden kanssa on ollut vilkasta.
– Olen todella iloinnut, että jumalanpalveluksissa on säännöllisesti joku kaupunkialueen kuoroista palvelemassa. Yhteistyöllä
on pitkät juuret Rovaniemellä, niitä on tärkeä vaalia.
Uransa aikana Mauri Miettunen on huomioitu Rovaniemen kaupungin taiteilijapal-

leen kiitos koko Pohjois-Suomen kirkkomusiikkityölle. On hienoa, että kanttorin työtä
tällä tavalla nostetaan, Mauri kiittää.
Taiteilijana Mauri Miettusessa elää vahvasti kansanmuusikko, joka saa luontevalla tavalla yhdistyä klassiseen musiikkiin. –
Olen tällainen temppelipelimanni Jumalan
armosta, Mauri veistelee.

Ulla Miettunen näytteli Maria Magdalenaa
Noussut Hän on -kirkkodraamassa 1988

Vuosikymmenten kuluessa on seurakunnasta tullut elämäntapa. Sekä Ulla että Mauri
kokevat, että työ on ollut niin merkittävä osa
elämää, ettei sitä voi mitenkään erottaa perhe-elämästä tai muusta elämästä.
Ulla ja Mauri puhuvat mielellään siitä,
miten erityislaatuinen työnantaja heillä on
ollut.
–Kaksi tuhatta vuotta sitten eli eräs nasaretilainen. Häneen kilpistyy koko kirkon
olemassaolo.
Ullalle usko merkitsee ennen kaikkea elämän voimaa.
– Tämä Nasaretin Jeesus tietää aina, mitä minulle, luodulleen, kuuluu. Minä saatan
elämässäni tehdä väärin, voin epäonnistua
tai pettyä, mutta Jumalan totuus minusta ei
muutu. Raamattu kertoo, miten Jumalan rakkaus on suurinta, mitä elämässä voi olla. Sen
varaan voi heittäytyä oman elämänsä kanssa.
Tämä on Jumalan maailma, jossa me saamme olla epätäydellisiä.
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elimanni
Ulla ja Mauri Miettunen ovat esiintyneet lukuisissa tilaisuuksissa yhdistäen runoja ja musiikkia. Tässä kuva Sodankylän lähetysjuhlilta vuodelta 1997.

Ulla Miettunen toimi radiotoimittajana Radio RovaDeissä yli kymmenen vuotta.

Mauri haluaa siteerata Paavalia sanoen:
Rakastakaa toinen toistanne.
– Tarvitsemme rakkautta, että voisimme
olla Jumalan seurakunta, josta myös itse
ammennamme voimaa. Näin voimme olla
jakamassa sitä toisillekin.
Kysymys tulevaisuuden suunnitelmista tulee kohti yhä useammin. Tällä hetkellä Miettuset elävät tätä hetkeä ihan täysillä. Heillä
ei ole suuria suunnitelmia, vaan he avoimin
mielin odottavat, mitä tuleman pitää.
– Toivomme, että saamme pysyä terveinä
ja kenties jatkaa tätä musiikin ja runon parissa työskentelyä. Tähän liittyy syvä luottamus siihen, että ”tapahtukoon sinun tahtosi, Jumala”. Seurakuntaa emme jätä, vaikka
seurakuntatyön jätämme.
Suuret saappaat odottavat täyttäjäänsä.
Mauri haluaa rohkaista kaikkia seurakuntalaisia.
– Jumalan seurakunnassa virta on vettä
täynnä. Aina tulee uusi aika ja kaikki muuttuu, mutta se, mikä ei muutu, on Jumalan
armo.
Runotyttö ja temppelipelimanni katsovat
toisiansa silmiin. Ulla pukee sanoiksi Maurin ajatuksia ja toisinpäin.
–Toivon näkökulmasta katsellen on tärkeää
etsiä sitä, mikä meitä yhdistää eikä sitä, mikä
erottaa. Tätä tarvitsemme kaikissa ihmissuhteissa. Ja myös seurakunnan keskellä.
Tämä on viime kädessä Jumalan maailma.
Jumalaan luottavaa ihmistä ei ole kutsuttu

olemaan vain huolissaan, vaan meitä herätellään rohkaisemaan toinen toistamme. Sitä
me tarvitsemme.
– Kaikki loppuu aikanaan, armonsa ei
milloinkaan, tiivistää kanttori lempivirtensä sanoin.
Harriet Urponen

Rovaniemen seurakunnan kanttoreita vuosien varrelta. Tuomo Hirttiö (vas.), Eino Miettunen, Olli Kruunari, Marja-Liisa Koivuranta, Martti Etelätalo ja Mauri Miettunen.

Tule tapaamaan
Ulla ja Mauri Miettusta
kirkkoon su 5.2. klo 10 messuun.
Saarna Ulla ja Mauri Miettunen.
Messun jälkeen Yhteisvastuulounas
ja kirkkokahvit sekä Ullan ja Maurin
läksiäisjuhla kirkossa klo 12.45.
Klo 16 Suuri Yhteisvastuukonsertti, jossa
esiintyy kaupunkialueen kuoroja ja yhtyeitä.

Vapaa pääsy!

Mauri Miettunen aloitti kanttorina Rovaniemen seurakunnassa vuonna 1976.
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Rippikouluihin 2018
ilmoittautuminen
Vuonna 2003 syntyneet ilmoittautuvat
rippikouluun 1.5.–31.7.
Ilmoittautuminen tapahtuu netissä sähköisesti. Ennen ilmoittautumisen alkamista alueiden työntekijät käyvät toukokuun
alkuun mennessä jakamassa rippikouluinfoa niissä kouluissa,
joissa on 7-luokkalaisia.
Jos vuonna 2003 syntynyt nuori on keväällä 6. tai 8. luokalla, hän voi tarvittaessa kysyä infoa koulunsa kansliasta tai
rippikoulutoimistosta. Infoa löytyy myös seurakunnan nettisivuilta.
Kaikki perinteiset rippileirit ovat Norvajärvellä. Lisäksi tarjolle tulee mm. vaellusrippikoulu, 2 päivärippikoulua,
pienryhmä ja rippikoulu kehitysvammaisille. Ryhmien maksimikoko on 24 rippikoululaista ja pienryhmissä 4–10. Lopulliset vaihtoehdot päätetään kokouksessa 1.2.
Tarkempaa tietoa rippikouluun ilmoittautumisesta, ryhmävaihtoehdot sekä leiri- ja konfirmaatioajat 12.4. ja 10.5. ilmestyvissä Pääskyissä. Samat tiedot löytyvä 26.4. alkaen netistä www.rovaniemenseurakunta.fi ja sieltä rippikoulut.
Tietoa myös: Maija Pieskä
maija.pieska@evl.fi
Rippikoulutoimisto
040 526 8289
ti klo 10–14 ja to klo 11–15

