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PÄÄKIRJOITUS | Kari Yliräisänen, kirkkoherra

Pääsiäinen kuuluttaa
vapautta ja toivoa
Ethän jätä,
Nasaretin
mies
KIRKONMÄELLÄ katselen
ympärilleni. Kotikirkkoani,
jonka taivasta tavoittelevan
tornin huipulla punainen
risti. Kirkkolammen puolen
rakennuksia, viraston
pääovea seurakuntalaisten
tulla ja mennä. Hautausmaita ristein merkityin
hautakivin.
HUOJUN paikallani. Missä
sinä kuljet täällä, Nasaretilainen? Näiden maamerkkien keskellä.
Mielikuvittelen ajatuksella, että mitään tässä katselemaani ei olisi ilman sinua,
Galilean mies.
Ei näitä rakennuksia, ei
ristein omistettuja hautakiviä. Ei työpaikkoja, eikä
toimintaa toivon
ja uskon leviämiseksi.
Kirkoissa, kappeleissa ja
virastoissa.
Mitään meille niin itsestään selvää ei olisi – ilman
sinua, Jeesus.
He ottivat myös paidan,
mutta kun se oli saumaton,
ylhäältä asti samaa kudosta,
he sanoivat toisilleen: Ei
revitä sitä.
KIRKOSSASI on niin
meluisaa. On niin monta
mieltä ja kovin monta totuutta. Onko meistä tullut
kristuksia tähän kirkkoon?
Sovitko sinä enää tänne?
Ethän jätä meitä, Nasaretin
mies.
Kukaan meistä ei voi
vapahtaa toistaan, vapahtaa
tätä kärsivää maailmaa.
Oikeassa olemisemme ja
kateutemme raastaa ihokkaan sinun päältäsi.
Me revimme sinun ihokastasi, Jeesus.
SINÄ ojennat meille ehjää
ihokastasi. Riisuttuna
meille riisutuille. Kullekin
meistä omaa paikkaamme
ehjässä ihokkaassa. Ennen
ristiä sinä siunasit ja mursit.
Sinä otit käsiisi maljan, kiitit
Jumalaa ja sanoit: Ottakaa
tämä ja jakakaa keskenänne.
(Luuk.)
SINÄ murruit itse jotta me
eläisimme.
Ulla Miettunen

TULEVASSA viikonvaihteessa on
kristikunnan suurin juhla, pääsiäinen.
Sen sanoma osaltaan kuuluttaa vastauksia ihmisen ikuisiin kysymyksiin
vastuusta, syyllisyydestä, kuolemasta
ja toivosta.
Ihmisen elämä on matka, joka sitoo
meidät vastuuseen. Yleisinhimillinen
kokemus on, ettei matkasta selviä
puhtain paperein. Moninainen elämä
odotuksineen, töineen, velvollisuuksineen ja verkostoineen tuo muodossa tai
toisessa seuralaiseksi sisäisen kivun ja
syyllisyyden kulttuurista riippumatta.
PÄÄSIÄISEN tapahtumat ovat kuvottavan raakoja väkivaltaisuudessaan. Samalla niihin kuitenkin sisältyy vapauttava
viesti. Tiivistäen pääsiäisen viesti ristiltä
kuuluttaa: Älä pelkää, kaikki on annettu
anteeksi. Olet vapaa. Olet hyväksytty.
Saat jatkaa puhtaalta pöydältä.
Järkiperäiselle ajattelulle sanoma verisistä ristin tapahtumista ei avaudu. Jo
ensimmäiset kuulijat pitivät sitä käsittämättömänä ja hulluna.
Ristin sanoman edessä joutuu hiljaa
toistamaan Anselm Canterburylaisen (k.
1100) mietettä: ”Uskon, että ymmärtäisin.”
PÄÄSIÄISVIRRESSÄ 90 lauletaan:
”Kristus nousi kuolleista, kuolemalla
kuoleman voitti, ja haudoissa oleville
elämän antoi.”
Elämän ja kuoleman arvoituksen
kanssa ihmiskunta on tehnyt työtä ajan
alkuhämäristä saakka.
Siitä kertovat eri uskontojen kertomukset elämän synnystä, kuoleman syystä
tai siitä, mitä on kuoleman jälkeen.
Tieteen tuloksiin perustuen tiedämme tänään elämän synnystä, elämästä
ylipäätänsä ja kuolemasta enemmän
kuin ihmiset aiemmin. Nykyään kuolema ymmärretään luonnollisena elämän
päätepisteenä. Kuitenkin useimmiten
koemme, että kuolema on vihollinen.
Sitä ilmentää myös kaikki toiminta yksittäisen ihmisen sairauden tai ylipäätänsä

”

Uskon, että
ymmärtäisin.
sairauksien kukistamiseksi ja elämän
säilyttämiseksi.

IHMISEN kaipaus ja toive on pysyä
kiinni elämässä. Herännäisjohtaja Jaakko
Elenius on sanonut: ”Jokainen savu, joka
talojen piipusta kohoaa, on rukoussavu.”
Ehkä siinä sanoittuu myös katoavaisen
ihmisen ikävä, kaipuu menetettyyn
paratiisiin.
Pääsiäisvirsi kuuluttaa huikeaa vastausta ihmisen kaipuuseen. ”Kristus
nousi kuolleista, kuolemalla kuoleman
voitti, ja haudoissa oleville elämän
antoi.” Se on rohkean uskalias toivo,
joka seisoo vastoin sellaista modernia
maailman- ja elämäntulkintaa, jonka mukaan ainoa todellisuus on tämä fyysinen
todellisuus, jossa kuolema merkitsee
täydellistä loppua.
ONKO siis perusteita pääsiäisen iloiselle
laululle ”Kristus nousi kuolleista, kuolemalla kuoleman voitti”?
Historian tutkimus ei voi todentaa
Jeesuksen kuolleista herättämistä tapahtuneeksi, mutta ei myöskään todistein
sitä kiistää. Tutkimuksen käteen jäävät
kertomukset siitä, että joukolla ihmisiä, yksin ja yhdessä näyttään olleen
kokemuksia, jotka he tulkitsevat ristillä
kuolleen ja haudatun Jeesuksen ilmestymisiksi. Noita kokemuksia tulkittiin
myös Vanhan testamentin pyhillä kirjoi-

tuksilla ja niin syntyi uskonvakaumus:
Jeesus on herätetty kuolleista ja hänet on
korotettu kuninkaalliseen valta-asemaan
taivaaseen Jumalan luo. Kokonaisuuteen
kuului myös näky koko maailman uudistumisesta uuden luomisen kautta.

KRISTIKUNNAN kuuluttama sanoma
Jeesuksesta kuoleman voittajana perustuu siis Jeesuksen lähimpien ja apostoli
Paavalin kokemuksiin ja niiden tulkintaan.
Suhtautumisessamme pääsiäisen sanomaan kysymys on syvimmältään uskon
ratkaisusta, luottamuksesta ja rohkeasta
tarttumisesta sanomaan, joka lupaa toivon. Toivon katoamattomasta elämästä.
Toivo katsoo ja kurottautuu tulevaisuuteen, sellaiseen, josta on lupaus,
mutta joka ei vielä näy silmien edessä
olevan todellisuuden takaa.
Vatikaanin II konsiilissa (1962-65) toivo
ilmaistiin sanoin: ”Jumala on inhimillisen historian päämäärä, piste, johon
historian ja kulttuurin toiveet suuntautuvat, kaikkien sydänten ilo ja niiden
täyttymys.”
NIIN, elämä on matka. Seuralaisina ovat
ilo, rakkaus, yhteys, vastuu, velvollisuus,
sisäinen kipu, syyllisyys. Ja kuolema, viimeisenä ahdistuksena, jota emme voita.
Mutta se on jo itsessään voitto. Paavalin
sanoin: ”Minulle elämä on Kristus ja kuolema on voitto.”
Edesmennyt Tukholman suomalaisen
seurakunnan pappi ja kirjailija Juhani Rekola sanoitti kristillistä toivoa kuoleman
edessä:
”Elämässä Jumalalla on monia naamioita. Kuolema on Jumalan viimeinen
naamio. Se on merkitsevä uskoni ja toivoni mukaan heräämistä valkeuteen.”
PÄÄSIÄISENÄ lauletaan iloisesti ja rohkeasti toivossa: ”Kristus nousi kuolleista,
kuolemalla kuoleman voitti”.
Pääsiäisenä myös lausutaan ”Uskon,
että ymmärtäisin.”

VIIKON SANA |
Huuto
hiljaisella viikolla
Vastaa minulle, Herra!
Sinä olet uskollinen,
katso puoleeni, sinä armollinen.
   Älä kätke kasvojasi palvelijaltasi.
   Minä olen ahdingossa,
vastaa jo minulle!
Tule luokseni, lunasta minut,
osta minut vapaaksi vihollisteni nähden.
   Sinä näet kaikki ahdistajani,
   sinä tiedät, että olen kärsinyt
häväistystä, herjaa ja pilkkaa.
Häpeä on murtanut sydämeni,
haavani ei parane.
   Turhaan minä odotin sääliä,
   kukaan ei minua lohduttanut.Viholliseni ovat panneet ruokaani
karvasta koiruohoa,
janooni he juottivat etikkaa.

   Tulkoon heidän pitopöytänsä
heille ansaksi
   ja uhrijuhlansa onnettomuudeksi!
Psalmista 69

Rukous
Rakas Vapahtaja,
kaikki syyt kelpasivat,
kun sinut tuomittiin.
Kansa halusi huutaa sinut
ristiinnaulittavaksi.
Sinun oli kuljettava ristintiesi yksin.
Herra, emme ymmärrä
kärsimyksesi syvyyttä.
Kuitenkin rukoilemme:
Auta meitä joka päivä kuolemaan pois
vääristä mielihaluista
ja elämään sinulle,
sinä ristinkantaja ja lunastaja,
joka elät ja hallitset ikuisesti.
Aamen.

Mikä pääsiäisessä
on tärkeintä?
MITÄ näemme pääsiäisestä lehtien palstoilla? Entä näyteikkunoissa?
Pääskyssä haluamme juhlia pääsiäistä
vuoden kohokohtana. Haluamme juhlia
rakkauden voittoa. Sitä, että pimeyden
jälkeen koittaa valo. Surun jälkeen tulee
ilo. Kristus on ylösnoussut!
Pääsiäisaika kestää aina helluntaihin
saakka, kokonaista 50 päivää.
Taivaan Isä siunaa sinua, Pääskyn lukija!
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Perheneuvonnan ajanvaraus arkisin klo 8–10
ROVANIEMEN seurakunnan perheneuvonnassa tarjotaan keskusteluapua parisuhteen, perheen ja ihmisen henkilökohtaisen
elämän kysymyksissä. Perheneuvonnan
ajanvaraus on arkisin kello 8–10 numerossa
0400 575 659. Perheasiain neuvottelukeskus
toimii osoitteessa Maakuntakatu 7.

Kiinnostaako sinua
raamatuntutkimus?
LAPIN kesäyliopisto toteuttaa Rovaniemellä kaikille avoimen yleisen teologian
lähiopetustapahtuman 1.6.2017 kello 17–20
Lapin yliopistolla luentosali 9.
Luennoitsijana etäyhteydellä on professori
Lauri Thurén Itä-Suomen yliopistosta ja tilaisuuden muusta opetuksesta TM, HTM, opettaja, oppilaitospastori Heini Kesti. Tilaisuus
on samalla osa yleisen teologian perusopintoja. Ennakkoilmoittautumiset liisa.sirvio@
lapinkesayliopisto.fi tai 0400 190 352.

Rovaniemen kirkko
avoinna maanantaisin

Heikki Autto ja Markus Lohi osallistuivat rukousaamiaiselle.

Rukousaamiaisella
luodaan verkostoja
AMERIKASTA 1950-luvulla lähtenyt perinne rukousaamiaisista on
saanut erilaisia muotoja jo 70 maassa. Suomessa kansallisia rukousaamiaisia on järjestetty muutaman
vuoden ajan. Kaikkialla perusidea
on sama: yhdistetään rukous ja aamiainen ja tavataan saman arvopohjan omaavia ihmisiä.
Kutsuvierastilaisuutena helmikuun
lopulla järjestetty tapahtuma oli Rovaniemellä ensimmäistä kertaa.
– On tärkeää kutsua koolle vaikuttajia eri sektoreilta, saada jakaa heidän
kanssaan ajankohtaisia asioita ja
tehdä yhteistyötä laajalla rintamalla,
tapahtumaa koordinoinut oppilaitospastori Heini Kesti sanoo.
Paikalla oli kuutisenkymmentä ihmistä, jotka edustivat eri kirkkokuntia, yrityksiä ja yhdistyksiä ja julkisen
sektorin tahoja.
ROVANIEMELLÄ tapahtuma oli
osa yhteiskristillistä Elämän kevät

-tapahtumasarjaa. Rukousaamiaisen puitteet luotiin Arktikumiin.

KAUPUNGINJOHTAJA Esko Lotvonen kuvasi Rovaniemeä arktisen
matkailun globaaliksi keskukseksi,
joka etsii ja löytää yhä uusia tapoja
kohdata ihmisiä.
– Rovaniemellä on nyt myönteinen
vire, jonka näkyy kasvavina matkailijamäärinä ja iloisena ilmeenä
yrittäjien kasvoilla. Tänä aurinkoisena
päivänä Rovaniemestä huokuu täälläkin näkyvä arktinen valoisuus.
Kirkkoherra Kari Yliräisänen kiitti
tilaisuuteen osallistujia.
– On ilo olla osa tällaista kristittyjen
yhteyttä. Tämä voi olla uusi verso
tapaamisille, jollaisen ituja on joskus
aikanaan ollut Rovaniemellä. Yhteinen ateria on hyvä lähtökohta tämän
kaltaiselle arvofoorumille.
Anglikaanikirkon kirkkoherra Paul
Harcourt Lontoosta kuvasi pääministerin järjestämää englantilaista

rukousaamiaista tärkeäksi paikaksi
verkostoitua.
– Kirkko on aloittanut monia
tärkeitä instituutioita Euroopassa.
Voi kysyä, millaisia olisivat sairaalat,
koulut tai hoitokodit ilman kirkon
vaikutusta. Siellä missä yhteys toimii,
saadaan asioita aikaiseksi.

RUKOUSAAMIAINEN kirvoitti
osallistujia myös vapaamuotoiseen
keskusteluun. Osallistujat pitivät eri
tahojen välistä yhteistyötä tärkeänä
ja toivovat sille jatkoa.
Myös Oulun hiippakunnan piispa
Samuel Salmi tähdensi piispantarkastuksen yhteydessä tämänkaltaisten
tapahtumien merkitystä koko alueen
kehittymisen kannalta.
Tapahtuman juontajana toiminut
Heikki Autto rytmitti hyväntuulisesti
ohjelmaa eteenpäin.
– Toivottavasti rukousaamiaisesta
tulee pysyvä perinne.
Harriet Urponen

Jumalanpalvelusten esirukouskäytännöstä

KIRKKOHERRAN pohjaesitys oli,
että jumalanpalveluksen esirukouksen ohjeistaminen kuuluu
kirkkoherralle, piispan ohjeistuksen
mukaan. Janne Kaisanlahti teki
vastaesityksen kirkkoherran pohjaehdotukselle. Sen mukaan seurakunnan kirkoissa ja sakraalitiloissa
ei tulisi rukoilla samaa sukupuolta
olevien avioparien puolesta.

Esityksessä kuitenkin korostettiin,
että kaikkien ihmisten puolesta voidaan yksilöinä rukoilla, kuten tähänkin
saakka, ja kaikki ovat tervetulleita
seurakunnan tapahtumiin, mutta avioliitto on kirkon opin mukaisesti yhden
miehen ja yhden naisen välinen liitto.

EHDOTUSTA kannatettiin ja asiasta äänestettiin. Kaisanlahden esitys
tuli hyväksytyksi äänin 8-3.
Kirkkojärjestyksen (KJ 9.7) mukaan,
jos kirkkoherra ja kirkkoneuvosto
ovat eri mieltä jumalanpalvelusta
koskevasta asiasta, asia menee tuomiokapitulin ratkaistavaksi.
ASIA on Oulun hiippakunnan
tuomiokapitulin ratkaistavana ja
päätös on odotettavissa aikaisintaan
toukokuussa.
Harriet Urponen

Pääsiäinen
kuuluu radiosta
KIRKKOVUODEN suurin juhla, pääsiäinen,
tuo radioon omat ohjelmansa. YLE 1 radioi
Rovaniemen kirkon pääsiäispäivän messun
sunnuntaina 16.4. kello 10.
Myös Radio RovaDeissä on erikoislähetys
pitkäperjantaina 14.4. kello 9.55–12. Toinen
pääsiäisajan lähetys on pääsiäispäivänä sunnuntaina 16.4. kello 9.55–12.
Rovaniemen seurakunnasta lähetetään
omaa ohjelmaa Radio Dein taajuudella 93,4
mHz sunnuntaisin ja kirkollisina erityispyhinä. Radio RovaDeissä kuulet oman seurakunnan tarinoita.

Pääsky jaossa
kauppakeskuksissa

JOUNI HAGSTRÖM

KIRKKONEUVOSTO keskusteli
kokouksessaan 28.3. jumalanpalvelusten esirukouskäytänteestä uuden
avioliittolain voimaantulon vuoksi.
Oulun hiippakunnan piispa Samuel
Salmi on ohjeistanut seurakuntia
ja papistoa huomioimaan myös
ne samaa sukupuolta olevat parit,
jotka seurakunnan jäseninä pyytävät
aiotulle avioliitolleen esirukousta
jumalanpalveluksen yhteydessä.