NUORISOTYÖN TIIMI, Ainonkatu 3, ”AIKKU”.
NUORISOKAHVILA KATUTASO, Kansankatu 17.
www.rovaniemenseurakunta.fi
Nuorisotoimisto 040 183 7747.
Nuorisopastori Ari Jarva 0400 194 845.
Nuorisosihteeri ja rippikoulutoimisto
040 526 8289 ti klo 10–14, to klo 13–16.
etunimi.sukunimi@evl.fi
Pieskä Maija nuorisosihteeri 040 526 8289
Kallio Jenni v.s. erityisnuorisotyö 0400 690 465
Alaluusua Erika v.s. erityisnuorisotyö 040 571 3372
Pehkonen Antti partiotyö 040 741 4531
Pääkkölä Mari keskikaupunki 040 583 2517
Laakko Minna Ounasjoki 0400 138 143
Orell-Kiviniemi Merita Korkalovaara 040 730 1965
Heikkilä Jenniina Ounasvaara 040 730 0153
Suopajärvi Kate Alakemijoki 040 732 1989
Rinne Juho v.s. Ounasvaara 040 358 2135
Kauppi Aleksi v.s. Yläkemijoki 040 721 8862
Turpeinen Jere Saarenkylä 040 546 9408
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Armo vapauttaa myös ympäristöongelmissa
Ihmiselle on annettu vastuullinen tehtävä jo
Raamatun ensi lehdillä. Jumala asetti ihmisen
viljelemään ja varjelemaan paratiisia. Vastuullinen
suhtautuminen ympäristöömme kuuluu kristillisen
uskon ytimeen.
Mitä yhteistä on luonnolla
ja luterilaisuudella?
Luther ei puhunut luonnonsuojelusta. Silti hänen näkemyksensä oli, että maailma on Jumalan
maailma, jossa ihminen voi kokea Jumalan ihmeellisyyttä luonnon kautta. Ihmiskunta on kautta
aikain arvostanut luontoa. Myös
virsiperinteessämme nousee vahva ylistys luonnon kauneuteen. Luterilaisuudessa todella arvostetaan
luomakuntaa.

Paradoksien maailma
Tässä ajassa yksi väittää, että ilmastonmuutos on totta. Toinen
kieltää sen painavin todistein. Mitä ihminen voi tehdä? Valita, kumman argumentit painavat enemmän. Ihmiset saattavat ahdistua
tässä tilanteessa.
Valtaosa ihmisistä haluaa varjella luontoa. Jokaisella suomalaisella
on joku suhde metsään. Lapsuuden
rakkaat leikkipaikat ovat tärkeitä.
Metsä voi olla ihmiselle se kaikkein pyhin kirkko, jossa saa kokea

Jumalan läsnäoloa. Metsä voi olla ainoa paikka, jossa ihminen uskaltaa ääneen huutaa tuskaansa tai
itkeä surujaan pienemmäksi. Silti
ihminen ei ehkä ryhdy konkreettisiin toimenpiteisiin metsien suojelemiseksi.
Arkea on helpompi elää ajattelematta ympäristöongelmia. Kyllä ihmisiä silti ympäristön tilanne huolettaa. Asiaan suhtaudutaan
hyvin vaihtelevasti. Toiset huomaavat niiden vakavuuden, toisia
ylihuolehtiminen ärsyttää. Ei ole
helppo tunnustaa, että ympäristöongelmat ovat todella vakavia.

Kirkolla oma
ympäristöjärjestelmä
Tosiasia on se, että jos yksilöt eivät tee mitään, ei myöskään tapahdu mitään. Kun riittävän moni ihminen muuttaa käyttäytymistään,
tapahtuu muutos.
Myös organisaatiotasolla voidaan vaikuttaa. Kirkolla on oma
ympäristöjärjestelmä. Se on nimeltään ympäristödiplomi. Suomen
400 seurakunnasta neljänneksellä

on ympäristödiplomi. Rovaniemen
seurakunta on jo toistamiseen uusinut omansa.
Ympäristödiplomiseurakunnat ovat tehneet muutoksen organisaatiotasolla.
Mutta konkreettiset toimet
jäävät tekemättä, jos organisaation yksittäiset ihmiset eivät toimi. Täydellistä
ympäristöseurakuntaa ei ole
olemassakaan. Tarvitsemme toinen toistemme rohkaisua kasvaaksemme tässäkin asiassa.

Armoa!
Emme yksin pysty pelastamaan
maailmaa. Tarvitsemme toisiamme
ja tarvitsemme Jumalaa. Luomakunnasta huolehtiminen on meidän
yhteinen asiamme.
Luonto on arvokas itsessään, eikä kristitty voi ohittaa sitä tosiseikkaa, että on velvollisuutemme pitää luonnosta huolta. On lohduttavaa ajatella, että kristityn elämässä armo voi olla vapauttava asia
myös suhteessa ympäristöongelmiin. Kristityt saavat kohdata kaiken ahdistuksensa yhdessä Kristuksen kanssa.
Harriet Urponen

Lähdeartikkeli
Pihkala, Panu. 2016. Luonto ja
luterilaisuus. Teoksessa Armon
horisontit, Kirjapaja.

Voi ei!
Eksyin talvisella
seikkailullani ystävästäni
kettusesta! Auta minua
pääsemään takaisin
ystäväni luokse.

Mitä kettuselta
oli pudonnut
matkan varrelle?

© Susanna Välimäki 2017

12 • Pääsky

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.

Auta Ukrainan lasta -konsertti
Itä-Ukrainan kriisi on
jatkunut kolmen vuoden
ajan. Ukrainassa on maan
sisäisiä pakolaisia yli
miljoona henkilöä. Maassa
asuu myös yli 70 000 lasta
lastenkodeissa, joten
auttavalle lapsityölle on
suuri tarve.
Roman Vashchuk on laulaja ja lauluntekijä, jonka laulut kuuluvat radioissa ja televisiokanavilla ympäri maailmaa. Vashchuk liittyi kristilliseen seurakuntaan 1993, ja hän on siitä lähtien palvellut seurakuntia ja erityisesti myös lähetysjärjestöjä laulun
ja musiikin lahjoillan. Hän esiintyy
eri puolilla Eurooppaa ja Amerikkaa.
– Minulle on aina kunnia osallistua
hyväntekeväisprojekteihin, saada sen
kautta inspiraatiota ja tärkeille asioille näkyvyyttä”.
– Haluan myös auttaa vähäosaisia.
Global Christian Support ja pastori
Yaroslav Malko tekevät tärkeää työtä
auttaessan Itä-Ukrainan sota-alueen
lapsia. Siinä työssä haluan kyllä olla mukana.
– Konsertit ja hyväntekeväisyystempaukset Ukrainan sota-alueen lasten
hyväksi todella tuovat toivoa, iloa ja
uutta elämää monien sydämiin. Iloitsen siitä työstä, mitä saamme tehdä yhdessä – olemme kiitollisia Jumalalle.
– Odotan, että saisimme kokea
Suomessa erityistä aikaa, palvellen
musiikilla ja saaden uusia ystäviä. Haluan myös laulaa suomalaisille tärkeitä
lauluja. Uskon, että uudet ystävät ha-