ROVANIEMEN kirkko tervehtii Rovaniemelle
saapuvaa korkealla tornillaan. Nyt kirkko on
avoinna maanantaisin kello 14–16 palvelemassa matkailijoita ja hiljentymistä kaipaavia.
Poikkeuksena vapunpäivä 1.5. jolloin kirkko
ei ole avoinna.
Tämä Bertel Liljequistin suunnittelema
kirkko valmistui kahden vuoden rakennustyön
jälkeen vuonna 1950. Sodanjälkeisen jälleenrakentamisen maamerkkinä se edustaa rakenneratkaisuiltaan aikakauden funktionalismia.
Teräsbetonirunkoisen kirkon julkisivut on
muurattu poltetuista tiilistä ja rapattu. Koristeena on käytetty Lapin liuskekiviä. Alttarifresko on Lennart Segerstrålen Elämän Lähde.
Kirkossa on sen aukioloaikana paikalla
vapaaehtoinen opas. Toukokuun puolivälin
tietämiltä kirkko on taas avoinna joka päivä.

PÄÄSKY –LEHTI on saanut uuden ilmeen.
Se näkyy myös lehden nippujakelupisteissä.
Lehteä on jaossa Citymarketin, Prisman,
K-Supermarket Rinteenkulman ja Lapin
yliopiston aulassa.
Mikäli postilaatikossa on "ei ilmaisjakelua"
–merkintä, Pääskyä ei voida jakaa. Seurakunta
haluaisi kuitenkin tarjota Pääskyn kaikille halukkaille ja näin Pääsky laitetaan jakoon myös
kauppakeskuksiin. Pääskyä saa seurakunnan
toimipisteistä kuten seurakuntakeskuksesta,
kirkosta, kappeleista ja Helmikammarilta.
Mikäli Pääskyä ei ole jaettu siitä huolimatta, että mainoskieltoa ei ovessa ole, pyydetään lukijoita antamaan palautetta seurakuntaan os. rovaniemi.seurakunta@evl.fi.
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HENKILÖ| Camilla Huuhtanen, sotilaspappi
HARRIET URPONEN

Tällä palstalla ihmisten mietteitä ja kysymyksiä elämästä ja uskosta.

Heljä Markkola.

Nykyaika
haastaa kristityt
Hengen Uudistuksen talvipäivät
Rovaniemellä 21. – 23.4.
PERJANTAI 21.4.
• klo 18 ”Puhuuko Jumala?”. Sanan ja
rukouksen ilta, seurakuntakeskus, Risto
Jokinen, Heljä Markkula ja Petri Kauhanen

LAUANTAI 22.4.
• klo 12 ”Hyvät, kauniit, rumat – Hengen
kuntokoulu”, opetus, seurakuntakeskus,
Yrjö Niemi
• klo 13 ”Kesytetty Jumala”, Risto Jokinen
• klo 14 Kahvit
• klo 14.30 ”Jumalan tulen profeetta Elia”
Heljä Markkula ja Petri Kauhanen
• klo 14.30 Miesten kanava srk-kodin yläsalissa,
Yrjö Niemi, Risto Jokinen, Tuomo Korteniemi
• klo 17 Ruokailu, jonka jälkeen Sanan ja
rukouksen ilta, ”Pyhä Henki”
seurakuntakeskuksessa. Petri Kauhanen,
Heljä Markkula ja Yrjö Niemi

SUNNUNTAI 23.4.
• klo 10 perhemessu, Heini Kesti
• klo 11.30 Kirkkokahvit, srk-keskus
• klo 12.30 ”Seurakunta: taistelua ja lepoa”,
Petri Kauhanen ja Heljä Markkula
• klo 13.30 ”Kohti Kristus-päivää”, Risto Jokinen
Kaikkiin tilaisuuksiin vapaa pääsy!

”
Kun olen väsynyt ja nälissäni,
kaukana kotoa ja vailla päämäärää,
tulet kaatuvien seinieni keskelle,
katsot minua niin kuin rakasta
ihmistä ja sanot:
Missä kuljitkin, nyt olet tässä.
Se riittää.
Ristisi varjossa taitat leivästä palan
ja jaamme viinin.
Jos olin jotain vailla,
tulen kylläiseksi.
Kaikki on anteeksi annettu,
sinä sanot.
Jo tänään olet kanssasi paratiisissa.
Kaisa Raittila teoksessa
Rukousten kirja arkeen ja juhlaan

Camilla Huuhtanen toimii Sodankylän jääkäriprikaatissa sotilaspappina.

Yksin ei selviä kukaan
Sotilaspappi Camilla Huuhtanen elää unelmaansa todeksi. Käytyään itse naisten vapaaehtoisen varusmiespalveluksen, hän vakuuttui siitä, että Puolustusvoimat
on hänelle juuri oikea työnantaja.
Huuhtanen on palvellut myös rauhanturvajoukoissa,
mikä on muovannut hänen ammatti-identiteettiään todella paljon.
– Kyllä siitä sieluun jälki jäi. Se ei ole huono jälki, mutta
painava, Huuhtanen kertoo.

Pohjoisen kutsu
Camilla Huuhtanen oli tehnyt kullanhuuhdontareissuja
Ivaloon ja Sodankylän puolellekin. Kun hänen puolisonsa innostui huuhtomaan kultaa, ei ollut enää vaikeaa
saada häntä houkuteltua pohjoiseen.
– Täällä on tilaa. On uskomatonta saada asua tunturin
kupeessa, järven rannalla. Päivääkään en ole katunut
pohjoiseen muuttoa, Huuhtanen sanoo.
Camilla Huuhtanen on yksi kolmesta naispapista Puolustusvoimissa, varusmiehille hän on rouva sotilaspastori.
Perustyötä tehdään paitsi varusmiesten, myös kantahenkilökunnan ja yhteistyötoimijoiden kanssa.
– Saan tehdä valtavan monipuolista työtä. Saan kohdata
ihmisiä mitä erilaisimmissa toimintaympäristöissä, saan
pitää oppitunteja, käydä harjoituksissa ja olla metsässä.
Toki saan tehdä toimituksiakin, lähinnä ne ovat henkilöstön perheissä tapahtuvia kastetilaisuuksia tai vihkimisiä.
Mutta tärkein osa työtä on kuunteleminen. Olen sellainen
korvan muotoinen roskis, johon voi heittää pahan mielen
pois, Huuhtanen kertoo.

Nöyränä kuoleman edessä
Pappina Huuhtanen on tottunut kohtaamaan kuoleman.
Seurakuntatyössä kuoleman kohtaaminen oli tavallista ja
kriisinhallintapalveluksessa sen läsnäolon tunnistaminen
oli siten helpompaa. Toisaalta inhimillistä kärsimystä
näki enemmän juuri ulkomailla. Kuolemaan ja kriiseihin
voi valmistautua, mutta koskaan ei ole valmis.
– Koskaan ei voi tietää, mikä ihmisen reaktio kuoleman
edessä on. Tilanne on aina yhtä ainutlaatuinen ja herkkä. Menen tilanteeseen aina nöyränä, rukoillen Herralta
voimaa ja taitoa kohdata ihmiset.
– Poisnukkuneella ei ole mitään hätää, hän on jo päässyt
pois. Me jotka jäämme taistelua jatkamaan, me täällä
tarvitsemme taitoa ja voimaa.

Asian käsittely tärkeää
Kun ihminen kokee traumaattisen asian, Huuhtanen
pitää ensiarvoisen tärkeänä sitä, että hän saa käsitellä
asiaa jälkikäteen.

– Ihminen tarvitsee siinä tilanteessa ammattimaista
keskusteluapua, joka auttaa työstämään traumaa ja sen
vaikutusta itseen. Jos haluaa nousta sellaisesta, joka lävistää koko elämän, siihen tarvitsee ulkopuolisen rinnalla
kulkijan, auttajan, olkapään.
Henkiseen jaksamiseen liittyvät lainalaisuudet ovat
voimassa kaikkialla. Jokaisen ihmisen toimintakyky on
jossain elämän vaiheessa koetuksella.
– Jos elämässäsi on kriisi, älä jää yksin. Ei kannata uskotella itselleen, että selviää yksin ilman apua, sillä kriisitilanteessa ihminen tarvitsee toista ihmistä.
Huuhtasen mukaan tilanteessa voi kokea monenlaisia
tunteita: surua, vihaa, pettymystäkin. Niitä ei kuitenkaan
kannata kieltää.
– Tunteet patoutuvat ja ne purkautuvat sitten joku
toinen kerta, jos ne jättää sisäänsä. Kannustan luottamaan
siihen, että se, joka rinnalla on, kestää. Oikeita vastauksia
ei välttämättä ole. Tärkeintä on, että ihminen tulee hyväksytyksi heikkonakin.

Voimaa luonnosta
Huuhtanen lataa omia akkujaan luonnossa.
– Nautin hiljaisuudesta ja tykkään liikkua luonnossa.
Siellä pääsen pois hetkeksi arkisesta aherruksesta ja
nautin valtavasti vaikkapa vain pienestä nuotioretkestä
perheen kesken.
Huuhtasen rukous on syvä huokaus, joka kumpuaa sielusta tuoden mukanaan kaiken taakan. Rukous huokaistaan elävän tulen ääressä, pimeässä, keskellä ei mitään,
täydellisessä hiljaisuudessa.
– Sen jälkeen tuntuu ihan oikeasti, että kaikki paha on
otettu pois. Siinä voi kevyin mielin katsoa elävää tulta,
keittää kahvit ja ajatella: Näin se Herra hoitaa.

Suomi 100 tiivistää verkostoa
– Puolustusvoimien ja seurakunnan side on aina ollut
vahva. Toinen tarjoaa fyysistä turvaa, toinen henkistä ja
hengellistä turvaa. Suomen lipussa ei turhaan ole sininen
risti. Koti, uskonto ja isänmaa ovat monelle suomalaiselle ne kaikkein tärkeimmät arvot, Huuhtanen muistuttaa.
Satavuotiasta Suomea juhlitaan monin tavoin eri tilaisuuksissa, jotka muistuttavat meitä Suomen historiasta.
Huuhtanen nostaa esiin Kaatuneiden muistopäivän su 21.5.
– Toivotan silloin kaikki tervetulleeksi messuun Rovaniemen kirkkoon. Olen siellä saarnaamassa ja musiikista
vastaa upea Lapin Sotilassoittokunta, joka säestää virret ja
soittaa myös muut messun musiikkiosuudet. Se on oikea
juhlamessu.
Samana päivänä klo 15 esitetään unkarilaisen säveltäjän
Frigyes Hidasin Requiem. Mukana on Lapin Sotilassoittokunnan lisäksi sadan laulajan suurkuoro ja solistiryhmä.
Harriet Urponen
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Seurakunta tukee
hyvinvointia oppilaitoksissa
ROVANIEMEN seurakunta ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jonka myötä seurakunnan työntekijät tukevat
opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia oppilaitosten
toimipisteissä.
Toiminta käynnistyy elokuussa. Käytännöistä sovitaan
tarkemmin kevään aikana.
Koulutuskuntayhtymän toimipisteissä liikkuvat seurakunnan vs. erityisnuorisotyönohjaajat Jenni Kallio ja
Erika Alaluusua sekä nuorisotyönohjaaja Mari Pääkkölä.
– Syksyllä aiomme aloittaa viikoittaisen päivystyksen
jollakin Lapin ammattiopiston toimipisteistä. Vuorottelen
Erikan kanssa siellä, missä koetaan olevan tarvetta tuelle,
Jenni kertoo.
Mari on jo aloittanut hyvää yhteistyötä ammattiopiston
Jokiväylän yksikössä.
– Tavoitteenamme on tehdä yhteistyötä kuraattorien ja
muiden toimijoiden kuten etsivän nuorisotyön kanssa.
Pystymme myös tarvittaessa reagoimaan nopeastikin
nuoren tilanteeseen, kun olemme helposti tavattavissa,
hän sanoo.
– TOIVOMME pääsevämme esittäytymään uusille opis-

– Olisi kiva saada oppilaitoksesta myös pysyvä tila opiskelijoiden tapaamiseen ja kohtaamiseen.
– Puhelimitse ja sosiaalisen median kautta meihin voi
ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä, Jenni Kallio rohkaisee.
Yhteyshenkilöinä ovat Rovaniemen koulutuskuntayhtymän palvelupäällikkö Leila Hurtig ja Rovaniemen
seurakunnan nuorisopastori Ari Jarva.

LAPIN yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu ovat jo
aiemmin tehneet yhteistyösopimukset seurakunnan
kanssa. Niissä on määritelty muun muassa, mitä palveluja seurakunta tarjoaa.
Oppilaitospastorina toimii Heini Kesti. Kappalainen
Elina Rask-Litendahl päivystää Lapin ammattikorkeakoulussa.
Opiskelija voi kääntyä oppilaitospastorin puoleen kaivatessaan tukea tai halutessaan keskustella. Se tapahtuu
aina opiskelijoiden ehdoilla ja täysin luottamuksellisesti.
Oppilaitospastori on tavattavissa maanantaisin yliopistolla kello 10–12 Hiljaisessa huoneessa ja tiistaisin kello
13–15 Lapin ammattikorkeakoulussa, Jokiväylä 11, C229.
Myös muita aikoja opiskelijapastorin kanssa voidaan
sopia. Yhteyttä opiskelijat voivat ottaa sähköpostilla,
puhelimitse tai laittamalla viestiä facebookissa.
Pasi Kokko

HENNA JOKINEN

kelijoille ja saamaan omat kasvot opiskelijoille tutuiksi
heti lukuvuoden alussa. Hienoa olisi, jos meidät otetaan
mukaan erilaisiin oppilashuoltoryhmiin, Jenni toivoo.

NYT |

Millaisen seurakunnan
sinä haluat?
ROVANIEMEN seurakunnassa mietitään
askelmerkkejä tulevaisuuteen. Haluaisimme kuulla Pääskyn lukijoiden ajatuksia
siitä, millainen olisi huomisen parempi seurakunta. Auta meitä vastaamalla alla oleviin
kysymyksiin.
Mitä hyviä kokemuksia sinulla
on seurakunnasta?
Onko jokin kokemus vaikuttanut
kielteisesti mielikuvaasi seurakunnasta?
Jos, niin mikä?
Mitä sinä odotat seurakunnan
tulevaisuuden toiminnalta?
Muita terveisiä ja toiveita seurakunnalle

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ja Rovaniemen seurakunnan edustajat allekirjoittamassa yhteistyösopimusta.
Sopimuksen allekirjoittivat Arto Ylitalo (vas.), Leila Hurtig, Ari Jarva, Jenni Kallio, Kari Yliräisänen ja Taisto Arkko.

LÄHETÄ vastauksesi postitse os. Rovaniemen seurakunta, PL 8104, 96101 Rovaniemi
tai sähköpostilla
rovaniemi.seurakunta@evl.fi.
Seurakunta tehdään yhdessä.
Kiitos, että osallistut ja autat!

Riemukierros oli koko perheen talvitapahtuma, joka huipentui perinteiseen Riemukierros –hiihtoon. Tuoton ja tukijat julkaisemme seuraavassa Pääskyssä.
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NÄKÖKULMA
KOTISEURAKUNTAAN |

Pääsiäiskirkossa tavanneet Marja ja Jani Toivanen:

JUMALAN RAKKAUS
ON KÄSITTÄMÄTÖNTÄ
mala haluaa sen olevan.
Usko, molemmille
Kolme vuotta sitten
– Varmasti se onkin sitä, sillä niin paljon
tärkeä arvo
ihmisiä on tullut mukaan.
Jani Toivasella oli kiire uusia
Oma-iltojen vapaaehtoistiimi, joka on
lempinimen Oma Staff, kokoontuu
Sekä Marjalle että Janille usko on aina
pääsiäisyön messuun. saanut
usein Marjan ja Janin kotona.
kulkenut elämässä tavalla tai toisella
mukana.
Hän oli tulossa
– Välillä elämä vei mennessään ja usko
jäi taka-alalle. Mutta pohjamudissa kulTilaa ylistykselle
Pyhätunturilta,
kiessa ihminen haluaa kääntyä Jumalan
puoleen, Jani kertoo.
Musiikki on ollut aina Marjalle tärkeää.
mutta koki tärkeäksi
– Usko ei ole kahleita ja sääntöjä, vaan
Hän on laulanut ja soittanut aina ja
vapautta. Voin olla oma itseni ja Jumamusiikin avulla hän on voinut purkaa tai
päästä pitkästä
kanavoida tunteita. Oma-illoissa ylistysla rakastaa minua juuri tällaisena, Jani
sanoo.
musiikki on merkittävässä roolissa.
aikaa pääsiäisenä
Marja ajattelee niin, että kun ensin etsii
– Se tuntui ensin hieman vieraalta.
suhdetta Jumalaan, niin sitä kautta tulee
Varsinkin, kun kuulin, että minun pitäisi
yökirkkoon. Hän
todeksi myös se, miten usko näkyy eläalkaa ylistyksen johtajaksi. Jumalan piti
olla hyvin kärsivällinen kanssani ennen
mässä. – Ei niin päin, että ensin tulisivat
ei tuolloin vielä
kuin lähdin siihen mukaan, mutta minäkin
teot ja ansiot ja sitten vasta usko. Hän kutkovapäinen sitten uskoin viimein.
suu, kun katsoo parhaaksi, Marja korostaa.
oivaltanut, miksi.
Marja kertoo ylistämisen olevan sitä,
Pariskunnan keskinäinen rakkaus heiMyös Marja tuli pääsiäisyön messuun.
Hän kiinnitti huomiota komeaan mieheen. Vaikka katseita ei edes vaihdettu,
niin he jäivät toistensa mieleen.
Muutaman kuukauden kuluttua he kohtasivat Hengen Uudistuksen kesäpäivillä,
Kalajoella.
– Mistä ihmeestä minä tiedän tämän
miehen, mietti Marja. Yhtäkkiä hän muisti, että tämä oli se kirkkomies Rovaniemeltä. Pääsiäiskirkkomies!