luavat liittyä
mukaan tukemaan Ukrainaan sotalapsia ja auttamaan heitä.
– Toivottavasti
monen sydän avautuu työhön ja tukemaan
heidän kuntotusprojektejaan. Toivottavasti yhteinen työnäky voi kasvaa, toteaa Roman Vaschuck. Hän lupaa Suomen kiertueella myös laulaa
suomalaisille tuttuja lauluja kuten
Kristallivirta tai Finlandia-hymni.
Konsertti-illassa kuullaan lapsi ja
nuorisotyöstä Ukrainan lasten parissa,
samoin kuin sota-alueen lasten vaihto-ohjelmasta Länsi-Euroopan maihin.
Konsertin järjestävät paikallisseurakunnat yhdessä Pyhän Maan Kristityt
ry:n kanssa.
Se on järjestö joka auttaa Lähi-Idän

kristittyjä ja Ukrainan sota-alueen lapsia. Ukrainan
lapsia kutsutaan Suomeen
toipumisjaksoille. Leirejä
on pidetty Kuhmon seurakunnan
leirikeskuksessa.
Viime kesänä leiriläisiä oli 24
henkilöä.
Auta Ukrainan lasta -konsertti
Rovaniemen seurakuntakeskuksessa
perjantaina 10.2. kello 18
Konserttiin on vapaa pääsy ja siellä
kerätään kolehti konfikti-alueen
lasten auttamiseksi. Mukana pastori
Aki Hätinen .
Pyhän Maan Kristityt ry:n vieraina
Timo Suutari, Ukrainasta Yaroslav
Malko, Roman Vashcuck ja Alina
Malko.
Timo Suutari
Kuhmon kirkkoherra

Yhteislaulussa on voimaa:

Nyt harjoitellaan myös uusia virsiä
Rovaniemen
seurakunnan kaikissa
kappeleissa on käytössä
uudet virsikirjat, joissa
on myös mukana 79
uutta virttä.
Seurakunnassa
on
monia
mahdollisuuksia päästä yhdessä
laulamaan virsiä, niin uusia kuin
vanhojakin. Yhdessä laulaminen
tekee ihmiselle hyvää.

Virsikirjan kolme kerrosta
Nykyisessä virsikirjassa on siis
kolme erilaista kerrosta.
Vuoden 1986 uudistuksen jälkeen virret numeroitiin 1–632.
Vuosituhannen vaihteen messu-uudistuksessa virsikirjan loppuun lisättiin osio: jumalanpalvelusten tekstejä ja lauluja.
Numerot 701–714 on varattu synnintunnusten eri vaihtoehdoille sekä numerot 715–719 kiitosrukouksille.
Numerot 720–856 ovat uusia
lauluja, joita on tehty laulettavaksi sekä jumalanpalveluksissa
että kirkollisissa toimituksissa –
kaste, konfirmaatio, häät ja hautajaiset sekä kodin siunaaminen.
Nyt käyttöön otetun lisävihkon
virsien numerot ovat 901–979.

Virrestä voimaa keväällä
eri puolella kaupunkia
• Seurakuntakeskuksessa on Virrestä Voimaa -yhteislaulutilaisuus parillisen viikon keskiviikkona klo 13. Helmikuun tilaisuudet ovat ke 11. ja 25.1. klo 13. Tilaisuutta vetävät vuorollaan seurakunnan kanttorit.
• Aapakirkossa virsiä lauletaan
aina parillisten viikkojen torstaisin klo 18. Helmikuun tilaisuudet
ovat to 12. ja 19.2. klo 18. Aapakirkossa vetäjänä ovat Ritva-Elina Pylväs ja Tiina Ronkainen.
• Muurolan kappelissa on virsi-ilta Yhteisvastuukeräyksen hyväksi 2.3. klo 18, siellä on mukana myös Lumitähdet -tyttökuoro
Päivi Hintikan johdolla. Jouttikeron kappelissa on virsi-ilta Sanna
Peltolan kanssa ti 14.3. klo 17.
Meltauksen kappelissa on Virsikirja tutuksi -ilta 29.3. klo 18.
Siellä mukana ovat Ilari Kinnunen ja Sanna Peltola sekä Ounasjoen kuoro.
Tervetuloa laulamaan!

Pääsky • 13
Pe 17.2. klo 18

Klo 15.30 Sportti-iltapäivä (11-15-v)
Aapakirkolla, Aapatie 6.
Klo 18 Nuorten Deeper-ilta
Ounasrinteen kappelilla

La 18.2. seurakuntakeskuksessa
11 Lounas, Ruustinna Amica
12 Alkuhartaus
12.15 Lähtijät lähellämme
14 Kahvitauko
14.30-16 Matkakertomuksia
17 OMA-ilta, (Olet minulle arvokas)

Su 19.2.

Turva Jumalassa
Kylväjän
raamattu- ja lähetyspäivät
Rovaniemellä 18.-19.2.

MUUROLAN KAPPELIN

PUUROAAMUT
Tarjolla herkullinen
aamupuuro leivän ja kahvin kera.

Kokoontumiset 2017 klo 10
19.1., 2.2., 16.2., 2.3., 16.3.,
30.3., 20.4., 4.5. ja 18.5.

Luvassa 1 euron arpajaiset jonka
tuotolla katetaan ateriakustannuksia.

Olet lämpimästi tervetullut!

10 Messu kirkossa
11.30 Kirkkokahvit ja messujatkot
seurakuntakeskuksessa
Ilm. ruokailun vuoksi 10.2. mennessä
pirita. bucht@evl.fi tai p. 0400365878.
Ruokailusta vapaaehtoinen maksu
lähetystyöhön Kylväjän kautta.

Rovaniemen rovastikunnan
lähetyspäivä 18.2.

Tapahtuman järjestää:

Rovaniemen seurakunta/
diakoniatyö,
Muurolan martat

Lisätietoja:
facebook.com/KylvajaLapissa

Virpi Nyman kouluttaa vapaaehtoisia 21.2.
Monta on yksinäistä kulkijaa, liian
vähän kuuntelijoita.
Pastori ja kouluttaja Virpi Nyman
saapuu Kansan Raamattuseurasta kou-

luttamaan teemalla Vierelläkulkijan arvokas ja tärkeä tehtävä. Ilta on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita palvelemaan seurakunnassa vapaa-

ehtoisina
tai jotka

jo palvelevat eri tehtävissä.
Virpi Nyman on kiertänyt eri puolilla Suomea pitämässä erilaisia kursseja. Häntä ajaa eteenpäin halu tukea
seurakuntien työntekijöitä vapaaehtoisten ohjaajina ja kannustajina sekä
halu nähdä seurakuntalaisten laajasti
osallistuvan yhteiseen työhön seurakunnan rakentamiseksi. Kouluttamisen lisäksi Virpi Nymanin taitoihin
kuuluu musiikki.
– Sopiva laulu täydentää toisinaan
loistavasti opetusta. Erityisen rakasta
minulle on saada julistaa evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta laulujen
kautta. Virpi Nyman tunnetaan myös
syvällisenä raamatunopettajana.
Nyman on alun perin kotoisin Ranualta, ja hän asuu nykyisin perheensä kanssa Lohjalla.
Koulutus on ti 21.2. klo 18
seurakuntakeskuksen juhlasalissa.
Vapaa pääsy!