Täydellinen suunnitelma
Marja oli asunut jo muutamia vuosia
Rovaniemellä. Jani oli tehnyt kaikkensa,
ettei olisi joutunut muuttamaan pohjoiseen työnsä vuoksi. Hän kipuili asian
kanssa aikansa, mutta viimein tajusi,
että se oli turhaa.
– Päätin sopeutua. Tutustua siihen, kuka
olen ja etsiä uusia ystäviä. Lähdin mukaan
seurakunnan vapaaehtoistyöhön.
Oppilaitostyön pappi Heini Kesti pyysi
Janin mukaan Oma-ilta -palaveriin, jossa
hän tapasi Marjan. Sen jälkeen Marja pyysi
Jania kaveriksi Facebookissa.
– Jonkun ajan päästä tästä Tuomasmessussa minulle annettiin ymmärtää, että
tule nyt jutulle, Jani naurahtaa. Hän tajusi,
että Marja halusi oikeasti tutustua häneen.
Jo samana iltana Marja sai viestin Janilta.
Kohta heillä oli ensimmäiset treffit. Nyt he
ovat aviopari.

Olet minulle arvokas
– Oma-illat ovat matalan kynnyksen
iltoja. Niiden tarkoituksena on, että saa
tutustua paitsi toinen toiseen, myös
Jumalaan. Toiveena on, että meistä saisi
kehittyä seurakuntaperhe, Marja kertoo.
Marja ja Jani kertovat olevansa siellä
nöyrällä ja pienellä paikalla. He toivovat,
että konsepti on sellainen, millainen Ju-

että katsoo pois omasta navasta kohti
Jumalan kasvoja.
– Silloin pysähtyy katsomaan Jumalan pyhyyttä, hyvyyttä ja rakkautta ja kääntyy pois
omasta pahuudesta ja syntisyydestä. Ylistys
on myös rukousta. Se on suhteen vaalimista,
ajan viettämistä Jumalan kanssa.
Marja vertaa suhdetta Jumalaan tärkeään ihmissuhteeseen.
– Jos joku ihminen on sinulle tärkeä, haluat viettää aikaa hänen kanssaan, haluat
tutustua, kertoa omia asioita, kuunnella
mitä hänellä on sanottavaa. Ylistäminen
on vastaava hetki Jumalan kanssa. Suhdetta täytyy rakentaa ja vaalia.

Rukous arjen
pienissä hetkissä
Marjalle ja Janille rukous on luonnollinen osa elämää. He ovat molemmat
kristitystä kodista, joten iltarukous on
opetettu heille jo pienenä.
– Rukous oli pitkään minulle vain tapa.
Jossain vaiheessa elämää rukoilin vain
silloin, kun minulla oli hätä. Nykyään
rukouksessa tärkeintä minulle on osoittaa
kiitollisuutta, Jani kuvaa. Hän miettii, että
Jumala myös vastaa hänen rukouksiinsa.
– Ei ehkä niin, kuin minä haluaisin, eikä
heti.
Marjalla nousee mieleen Raamatun
sana, jossa kehotetaan rukoilemaan aina ja
lakkaamatta.
– Huomaan, että joskus rukous nousee
ihan arjen pienissä asioissa sydämelle.
Rukous on Jumalan lahja meille ihmisille,
rukouksen kautta Hän pysyy mukanamme
kaikessa mitä teemme. Rukous ei niinkään
ole rituaali, jossa laitetaan kädet ristiin,
painetaan pää rintaan ja loppuun lausutaan aamen.
Toki välillä heilläkin on ollut erämaakausia, mutta kriisien ja vaikeiden aikojen
kautta Jumala on vetänyt Marjaa ja Jania
lähemmäs itseensä.

jastuu myös ulospäin. Koska he ovat sinut
itsensä ja uskonsa kanssa, välittyy heistä
myös ulospäin elämänilo ja rakkaus. He
ovat myös löytäneet seurakunnasta ihmisiä, joiden kanssa heillä on hyvä olla.
He hymyilevät vienosti.
– Jumala rakasti ensin meitä, jospa me
vajavaisesti osattaisiin rakastaa eteenpäin. Jumalan rakkaus on käsittämätön ja
Hänen suunnitelmansa ovat ihmeellisiä,
olemme siitä eläviä todisteita.
Ennen Rovaniemelle tuloa Jani eli
reppurin elämää. Nyt hän nauttii siitä, että
hänellä on työ ja siviilielämä tasapainossa.
Kaikki on hyvin ja siitä Jani on kiitollinen
Taivaan Isälle.
– En häpeä elävässä uskossa olemista,
nautin vapaaehtoistyöstä seurakunnassa
ja tiedän, että mikään ei ole sattumaa, Jani
sanoo.

Rohkaisuksi muille
Marja ja Jani rohkaisevat häntä, joka
etsii ystävää tai paikkaa, missä voi olla
kuin kotonaan.
– Itse löysimme vapaaehtoistyön
kautta uusia ystäviä. Oma-illoissa
on illan alussa tarjolla iltapalaa ja siellä saa seurustella
vapaasti, tilanne on todella
rento ja mukava. Siellä voi
olla sellainen, kuin on.
Harriet Urponen

Jani ja Marja Toivanen toimivat
vapaaehtoisina Oma-illoissa.
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”

Usko ei ole
kahleita ja
sääntöjä,
vaan vapautta.
Voin olla oma
itseni ja Jumala
rakastaa minua
juuri tällaisena.

KUVAT HARRIET URPONEN
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Ma 17.4. klo 18.
Puhe: Aki Hätinen
Sinä olet tervetullut!

T� OMA-ILTAAN!
Yhdessäoloa toisten kanssa rukoillen.
Syömistä, iltapalaa ja kasvamista.
Hyvässä seurassa.
Seuraavat OMA-illat lauantaisin
seurakuntakodilla klo 17-19
22.4., 6.5. ja 20.5.
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Pitkäperjantaista pääsiäiseen

– Kärsimystarina p
YLÖSNOUSEM
Pitkäperjantai on kirkkoJeesuksen
vuoden ainoa surujuhla
kärsimystarina
Pitkäperjantai on yksi hiljaisen viikon juhsaa pääsiäisenä
lapyhistä. Pitkäperjantai ajoittuu pääsiäistä
perjantaille. Se on Kristuksen
päätöksen Jeesuksen edeltävälle
ristiinnaulitsemis- ja kuolinpäivä. Pitkäperjantai on kirkkovuoden ainoa surujuhla.
kuoleman ja
Pitkäperjantain raamatunteksteissä
seurataan Golgatan tapahtumia. Jeesus
ylösnousemuksen
ristiinnaulitaan ja hän kuolee. Jeesuksen
päättyy.
myötä. Pitkäperjantai kärsimystie
Jeesuksen risti on kristitylle anteeksiantamuksen, sovinnon ja toivon merkki. Jeesus
ja pääsiäinen
kantoi ristille koko maailman synnin. Hän
rakensi sovinnon Jumalan ja ihmisten välilmuodostivat
le ja avasi tien ikuiseen elämään. Jeesuksen
ristinkuolema kutsuu myös meitä rakentaalun perin yhden
maan rauhaa ja sovintoa toistemme kanssa.
Kirkossa ei ole pitkäperjantaina ehtooljuhlan, mutta
lista, vaan vietetään sanajumalanpalvelus. Kellot ja urut vaikenevat. Alttari on
300-luvulta lähtien
vähäeleinen ja liturginen väri on musta.
Riisutulla alttarilla on ristiinnaulitun
pitkäperjantaita on
kuva, krusifiksi. Kynttilät on sammutettu ja usein kokonaan poissa. Kukkia ei
vietetty erillisenä
käytetä lukuun ottamatta viittä punaista
ruusua, jotka symboloivat Jeesuksen viittä
juhlapäivänä.
haavaa. Useissa kirkoissa on myös kello 15

Lutherin kynästä
Luther kirjoittaa pitkäperjantaista tekstissä, jossa hän viittaa Vanhan testamentin lukukappaleeseen.
Me harhailimme eksyneinä kuin lampaat, jokainen meistä kääntyi omalle
tielleen. Mutta Herra pani meidän kaikkien
syntivelan hänen kannettavakseen.
(Jes. 53:5)
”Nämä sanat on lausuttu painokkaasti,
että omatuntomme pysyisi varmana ja
vakuuttuneena eikä kuormittaisi itseään
millään synnin kuvalla. Jumalan armelias
tahto on, että arka omatuntosi ei kauhistuisi eikä antaisi kiduttaa itseään. Jumalahan
tahtoo sinulle samaa hyvää kuin Herramme Kristus. Eihän hän halua tappaa sinua
syntiesi tähden, jotka Kristus on jo ottanut
kantaakseen. Rakas omatunto, voit luottaa
siihen, että Herra ja Isä taivaasta, sinun Jumalasi, on yhtä ystävällinen, armollinen ja
hyväsydäminen sinua kohtaan kuin hänen
Poikansa Kristus vapauttaa sinut kaikista
synneistä.”
(Lainaus teoksesta: Martti Luther.
Yksi armosta. 365 päivää Martti Lutherin seurassa.
Käännös Anja Ghiselli. Kirjapaja 2010, s. 226–227).

Jeesuksen kuolinhetken hartaus.
Tänä vuonna pitkäperjantai on 14.4.

Pääsiäinen juhlistaa
Jeesuksen ylösnousemusta
Pääsiäinen on kristikunnan tärkein ja
vanhin juhla, jolloin juhlitaan Jeesuksen
ylösnousemusta ja voittoa kuolemasta.
Pääsiäisen toivon sanoma on kristillisen
uskon ydin ja perusta: Jeesuksen ylösnousemuksen myötä kuoleman kahle on
murrettu ihmiskunnan ympäriltä.
Juhlan suomalainen nimi viittaa paastosta pääsemiseen. Useissa kielissä nimen
juuret ovat juutalaisten pesah-juhlasta,
jota vietetään Egyptistä vapautumisen
muistoksi.
Pääsiäisen juhla alkaa jo lauantain ja
sunnuntain välisenä pääsiäisyönä, jolloin
vietetään pääsiäisyön messu. Sen yhteydessä sytytetään kynttilät, jotka kuvaavat
nousevaa aurinkoa ja kuoleman pimeyden
väistymistä. Alttarin musta väri vaihdetaan
valkoiseen.
Pääsiäisyö aloittaa pääsiäisviikon, joka
kestää seuraavaan lauantaihin. Samalla
alkaa myös 50-päiväinen pääsiäisaika, joka
päättyy helluntaihin.
Kristityt ovat viettäneet pääsiäistä aivan
kristinuskon alkuajoista lähtien. Pääsiäistä
vietetään kevätpäivän tasauksen jälkeisen
täysikuun ensimmäisenä sunnuntaina.
Tänä vuonna pääsiäinen on 16.4.

Kiirastorstai 13.4.

• Klo 17 Meltauksen kappelissa messu,
Ilari Kinnunen, Sanna Peltola, Ounasjoen
kuoro.
• Klo 18 Muurolan kappelissa messu,
Eeva-Liisa Jääskelä, Tarja Alakörkkö.
• Klo 18 Auttin kappelissa messu,
Ritva-Elina Pylväs, Päivi Hintikka,
Yläkemijoen kuoro.
• Klo 18 Jouttikeron kappelissa messu,
Topi Litendahl, Ruusu Tervaskanto.
• Klo 19 Sinetän kappelissa messu,
Ilari Kinnunen, Sanna Peltola, Ounasjoen
kuoro.

Pääsiäisen aika
seurakunnassa

• Klo 19 kirkossa messu, liturgia Anne
Lehmus, avustaa Reino Tikkinen,
kanttorina Maie Kuusik. Saaren kuoro.
• Klo 19 Korkalovaaran kappelissa messu,
Noora Tikkala, Riikka Haapamäki.
• Klo 20 Ounasrinteen kappelissa messu,
Mirja-Liisa Lindström, Tarja Alakörkkö.

Pitkäperjantai 14.4.

• Klo 10 kirkossa sanajumalanpalvelus,
Karita Kaukonen, Riikka Haapamäki.
• Klo 10 Jouttikeron kappelissa
sanajumalanpalvelus, Topi Litendahl.
• Klo 11 Aapakirkossa

sanajumalanpalvelus, Aki Hätinen,
Ruusu Tervaskanto.
• Klo 11 Korkalovaaran kappelissa
sanajumalanpalvelus, liturgina Ilari
Kinnunen, saarnaa Jorma Kiviranta,
kanttorina Maie Kuusik.
• Klo 12 hartaus Misin koululla,
Topi Litendahl.
• Klo 12 Viirin kappelissa sanajumalan
palvelus, Elina Rask-Litendahl.
• Klo 14 hartaus Perunkajärven
leirikeskuksessa, Topi Litendahl.
• Klo 15 kirkossa Jeesuksen kuolinhetken
rukoushetki, Anne Lehmus, Ruusu
Tervaskanto.
• Klo 17.30 kirkossa ehtoolliskirkko,
Rauhanyhdistyksen nuoriso- ja
seurakuntapäivät, Ilari Kinnunen.

Lauantai 15.4.

• Klo 23 kirkossa Pääsiäisyön messu,
liturgia ja saarna Topi Litendahl, avustaa
Anne Lehmus, kanttorina Riikka
Haapamäki. Tuomaskuoro.

Pääsiäispäivä su 16.4.

• Klo 10 kirkossa messu, liturgia ja saarna
Kari Yliräisänen, avustaa Tuomo
Korteniemi, kanttorit Päivi Hintikka ja
Maie Kuusik, Rovaniemen kirkkokuoro,
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Lutherin kynästä
Luther kirjoittaa pääsiäisestä saarnassaan, jossa hän käsittelee pääsiäispäivän
epistolaa:
Ennen muuta annoin teille tiedoksi
tämän, minkä itse olin saanut vastaanottaa:
Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi,
niin kuin oli kirjoitettu, hänet haudattiin,
hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. (1 Kor. 15:3–4)
”Nämä jakeet osoittavat, että Paavali nostaa Raamatun tärkeimmäksi todistajakseen ja
tahtoo näyttää, että tämä suloinen kirjoitettu sana, jota hän itse tai muut julistavat,
on uskomme peruspilari. Tässä kohdassa
sanotaan selvästi kaksi kertaa: niin kuin oli
kirjoitettu! Kirjoitus ei ole pelkkää henkeä,
kuten monet myrkyllisesti väittävät. He
sanovat, että henki yksin riittää. Raamattu on
kuollut kirjain, joka ei voi antaa elämää. Älä
kuitenkaan ylpeile liiaksi hengellä, jos sinulla
ei ole ilmoitettua sanaa! Se ei varmastikaan
ole mikään hyvä henki vaan surkea Paholainen helvetistä. Sillä Pyhä Henki on kätkenyt
kaiken viisautensa, neuvonsa ja salaisuutensa sanaan ja ilmoittanut ne Raamatussa, niin
että kukaan ei voi puolustella itseään lähtiessään etsimään viisautta jostain muualta.”
(Lainaus teoksesta ”Yksin armosta.
365 päivää Martti Lutherin seurassa”.
Käännös Anja Ghiselli. Kirjapaja 2010, s. 92–93.)

Tyttökuoro Lumitähdet. Radiointi YLE1.
• Klo 10 Muurolan kappelissa messu,
Mirja-Liisa Lindström, Tarja Alakörkkö.
Klo 10 Auttin kappelissa messu,
Ritva-Elina Pylväs, Ruusu Tervaskanto.
• Klo 11 Aapakirkossa messu,
Elina Rask-Litendahl, Riikka Haapamäki.
• Klo 11 Sinetän kappelissa messu,
Reino Tikkinen, Talvikki Ritola. Kirkkokahvit.
• Klo 12 Viirin kappelissa messu,
Ritva-Elina Pylväs, Ruusu Tervaskanto.
• Klo 13 Jouttikeron kappelissa messu,
Elina Rask-Litendahl, Riikka Haapamäki.
• Klo 13 Korkalovaaran kappelissa messu,
Karita Kaukonen, Päivi Hintikka.
Kirkkokahvit.
• Klo 14 Maijasen kappelissa messu,
Reino Tikkinen, Talvikki Ritola. Kirkkokahvit.
• Klo 15 Ounasrinteen kappelissa messu,
Eeva-Liisa Jääskelä, Tarja Alakörkkö.
• Klo 18 kirkossa konsertti, Wenhao Zhang
laulu, Igor Ariaf viulu, Maie Kuusik piano.

II Pääsiäispäivä ma 17.4.

• Klo 18 kirkossa Tuomasmessu, liturgia
Noora Tikkala, saarna Aki Hätinen, avustaa
Tuomo Korteniemi, kanttori Riikka
Haapamäki.