Retriittivenyttelyä Hillakirkolla
Retriittivenyttelyn kevätkausi on alkanut.
Retriitti tarkoittaa vetäytymistä arjen rutiineista tutkailemaan omaa suhteissaoloa itseen, toisiin ja Jumalaan. Retriittivenyttelyssä tulee ihminen huolletuksi
ruumiin, sielun ja hengen jakamattomana kokonaisuutena. Opetellaan tietoista läsnäolemisen taitoa sekä levossa että liikkeessä.
Aluksi on rukoushiljentyminen,
lempeällä lepojumpalla herätellään
kehoa. Tehdään lihaskuntoa ja tasapainoa ylläpitäviä liikkeitä. Harjoitellaan palleahengitystä. Musiikkina
käytetään instrumentaalista virsi- ja
klassista musiikkia. Tulkitaan omaa
olemisen tilaa ja tarpeita liikekielisesti. Kaikki tapahtuu itseä kuunnellen.
Puolen tunnin venyttelyosiossa palautetaan kireitä lihaksia normaalipituuteen n. yhden minuutin kestävillä
venytyksillä. Lopuksi noin 10 minuu-

tin hiljentyminen, raamatunkohta ja
Herran siunaus.
Osallistuminen ei edellytä ilmoittautumista. Mukaan voi tulla milloin vain. Ylle lämmin, joustava asu.
Jumppa-alustoja on, mutta voit tuoda
myös oman alustan.
Ohjaajana toimii retriittiliikunnan
vertaisohjaaja Tellervo Malmiola
(liikuntaan erikoistunut luokanopettaja). Tiedustelut tellemalmiola@luukku.com tai 040 721 6231.
Kokoontuminen seuraavan kerran
Ystävänpäivänä 14.2. kello 14.30
Korkalovaarassa Hillakirkolla,
Hillapolku 9, Korkalovaaran
kirjaston yläpuolella.
Retriittivenyttely jatkuu tiistaisin
parittomilla viikoilla 25.4. asti.

Kevään Tuomasmessut
”Matalan kynnyksen messuksi” kutsutusta Tuomasmessusta
on pyritty luomaan jumalanpalvelus, johon myös etsijän ja
epäilijän olisi helppo tulla. Messu on kaikkien aistien juhlaa.
Moderni, ennakkoluuloton ja vaihteleva musiikki sävyttää
messun kulkua.
Tuomasmessujen ilmapiiriä sävyttää toisaalta ihmiselämän
koko realistisen risaisuuden mukaan ottaminen joka
messussa, toisaalta Jumalan edelläkäyvän, ei-ehdollisen
armon vahva esillä pitäminen.
Kevään Tuomasmessut su 26.2., su 19.3., ma 17.4.
ja su 21.5. kirkossa klo 18.
Olet lämpimästi tervetullut mukaan!
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Lähetystyössä toimitaan Jumalan mission välikätenä
Suomen Lähetysseura on
kirkon suurin ja vanhin
lähetysjärjestö. Se on jo
150 vuoden ajan tehnyt
työtä siksi, että maailma
tarvitsee toivoa. Työtä
tehdään jo 30 maassa.
Rovaniemen seurakunnassa järjestettiin Missio- ja lähetystyö –seminaari 15.1. Kouluttajina olivat
Satu Kantola, Rolf Steffansson,
Riitta Sandberg, Kati Kemppainen ja Juha Taanila Suomen Lähetysseurasta. Vieraaksi Rovaniemelle oli saapunut lähetysystäviä
Kemin, Kittilän, Kuusamon, Posion ja Ylitornion seurakunnista.

fyysisiä
tarpeita,

Kokonaisvaltaista
lähetystyötä
Lähetystyö on kirkon tärkein tehtävä. Evankeliumi kuuluu kaikille
ja hän, jolle ilosanoman voisimme
kertoa, saattaa asua ihan naapurissamme. Rajat ulko- ja sisälähetystyön välillä häilyvät.
Seminaari osoitti, mitä kokonaisvaltaisella lähetystyöllä voidaan saada aikaiseksi. Sillä voidaan muuttaa yhteisöjä ja maailmaa. Jeesus oli yhteiskunnallinen
vaikuttaja, hän ei säikähtänyt sitä,
miltä ihminen näytti vaan hän puhutteli valtaapitäviä.
– Lähetystyö lähtee Jumalasta,
ei Lähetysseurasta. Kirkko on olemassa siksi, että kolmiyhteisen Jumalan työ voisi toteutua tässä maailmassa. Jumalan missio on ekumeeninen tehtävä, vaikuttamistyön
erityisasiantuntija Kati Kemppainen kertoo.
– Ihminen on luotu tällaiseksi,
kuin nyt olemme. Jumala on puhaltanut meihin elämän hengen. Kristuksen ylösnousemus kertoo meille, miten tärkeää on myös kehollisuus. Emme saa ylenkatsoa ihmisen

Lähetysseurasta tehtiin kiertue kaikkiin hiippakuntiin. Oulun hiippakunnan pysähdyspaikkana toimi Rovaniemi.

nälkää ja janoa.
Lähetystyö Afrikassa on opettanut Kati Kemppaiselle paljon.
– Tärkeintä on, että voin pyytää siunausta Jumalalta jokaiseen
päivään. Usko laskeutuu ihmisten
keskuuteen, olimmepa sitten missä tahansa. Myös luonto on tärkeä
asia. Pelastus koskee koko luomakuntaa.

mistöjen ihmisoikeuksia ja muuttaa maailmaa oikeudenmukaisemmaksi niin, että myös maaseudun
köyhät pääsevät mukaan yhteistyöhön. Lähetysseura auttaa katastrofien uhreja ja rakentaa rauhaa ja sovintoa.
Lähetysseuran strategia julkaistiin Rovaniemen lähetysjuhlilla
2015. Strategia on piirretty kartan muotoon ja konkreettiset painopistealueet ovat teitä Toivon tiekartassa.
Tulevaisuuden visio on se, että
sanoma Jumalan rakkaudesta toteutuisi kaikkialla maailmassa ilona,
rauhana ja oikeudenmukaisuutena.

Toivon välähdyksiä
lähellä ja kaukana
Lähetysseuran työn lähtökohtana on Raamatun ilosanoma. Tavoitteena on puolustaa vähem-

Seminaarissa pohdittiin, miten
voisimme itse omissa seurakunnissamme kulkea toivon teitä pitkin.

Marginaaleista
nouseva missio
Lähetysseuran ulkomaantyön johtaja Rolf Steffansson nosti esiin,
että lähetys oikeastaan lähtee liikkeelle maailman marginaaleista.
Työtä tehdään hitaasti ja jos haluaa
muuttaa maailmaa, on ensin lähdettävä liikkeelle. Mistä evankeliumi lähti liikkeelle? Tallista, Rolf
Steffansson korosti.
–Jumala kohtaa myös meitä elä-

Lähetysruutu

Uudet nimikkolähetit Ella ja Janne Henriksson
Jumalan antama kutsu lähteä viemään sanomaa kansoille, jotka eivät Häntä vielä tunne, on hiljalleen kasvanut meissä, lähinnä aikuisiällä. Olemme saaneet viimeisten vuosien aikana kokea kuinka
Jumala on puhutellut meitä Sanassaan, erilaisissa tilanteissa, yhteiskunnallisissa kysymyksissä ja eri
ihmisten kautta.

Olemme kokeneet, että Jeesuksen antama lähetyskäsky on meille
kutsu hypätä seikkailuun Jumalan
kanssa, viemään pelastuksen ilosanomaa eteenpäin. Haluamme antaa työpanoksemme Jumalan valtakunnan työhön. Joku on kysynyt
meiltä, miksi haluamme lähteä tekemään lähetystyötä.
Meidän mielestämme on pikemminkin kysyttävä, miksi emme ha-

Kuvaustuotanto Jussi Valkeajoki

Kutsu

luaisi lähteä tekemään Jumalan lähetystyötä. Meillä on mahdollisuus, halu ja Jumalan antama kutsu
lähteä Hänen osoittamalleen tielle.
Siis miksipä emme lähtisi?!?

Keitä olemme?
Olemme molemmat kotoisin Raahesta. Ella on viettänyt vapaa-aikaansa musiikkiharrastusten parissa jo pienestä pitäen. Niinpä musiikinopettajaksi opiskelu Oulun yliopistossa oli luonnollinen ammatinvalinta.
Ella valmistui musiikin ja historian opettajaksi 2014. Musiikinopettajan työn lisäksi Ella on tehnyt töitä seurakunnissa leirikanttorina.
Janne on valmistumassa Oulun
yliopistosta englannin ja saksan aineenopettajaksi. Janne pitää urheilusta ja lautapeleistä. Toiminen herätysliikkeiden yhteisessä nuorisotyössä Oulussa on ollut Jannelle
tärkeää.
Olemme tavanneet Raahen seurakunnan nuorten toiminnassa, menimme naimisiin vuonna 2010 ja

mämme marginaaleissa. Ihmiset
tulevat hätänsä kanssa kirkkoon ja
kirkon diakoniatyötä arvostetaan.
Leipäjonot ovat yksi osoitus siitä, että kyllä kirkkoon jonotetaan
täälläkin.
Kristillisillä järjestöillä ja seurakunnilla on paljon opittavaa yhteistyön saralla. Ei kuitenkaan ole
tärkeää, että mitä me suomalaiset
olemme saaneet aikaiseksi tai mitä meidän omat nimikkolähettimme saavat aikaiseksi. Me toimimme Jumalan mission välikätenä ja
tärkeintä on se, miten yhdessä todistamme Kristuksesta.

häiden jälkeen asuimme pitkään
Oulussa, jossa osallistuimme aktiivisesti Oulun OPKOn toimintaan.

Mihin menemme?
Mitä teemme?
Olemme aloittamassa työtämme
Mongoliassa. Ensimmäisen vuoden aikana opiskelemme intensiivisesti paikallista kieltä ja kulttuuria sekä tutustumme maahan ja uuteen kotikaupunkiimme Ulaanbaatariin.
Tarkoituksena on myös osallistua Sain medee -seurakunnan toimintaan ja tutustua hiljalleen seurakuntalaisiin ja paikallisiin. Kieliopintojen jälkeen pääsemme aloittamaan täysipäiväisen työn tekemisen seurakunnassa. Ellan tehtävänä
on paikallisseurakunnan musiikkityön kehittäminen. Jannen työnkuva on seurakunnan nuorisotyön kehittämistä.
Tavoitteenamme on kertoa Jeesuksesta niille, jotka eivät häntä
vielä tunne ja ohjata ihmisiä seurakunnan toimintaan. Odotamme innoissamme tulevia hetkiä ja koh-

taamisia työmme parissa.
”Älä sano, että olet nuori, vaan
mene, minne ikinä sinut lähetän, ja
puhu, mitä minä käsken sinun puhua. Älä pelkää ketään, sillä minä,
Herra, olen sinun kanssasi ja suojelen sinua.” Jer. 1:7–8
Ella ja Janne Henriksson

Rukoile Ellan ja Jannen puolesta
Ella ja Janne ovat seurakuntamme uudet nimikkolähetit, jotka vierailivat Rovaniemellä tammikuussa. Messussa heidän puolestaan
rukoiltiin ja heidät siunattiin seurakunnan nimikkoläheteiksi. He
osallistuivat myös Aapakirkon rippikoulusunnuntaihin.
Lähetystyö on Jumalan työtä, johon jokainen saa osallistua. Ella ja
Janne tarvitsevat meidän rukouksiamme ja taloudellista tukeamme.
Kysy heidän ystäväkirjeiden saamisesta ja taloudellisen tuen antamisesta lähetyssihteeri Pirita
Buchtilta p. 040 036 5878 tai pirita.bucht@evl.fi
Pirita Bucht
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Kuvat: Jussi Valkeajoki

Rovaniemen seurakunnan
kesä- ja kausitöiden haku 2017
Rovaniemen seurakunta tarjoaa kesätyötä noin 90 henkilölle
hautausmaiden kunnossapito- ja hautojen hoitotyössä kaikilla
hautausmailla. Lisäksi kesäajaksi palkataan Toivon Tori -kirpputorille kaksi henkilöä, pääkirkkoon kuusi kirkon opasta sekä
Norvajärven leirikeskukseen keittäjä ja keittiöapulainen.