MARKKU PIHLAJA

päättyy
MUKSEEN
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Tarkemmat tiedot kulloinkin lähipäivien tapahtumista näet Uusi Rovaniemi-lehdestä
keskiviikkoisin ja www.rovaniemenseurakunta.fi
ROVANIEMEN KIRKKO
Sunnuntaisin klo 10 messu kirkossa.
Tiistaisin klo 8.30 Aamun rukoushetki kirkon sakastissa.
Keskiviikkoisin klo 18 arki-illan ehtoollinen kirkossa.
13.4. klo 19 Kiirastorstain messu.
14.4. klo 10 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus.
14.4. klo 15 Jeesuksen kuolinhetken rukoushetki.
14.4. klo 17.30 ehtoolliskirkko, Rauhanyhdistyksen nuoriso- ja seurakuntapäivät.
15.4. klo 23 Pääsiäisyön messu.
16.4. klo 10 Pääsiäisen messu. Radiointi YLE1.
16.4. klo 18 konsertti, Wenhao
Zhang laulu, Igor Arias viulu, Maie
Kuusik piano. Vapaa pääsy.
17.4. klo 18 Tuomasmessu.
20.4. klo 19 konsertti, Seeli Toivio
sello. Liput 20€, lapset 5€.
21.4. klo 19 Lapin musiikkiopiston
opettajien konsertti, kolehti Yhteisvastuukeräykselle.
25.4. klo 19 konsertti, ”Hiljainen
hetki” Club For Five. Pääsyliput
25/20 €.
2.5. klo 18 ”Aurinko tanssii, halleluja!”- Vuokon päivän hyväntekeväisyyskonsertti.
4.5. klo 19 konsertti, Jousiyhtye Aurora. Vapaa pääsy, ohjelma 5€.
5.5. klo 18 Rakkaimmat riparilaulut,
kolehti Yhteisvastuulle.

KESKIKAUPUNKI
19.4. klo 18 kryptassa vapaaehtoisten tapaaminen.
20.4. klo 18 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
21.-23.04. Hengen uudistuksen talvipäivät Rovaniemellä 21–23.4. Kts.
sivu 4 Menoksi -palsta.
22.4. klo 17 srk-keskuksessa
OMA-ilta.
23.4. klo 14 kirkossa ja srk-kodilla
4-vuotiaiden synttärit.
23.4. klo 17 srk-keskuksessa Raamattuluento.
26.4. klo 18 miesten saunailta Norvajärvellä.
27.4. klo 11 katulähetyksen soppatykkitapahtuma Lordinaukiolla.
29.4. klo 13–15 kryptassa Rukouk-

sen iltapäivä.
4.5. klo 18 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
6.5. klo 17 srk-keskuksessa OMA-ilta.
7.5. klo 17 srk-keskuksessa Raamattuluento.
10.5. klo 18 miesten saunailta Norvajärvellä.

KORKALOVAARA
13.4. klo 19 kappelissa Kiirastorstain messu.
14.4. klo 11 kappelissa Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus.
16.4. klo 13 kappelissa Pääsiäismessu.
22.4. klo 11–13 israelilaista kansantanssia Hillakirkolla, Hillapolku 9.
23.4. klo 13 kappelissa messu.
25.4. klo 14.30–16 Retriittivenyttely
Hillakirkolla, Hillapolku 9.
30.4. klo 13 kappelissa messu.
6.5. klo 11–13 israelilaista kansantanssia Hillakirkolla, Hillapolku 9.
7.5. klo 13 kappelissa messu.

OUNASJOKI
13.4. klo 17 Meltauksen kappelissa
ja klo 19 Sinetän kappelissa Kiirastorstain messu.
16.4. klo 11 Sinetän kappelissa ja
klo 14 Maijasen kappelissa Pääsiäismessu.
26.4. klo 18 Meltauksen kappelissa
Virsikirja tutuksi-ilta.
30.4. klo 11 Sinetän kappelissa
messu.
3.5. klo 18 Sinetän kappelissa virsi-ilta.
7.5. klo 10 Meltauksen kappelissa
sanajumalanpalvelus. Ounasjoen
Lionsien kirkkopyhä.
7.5. klo 13 Maijasen kappelissa messu, diakoniakerhon kevätjuhla ja
kappelin 40-vuotisjuhla.

OUNASVAARA
13.4. klo 20 kappelissa Kiirastorstain messu.
16.4. klo 15 kappelissa Pääsiäisen
messu.
23.4. klo 15 kappelissa 4-v synttärit, perhekirkko, kirkkokahvit.
28.4. klo 18 kappelissa nuorten
Deeper-ilta.
30.4. klo 15 kappelissa virsikirkko,

Vappuviuhka-perhetapahtuma Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
7.5. klo 15 kappelissa messu.

ALAKEMIJOKI
3.4. klo 18 kappelissa Kiirastorstain
messu.
16.4. klo 10 kappelissa Pääsiäisen
messu.
18.4. klo 18 Kivitaipaleen diakoniailta Teija ja Sami Kankaalla, Ranuantie
2433.
30.4. klo 10 kappelissa virsikirkko.
11.5. klo 18 kappelissa Virsi-ilta.

YLÄKEMIJOKI
13.4. klo 18 Auttin kappelissa Kiirastorstain messu.
14.4. klo 12 Viirin kappelissa Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus.
16.04. klo 10 Auttin kappelissa ja
klo 12 Viirin kappelissa Pääsiäisen
messu.
22.4. klo 14 Auttin kappelissa Rakkaimmat riparilaulut.
24.4. klo 15 Oikaraisen aikuisten
kerho koulun nuorisotilassa.
27.4. klo 10 Viirin kappelissa Veteraanipäivän sanajumalanpalvelus.
30.4. klo 10 Auttin kappelissa ja klo
12 Viirin kappelissa sanajumalanpalvelus.
4.5. klo 18 Tennilän Kylätalolla Pelimanniseurat.

SAAREN-NAMMANKYLÄT
13.4. klo 18 Jouttikeron kappelissa
Kiirastorstain messu.
14.4. klo 10 Jouttikeron kappelissa
ja klo 11 Aapakirkossa Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus.
14.4. klo 12 Pitkäperjantain hartaus
Misin koululla ja klo 14 Perunkajärven leirikeskuksessa.
16.4. klo 11 Aapakirkossa ja klo 13
Jouttikeron kappelissa messu.
20.4. klo 18 Aapakirkossa Virrestä
voimaa-yhteislaulutilaisuus.
25.4. klo 17 Jouttikeron kappelissa
virsi-ilta.
30.4. klo 11 Aapakirkossa ja klo 13
Jouttikeron kappelissa messu.
4.5. klo 18 Aapakirkossa Virrestä
voimaa-yhteislaulutilaisuus.

Kaverikammarissa ketään ei jätetä
Rovaniemen seurakunnassa on
lähes kaksikymmentä vuotta järjestetty Kaverikammari
-toimintaa. Kyseessä on kehitysvammaisten vapaamuotoinen
kerho, jonka ohjelma toteutetaan aina osallistujien toiveen
mukaan. Kaverikammari kokoontuu lauantaisin Katutasossa, osoitteessa Kansankatu 17.

Virikkeitä arkeen
Lapin seurakuntien
kehitysvammatyön pappi Terhi
Ämmälä iloitKEH ITYSVAM MAI NEN
see Kaverikammarista.
HALUATKO MU KA AN
– Täällä on
KAVE RIK AMMARII N?
aina niin hyvä
ja välitön
OTA YHT EYT TÄ
tunnelma. Osa
TER HI ÄMM ÄLÄ
haluaa pelata,
040 580 704 8.
osa askarrella,
joku voi vaikka
vain olla omissa

oloissaan ja selata lehtiä. Tämä on
yhteinen ajanvietto- ja oleskelupaikka.
Terhi Ämmälän mukaan Kaverikammaritoiminnan merkitys kehitysvammaisen ihmisen arjessa
voi olla suuri.
– On tärkeää saada kohdata
vertaisiaan ja tehdä asioita, jotka
he itse kokevat tärkeäksi. Tänne
tullaan aina mielellään, tämä on
sellaista arjen virikettä kehitysvammaisille, Terhi Ämmälä
kertoo.
Miitta Rimppi opiskelee viittomakielen ohjaajaksi. Hän on
toiminut Kaverikammarissa ohjaajana aina syksystä 2014 saakka.
– Toteutamme mielellämme
osallistujien toiveita ja Kaverikammari onkin aika toiminnallinen kohtaamispaikka. Tietovisat
ja musiikkihetket ovat suosittuja
ohjelmanumeroita, Miitta Rimppi
kertoo.
Kaverikammariin osallistui
myös Esko, joka on alusta saakka
ollut mukana toiminnassa.

Hänestä on aina mukava nähdä
tuttuja kavereita.
– Hyvä kaveri voi aina auttaa, Esko sanoo ja toivoo, että
Pääskyn lukijatkin voisivat olla
toisilleen hyviä kavereita.
Harriet Urponen
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HARRASTUS |
Yli 60-vuotias:
Tule mukaan kirjoitusja keskustelupiiriin
Ei kukaan
Kukaan ei ole parempi toista,
kukaan ei huonompi lie.
Kukaan ei saa olettaa moista,
vain erilainen täällä on jokaisen tie.
Kukaan ei yli muiden loista,
harha vain joitakin vie.
Kukaan ei mitään kohtalostaan poista,
ja yhteinen meillä on taivastie.
(Maila Maikkula)

Kirsti Vuollo (vas.), Kaisa Kaikkonen, Sirkka Peltola ja Anneli Selkälä.