TyöjaksoT ja vaaTimukseT:

Hautausmailla työkausi alkaa siivoustöillä 2.5.2017 ja jatkuu kunnossapitotöillä syyskuun loppuun saakka. Kesätyöjaksot ovat 3 viikkoa – 2 kk
ja ammattihenkilöiden työjaksot ovat noin 5 kk. Työaika on 38 h 45 min
viikossa. Hautausmailla työntekijän on oltava vähintään 15-vuotias ja
hautausmaiden kone- ja laitetöihin vaaditaan vähintään T-ajokortti ja 18
vuoden ikä.
Kirkossa osa-aikaisten (72 %) kirkon oppaiden työjaksot kestävät kahdeksan viikkoa 15.5.–9.7.2017 ja 10.7.–3.9.2017. Työviikko on noin 28 tuntia.
Kirkon oppaan on oltava vähintään 18-vuotias. Kirkon oppaalla toivotaan
olevan kielitaitoa ja esiintymisvalmiutta.
Toivon Torilla työjakso on 6.6.–6.8.2017 ja osa-aikainen (84 %). Työviikko
on 32,5 tuntia/viikko.Toivon Torin työntekijän on oltava vähintään 18-vuotias.
Norvajärvellä työjakso on 5.6.–6.8.2017. Molemmissa tehtävissä työaika
on 38 h 45 min/vko. Norvajärvellä keittäjällä tulee olla keittiöalan koulutus
ja keittiöapulaisella tulee olla vähintään hygieniapassi.

Urheilulähetti Niko Ijäs Rovaniemellä
Lähetysyhdistys Kylväjän alueellisilla raamattu- ja lähetyspäivillä helmikuussa pohditaan pakolaisuutta, muslimien kohtaamista ja
urheilulähetystyötä. Eräs vieraista
on urheilulähetti Niko Ijäs. Mukanaan hänellä on kiinnostavia terveisiä karusta, mutta kauniista itäaasialaisesta maasta.
Niko Ijäs on kolmannen polven
lähetystyöntekijä, joka vietti suurimman osan lapsuudestaan Taiwanilla. Hänen ja tulevan vaimonsa
ensimmäisissä keskusteluissa aiheena oli myös lähetystyö.
Ijäs aloitti vuonna 2014 vaimonsa, diakoni-sosionomi Marijan kanssa työkauden Mongoliassa pääkaupunki Ulaanbaatarissa ja
sen lähimaakunnissa. Kylväjän lähettäminä he tekevät urheilulähetystyötä ja diakonista palvelutyötä
muun muassa odottavien naisten ja
äitien parissa.
Niko on joukkuevalmennukseen
erikoistunut liikunnanohjaaja, jonka sydämelle on laskettu urheilulähetystyö ja sen kehittäminen Mongoliassa. Vuonna 2014 hän perus-

ti Mongoliaan urheiluseuran.
FLOM
Sports
Clubin perustamisen jälkeen mukaan on tullut
useita vastuunkantajia.
Urheiluseuralla on
toimivat yhteydet paikallisseurakuntiin. Liikunnan lomassa nuoret
saavat arvokasvatusta,
ja oppivat ryhmätyötaitoja.
”Urheilu on hyvä ja hauska tapa viedä evankeliumia eteenpäin.
Se toimii myös pienoismallina elämästä. Urheilussa, kuten elämässä yleensäkin, koetaan iloa, surua,
onnistumisia, epäonnistumisia, onnea, katkeruutta, ystävällisyyttä ja
myös vihaa. Tästä syystä urheilukentällä opitut asiat heijastuvat
jokapäiväiseen elämään”, Ijäs kuvailee.
Liikunnan riemu ja yhdessä koetut hetket yhdistävät ihmisiä, mutta
joskus toiminnan perustassa olevat

HAKUAIKA JA TYÖHÖN HAKEMINEN:
Hakuaika alkaa maanantaina 30.1.2017 klo 8.00 ja päättyy perjantaihin
10.2.2017 klo 15.00.
HAKEMUSKAAVAKKEET LÖYTYVÄT SIVULTA
www.rovaniemenseurakunta.fi/avoimet työpaikat

arvot synnyttävät ristiriitoja.
”Mikäli vanhemmat ja isovanhemmat eivät ole kristittyjä, on nuorten hyvin vaikea tulla seurakuntaan. On
ollut monta tapausta, joissa lapsi tai nuori itse haluaa tulla seurakuntaan
ja on tullutkin, mutta vanhemmat ovat sen jälkeen sanoneet,
ettei seurakunnassa enää saa käydä. Pelaamaan he kuitenkin saavat
tulla”, Ijäs kertoo.
Kylväjän ja Rovaniemen seurakunnan raamattu- ja lähetystapahtuma järjestetään Rovaniemen
kirkossa ja seurakuntakeskuksessa
18.–19.2. Lauantain ohjelmaan sisältyy myös Rovaniemen rovastikunnan lähetyspäivä.
Niko Seppä

Lisätietoa: www.facebook.com/
KylvajaLapissa/Tapahtumat

Silta-säätiö lahjoitti 2500 euroa vanhustyölle
Silta-säätiö on Pokka-yhtiöiden perustama säätiö, jonka tarkoituksena
on edistää Joulun sanoman ja antamisen ilon toteutumisen suomalaisen Joulupukin myötävaikutuksella
kaikille vähäosaisille.
Silta-säätiön perustajayhtiöitä
ovat: Olavi Pokka Oy, Napapiirin
Lahja Oy, Lapin Nahka Oy, Santa Claus Village Oy ja Napapiirin
Kehitys Oy.

suut-

ta

37. vuosikerta
Julkaisija:
Rovaniemen seurakunta
Päätoimittaja
Kari Yliräisänen
puh. 040 5032 734
kari.yliraisanen@evl.fi

Jo toinen lahjoitus
Toimintansa toisen lahjoituksen
Silta-säätiö teki kotiseurakunnan
diakoniatyöhön, erityisesti vanhustyöhön. Idea lahjoituskohteesta tuli
Olavi Pokalta. Hän pitää tärkeänä
juuri sitä, että seurakunnan kautta
apu menee parhaiten perille oikeisiin kohteisiin.
Lahjoituksen oli luovuttamassa
säätiön puolesta Olli Lehtoniemi.
– Nyt kun matkailussa on positiivinen vire, haluamme levittää tämän
lahjoituksen kautta iloa ja positiivi-

Olli Lehtoniemi (oik.) lahjoitti Silta-säätiön puolesta 2500 euroa Rovaniemen seurakunnalle. Johtava diakoni Markku Kukkonen ja diakonissa Kirsti Vuolo vastaanottivat
lahjoituksen.
myös kaupunkimme vanhuksille.
– Tämän lahjoituksen avulla
voimme järjestää erilaista tukea
mm. yksinäisille vanhuksille, sanoi
johtava diakoni Markku Kukko-

nen. Kiitoksena lahjasta joulupukki sai seurakunnalta jouluikonin.
Silta-säätiölle voi tehdä
lahjoituksia tilille
FI43 5645 0020 0047 50.

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 ja Harriet Urponen.

Pääsky
Toimituksellinen aineisto
Rovaniemen seurakunnan
tiedotustoimisto,
PL 8104, 96101 ROVANIEMI
Seuraava Pääsky ke 1.3.2017
Aineisto ma 13.2.2017
Painatus
Suomalainen Lehtipaino Oy
Jakelu
Pohjois-Suomen Suorajakelu Oy
Tilaukset 25 euroa vuodessa
Painos 30 400
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Turvaa arjen vaativiin
vaiheisiin Lapissa

Lahjoituksen vastaanottivat johtava
perhetyöntekijä Raili
Ronkainen ja johtava
diakoni Markku Kukkonen. Ronjilla on ilo
ja kunnia tehdä hyvää
yhdessä!

TURVA -hanke käynnistyi Lapin seurakuntien
ja Oulun hiippakunnan yhteistyönä.

Ronjat palvelevat rovaniemeläisiä lapsiperheitä
LC Ronjat luovuttivat jouluisen
Lauluista iloa Lauluista voimaa
-hyväntekeväisyyskonsertin tuoton
Rovaniemen kaupungin perhe- ja
sosiaalityölle ja Rovaniemen seurakunnan diakoniatyölle edelleen
lahjoitettavaksi paikallisille vähävaraisille perheille lasten harrastustoiminnan tukemiseen. Lahjoitukset vastaanottivat johtava perhetyöntekijä Raili Ronkainen ja
johtava diakoni Markku Kukkonen lahjoituspotin ollessa 5400€.
– Yksi suurimmista iloista on antamisen ilo! Se, että saa antaa avun-

Kaunis kiitos kaikille hyväntekeväisyyskonserttiin osallistuneille,
teitte kanssamme hyvää niille, jotka
sitä eniten tarvitsevat!

tarvitsijalle, vaikka vain pienenkin
lahjan ja nähdä vastaanottajan ilon
sen saadessaan. Se on sykähdyttävää
ja se tunne sydämessä, haluaa auttaa
yhä uudestaan, iloitsee Ronjien presidentti Riittaliisa Joutsen toteuttaessaan leijonien palvelutehtävää
lahjoituksen luovutustilaisuudessa.
Kevään konsertissa laulettiin
omaishoitajien työssä jaksamisen
ja joulukonsertissa vähävaraisten
lapsiperheiden hyväksi. Osa konsertin tuotosta laitetaan sivuun pitkäaikaisen opas/huumekoiran hankinnan rahoittamiseen.

”Olen Ronja, tahdon palvella.
Tahdon tulla viereen, kuunnella.
Olen Ronja, tahdon auttaa, voin
vaikka vuoret valloittaa.
Olen Ronja, tahdon palvella.
Sisälläni asuu leijona, joka tahtoo
heikompaansa puolustaa.”
– Kertosäe Ronjien omasta laulusta

Sirpa Määttänen

Kaikissa Suomen maakunnissa käynnistyy vuoden 2017 alusta
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma. Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää jokaisen maakunnan sekä pääkaupunkiseudun
hankkeille yhteensä 19 miljoonaa
kärkihankerahoitusta.
Rahoituksella tuetaan palveluiden uudistumista lapsi- ja perhelähtöisiksi niin, että tukea annetaan oikea-aikaisesti ja tarpeen
mukaisesti.
Muutosohjelman osana Lapin
seurakunnat ja Oulun hiippakunnan tuomiokapituli käynnistävät
TURVA –hankkeen.
”TUkea aRjen Vaativiin vAiheisiin, Lapin seurakuntien palvelut perhetoimintakeskuksessa –
TURVA” hankkeessa kehitetään
seurakuntien toteuttaman matalan kynnyksen lapsi, nuori ja perhetoimintojen integraatiota monitoimijaiseen kenttään ja vahvistetaan perhe ja parisuhdetukirakenteita.

Kirkon ennaltaehkäiseviä ja moniammatillisia
perheneuvonta-,
varhaiskasvatus- ja perhetyöpalveluja kytketään koordinoinnin ja
palveluohjauksen kautta perhekeskustoimintamalliin ja kehitetään
palveluiden saatavuutta digipalveluilla.
Hanketta koordinoi Lapin sosiaalialan kehittämiskeskus.
Lapin, Pohjois- ja Keskipohjanmaan maakunnissa seurakunnat
ovat olleet mukana lasten ja perheiden palveluiden muutosohjelman
valmistelussa.
Kaikissa maakunnissa kehitetään
perhekeskustoimintamallia. Kehittämistyöllä on Sosiaali- ja terveysministeriön hanketyön kautta valtakunnallinen ohjaus.
– Eri maakunnissa liikkeelle lähtevät työtavat voivat toimia työssä
peileinä toisilleen, kun Oulun hiippakunnassa toimitaan kolmen maakunnan alueella, toteaa Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin hiippakuntasihteeri Saija Kronqvist.

talviallakka
Sunnuntaisin klo 10 messu kirkossa.
Tiistaisin klo 8.30 Aamun rukoushetki kirkon sakastissa.
Keskiviikkoisin klo 18 arki-illan ehtoollinen kirkossa.

ROVANIEMEN KIRKKO
02.02. klo 18

Perheille kirkkohetki ”Valoa varpaissa”.
Vapaa pääsy.
03.02. klo 18
Kauneimmat gospellaulut. Vapaa pääsy,
kolehti Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
05.02. klo 10
Yhteisvastuukeräyksen avausmessu.
Messun jälkeen Yhteisvastuulounas ja -info
seurakuntakeskuksen juhlasalissa.
05.02. klo 12.45 Ulla ja Mauri Miettusen läksiäisjuhla.
05.02. klo 16
suuri Yhteisvastuukonsertti. Vapaa pääsy.
11.02. klo 18
Sulasol-Lapin piirin 40-vuotisjuhlakonsertti.
Urkurina Riikka Haapamäki. Pääsylippu 10 €.
12.02. klo 18
Urkukonsertti, Enrico Presti, Italia. Vapaa
pääsy, kolehti Yhteisvastuukeräykselle.
26.02. klo 18
Tuomasmessu.
28.02. klo 19
Suomalaisen pianomusiikin juhlakonsertti,
Lapin Musiikkiopiston pianistit. Vapaa pääsy.

KESKIKAUPUNKI
02.02. klo 18
04.02. klo 17
05.02. klo 17
10.02. klo 18

15.02. klo 18
16.02. klo 18
17.02. klo 17
18.–19.02.
19.02. klo 17
21.02. klo 18
23.02. klo 11
24.–26.02.
26.02. klo 13

srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
srk-keskuksessa OMA-ilta.
srk-keskuksessa Raamattuluento,
”Miten riidat vaikuttavat Jumalan perheessä?”.
Helinä Sundelin.
srk-keskuksessa Auta Ukrainan lasta
–konsertti, Yaroslav Marko, Roman Vashchuk,
Alina Malko, Timo Suutari ja Aki Hätinen.
Vapaa pääsy, kolehti.
miesten saunailta Norvajärvellä.
Lähtö 17.45 srk-keskuksen edestä.
Isäntänä Aki Hätinen.
srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
srk-keskuksessa OMA-ilta.
Lähetysyhdistys Kylväjän aluepäivät ja
Rovaniemen rovastikunnan lähetyspäivät
Rovaniemellä.
srk-keskuksessa Raamattuluento,
”Mitä Luther oivalsi meistä?”.
Mikko Reijonen.
srk-keskuksessa vapaaehtoisten koulutustilaisuus, ”Vierelläkulkijan arvokas ja tärkeä tehtävä”, Virpi Nyman Kansan Raamattuseurasta.
alkaen katulähetyksen soppatykkitapahtuma
Lordinaukiolla.
Elämän kevät-New Wine-tapahtuma. Paul ja
Becky Harcourt, Lontoo. 25.02. klo 13–15
kryptan Eelin huoneessa Rukouksen iltapäivä.
Katutasossa Kansankatu 17 YV-kisakatsomo

hiihdon MM-kisoista.
Myynnissä kahvia, teetä, pikku purtavaa.
28.02. klo 12–14 Helmikammarilla Yhteisvastuutilaisuus,
Pohjolankatu 4.

KORKALOVAARA-YLIKYLÄ
02.02. klo 18.30 kappelissa seurat, Esko Palovaara,
Samuel Korhonen. Kolehti SLEY:n kautta
lähetystyöhön.
04.02. klo 11–13 israelilaista kansantanssia Hillakirkolla,
Hillapolku 9. Myös kouluikäiset lapset voivat
olla mukana.
05.02. klo 13
kappelissa messu. Pinjapuun alla –tapahtuma.
Messun jälkeen välipalatarjoilu ja askartelua.
08.02. klo 18–19.30 Hillakirkolla, Hillapolku 9 varhaisnuorten
Stars-ilta.
08.02. klo 18
Ylikylän kinkerit Kaarinan ja Tertun kotona,
Ylikyläntie 25.
12.02. klo 13
kappelissa messu, kirkkokahvit. Kahvien jälkeen seurat, Hannu Kippo, Esko Palovaara.
14.02. klo 14.30–16 Retriittivenyttely Hillakirkolla, Hillapolku 9.
18.02.
Hillakirkolla Kymppisynttärit.
18.02. klo 11–13 Israelilaista kansantanssia Korkalovaaran
kappelilla, Vaaranlammentie 3.
19.02. klo 13
kappelissa messu. Kirkkokahvit.
26.02. klo 13
kappelissa messu. Kirkkokahvikinkerit.
28.02. klo 14.30–16 Retriittivenyttely Hillakirkolla, Hillapolku 9.
28.02. klo 18–19 Korkalovaaran kappelin pihapiirissä
laskiaistiistain pihapuuhapäivä.

OUNASJOKI
08.02. klo 18
09.02. klo 17

Yhteisvastuukonsertti Sinetän kappelissa.
Tuhnajan kinkerit Kyllikki Männyllä,
Tuhnajantie 493.
09.02. klo 18–19.30 Sinetän kappelilla varhaisnuorten Stars-ilta.
12.02. klo 10
Meltauksen kappelissa messu ja kinkerit.
12.02. klo 13
Maijasen kappelissa sanajumalanpalvelus
ja kinkerit.
16.02. klo 18
Sinetän kinkerit Vuokko Männyllä,
Taivaankaarenmutka 15.
19.02. klo 11
Sinetän kappelissa perhekirkko.
Välipalatarjoilu ja askartelua.
22.02. klo 17
Nivankylän kinkerit Marianne Ketolalla,
Hattuaavanpolku 3.
22.02. klo 18
Yhteisvastuukonsertti Meltauksen kappelissa.
28.02. klo 12
Tapion kylätalolla kinkerit.

OUNASVAARA
05.02. klo 18
10.02. klo 18

Ounasrinteen kappelissa messu,
Yhteisvastuukeräyksen aloitus.
kappelissa nuorten Deeper-ilta.

11.02. klo 18–20
12.02. klo 15
17.02. klo 18
19.02. klo 15
26.02. klo 15

kappelilla varhaisnuorten Donkkis Big Night.
Ounasrinteen kappelissa messu.
kappelissa nuorten Deeper-ilta.
Ounasrinteen kappelissa messu,
Raamattuluento, kirkkokahvit.
Ounasrinteen kappelissa messu, Herättäjän
kirkkopyhä ja seurat, kirkkokahvit.

ALAKEMIJOKI
07.02. klo 18

Kivitaipaleen diakoniailta Elsa ja Valde
Ruotsalaisella, Kiviseläntie 64.
10.02. klo 18–20 kappelilla varhaisnuorten Donkkis-ilta.
12.02.
Muurolan kappelissa messu.
14.02.
Kaikenikäisten kerhojen yhteydessä kinkerit,
klo 10.30 Jaatilan koululla ja klo 13 Muurolan
palvelutalolla.
14.02. klo 18
Rautiosaaren kinkerit Aila ja Arto Heikkilällä,
Tapiolantie 15, Mirja-Liisa Lindström.
19.02. klo 10
Muurolan kappelissa messu, Raamattuluento,
kirkkokahvit.
19.02. klo 13
Leipeen kinkerit Matti ja Marjatta Teerijoella,
Pouttingintie 108.
23.02. klo 18
Hirvaan kinkerit Sirkka-Liisa Peterillä,
Peterinniementie 88, Mirja-Liisa Lindström.
26.02. klo 10
Muurolan kappelissa perhemessu ja
Yhteisvastuulounas.

YLÄKEMIJOKI
02.02. klo 19

12.02. klo 10
12.02. klo 12
26.02. klo 10
26.02. klo 12

Viirin kappelissa Runon ja musiikin ilta.
Ulla ja Mauri Miettunen,
Yläkemijoen seurakuntakuoro. Vapaa pääsy,
kolehti Yhteisvastuukeräykselle.
Auttin kappelissa sanajumalanpalvelus.
Viirin kappelissa messu.
Auttin kappelissa messu.
Viirin kappelissa sanajumalanpalvelus.

SAAREN-NAMMANKYLÄT
09.02. klo 18

Aapakirkossa Virrestä voimaa
-yhteislaulutilaisuus.
12.02. klo 11
Aapakirkossa messu.
12.02. klo 13
Jouttikeron kappelissa messu.
19.02. klo 12–15 Jouttikeron kappelilla Yhteisvastuuriemua.
Hirvenlihakeittoa, pannaria ja kahvia, yhteislauluna ”kansakoululauluja” arpajaiset, poroajelua. Järj. Jouttikeron diakoniakerho.
23.02. klo 18
Aapakirkossa Virrestä voimaa
-yhteislaulutilaisuus.
26.02. klo 11
Aapakirkossa messu ja laskiaisen Perhepyhä.
26.02. klo 13
Jouttikeron kappelissa messu.
27.02.–02.03. klo 9/10 Aapakirkossa lasten Laskiaiskirkko.