Kuolevan vierelle vapaaehtoinen
saattohoidon tukihenkilö
YHTEISVASTUUKERÄYKSEN varoilla on kehitetty saattohoidon tukihenkilötoimintaa Rovaniemellä.
Takana on ensimmäinen vuosi verkostotyötä, jossa ovat
mukana Rovaniemen seurakunnan diakoniatyön lisäksi
sairaalasielunhoito, Rovaniemen kaupungin terveyskeskus ja Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys. Yhteensä 17 henkilöä toimii tällä hetkellä tukihenkilönä saattohoidossa.
VAPAAEHTOINEN saattohoitaja voi olla mukana kuolevan potilaan hoidossa. Hän toimii potilaan luvalla ja
on osa hoitotiimiä.
– Kyse on elämän mahdollistamisesta lähdön lähestyessä. Omaisetkin saattavat tarvita taukoa ja silloin vapaaehtoisesta saattohoidon tukihenkilöstä saattaisi olla apua,
Anneli Selkälä sanoo.
– Tukihenkilö on ihminen ihmiselle. Hän on valmis olemaan toisen rinnalla kuoleman kohdatessa. Tärkeintä on,
että osaa kuunnella ja kohdata ihmisen.
– Potilas tietää, että hänen lähtönsä lähenee. Kun omaisilla on vaikeata, potilas haluaa ehkä säästää läheisiään.
Tukihenkilölle voi olla helpompi puhua, kuin kaikkein
läheisimmille. Usein potilas ei kykene puhumaan, mutta
läsnäolon hän aistii. Tukihenkilöt ovat myös vaitiolovelvollisia, Kaisa Kaikkonen sanoo.
TÄLLÄ hetkellä tukihenkilöitä on tarjolla enemmän,
kuin kysyntää on ollut. Sirkka Peltola on koordinoinut
tukihenkilöpyyntöjä ja rohkaisee potilaita ja omaisia
olemaan yhteydessä asian tiimoilta.
– Olen kiitollisin mielin tästä toiminnasta. Olemme
saaneet paljon hyvää palautetta. Pyyntö voi tulla potilaan

tai omaisen tahdosta, joskus tukea voi tarvita enemmän
omainen, kuin saattohoidettava. Hyöty ja apu menee
myös henkilökunnalle, kun he tietävät, että potilas ei ole
yksin, Peltola muistuttaa.

TERVEYSKESKUKSESTA on autettu löytämään
sopivia tukihenkilöitä saattohoitopotilaille. Syöpäyhdistys on ollut osana kouluttamassa tukihenkilöitä
ja seurakunta on vastannut hankkeen hallinnosta.
Sairaalasielunhoidon kautta tukihenkilöille on tarjottu
työnohjausta.
Diakoniatyöntekijä Kirsti Vuollo tapaa työssään paljon
ikäihmisiä. Heidän kanssaan tulee joskus puhe kuolemasta.
– Monet toivovat, että he saisivat kuolla saappaat jalassa,
yhtäkkiä. Mutta Luther sanoo: Varjele meitä pahalta äkkikuolemalta. Omaisten kannalta valmistautumisaika on
hyväksi. Kaikilla on oikeus korkeatasoiseen saattohoitoon.
Voi tuntua vaikealta kutsua vieras ihminen kuolevan
vierelle.
– Potilas saattaa miettiä, miten omaiset jaksavat. Omaiset taas miettivät, miten potilas jaksaa. Tukihenkilö voi
olla tätä kuilua kaventamassa, Anneli Selkälä sanoo.
Tulevaisuuden visio näyttää kirkkaalta.
– Olisi hienoa, jos jonakin päivänä tukihenkilöt olisivat
hoitolaitoksissa luonnollinen osa hoitotiimiä.
Mikäli tukihenkilönä toimiminen kiinnostaa, voi keneen
tahansa verkostosta olla yhteydessä. Kaikki halukkaat
haastatellaan ja tukihenkilöt koulutetaan. Erityisesti miehiä tarvittaisiin lisää mukaan.
Harriet Urponen

Tule vapaaehtoiseksi kirkon messuun
HALUATKO palvella kirkon kello
kymmenen messussa? Oletko vanha
konkari vai mietitkö, uskaltaisitko
tulla mukaan?
Tule rohkeasti messuvapaaehtoisten tapaamiseen, jossa tapaat toisia
seurakuntalaisia sekä seurakunnan
työntekijöitä, saat tietoa tehtävistä ja
sinulla on mahdollisuus ilmoittautua
seuraavan kuukauden vapaaehtoistehtäviin.
Messussa eli ehtoollisjumalanpalveluksessa on monta tärkeää tehtävää
myös seurakuntalaisille:

• Tervetulotoivotus ja virsikirjojen
jako messuun tulijoille
• Raamatun tekstien lukeminen
• Kolehdin kerääminen
• Ehtoollisavustus, seurakunta järjestää koulutuksen
• Rukouspalvelu, seurakunta järjestää koulutuksen
• Kirkkokahvien laittaminen kryptassa/ tarjoilu seurakuntakeskuksessa.
Messuvapaaehtoisten seuraava

tapaaminen on keskiviikkona 19.4.
kello 18 kirkon kryptassa. Illan jälkeen
vapaaksi jääneet vapaaehtoistehtävät
tulevat auki Tilkkutäkkiin, joka on
seurakunnan vapaaehtoistehtävien
pankki.
Voit kirjautua Tilkkutäkkiin osoitteessa www.vapaaehtoispankki.fi/
rovaniemi
Sinut toivottavat sydämellisesti
tervetulleeksi
Anne Lehmus
Noora Tikkala
Pirita Bucht

MAILA MAIKKULAN runo Ei kukaan,
voisi aivan hyvin kuvata myös kirjoitus- ja
keskustelupiiriä.
Seurakuntakodin takkahuoneessa on iloinen puheensorina. Kahvi tuoksuu ja muhkea
porkkanapiirakka näyttää herkulliselta.
– Kokoonnumme joka toinen viikko. Tämä
on mukava harrastus, johon mahtuu aina
uusia jäseniä mukaan, alusta saakka toiminnassa mukana ollut Maila Maikkula kertoo.
– KERHO aloitti vuonna 2001 ja vetäjänä
tuolloin toimi Sirpa Vanhahanni.
Piirin osallistujat ovat julkaisseet Minun
majani -runokirjasen ja CD-levyn, jossa on
musiikkia ja runopiirin tuotantoa. Kokoontumisen muoto on hyvin vapaa.
– Aina juomme aluksi kahvit ja jutellaan
kuulumiset. Sitten uudet tulokkaat esitellään.
Laulamme virsiä ja luemme tuotoksiamme,
Maila Maikkula sanoo.
– Aiheet ovat aina ilmaantuneet jostakin.
Joku voi kirjoittaa ajankohtaisesta asiasta,
toinen taas muuten vain sydämellä olevasta
asiasta. Jokainen saa kirjoittaa mitä haluaa ja
esittää tai olla esittämättä tuotoksiaan. Minäkin olen lueskellut viime aikoina vanhempaa
tuotantoani.
Kirjoittamisella on aina ollut tärkeä rooli
Maila Maikkulan elämässä.
– Muistan, kun jo ala-asteella kirjoitin koululehteen pieniä riimejä. Joskus olen sukulaisten pyynnöstä kirjoittanut kronikoita, jos
jollakin on ollut syytä juhlaan.
EEVA-MAIJA HOLM on ollut mukana jo
syksystä 2003.
– Tämä on oikein hyvä harrastus vanhemmille ihmisille, jotka ovat jääneet eläkkeelle.
Jos vain tuntuu, että on ajatuksia ja sanomista, jota haluaa jakaa toisten samanmielisten
kanssa, niin kannattaa tulla mukaan. Olen
aika uskollisesti aina käynyt täällä, Eeva-Maija Holm kertoo.
Hän kuvaa ryhmää
hyvin kannustavaksi ja
rohkaisevaksi ja koko
porukka toivottaa
uudet jäsenet
JA
SITU
JO
KIR
tervetulleeksi
mukaan.
KESKUSTE LU PII RI
– Meistä jokaiJOK A TOIN EN TO
KLO 11.30–13
nen kokee, etSEU RAK UNTAKO DIN
temme ole mitään
TAK KAH UON EESSA.
erikoisia. Täällä on
ihan tavallisia eläkeläisiä. Tule sinäkin!
Eikä ikäraja ole mitenkään kiveen hakattu,
Eeva-Maija Holm muistuttaa.
Harriet Urponen
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Pehmolelulahjoitus diakoniatyölle

LadyLine Rovaniemi lahjoitti 8.3. kuukauden ajan asiakkailtaan keräämiään pehmoleluja 111 kpl. Lahjoitus jaetaan
diakoniatyön kautta lapsiperheille. Lahjoituksen luovuttivat Katriina Pyhäjärvi ja Rauna Tiikkaja ja sen ottivat
vastaan diakoni Marja Posio, diakoniaharjoittelija Päivi Siekkinen ja johtava diakoni Markku Kukkonen.
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Koululaisten kesäkerhot 5.-22.6.
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7-10 v, ma-pe klo 9-14
Kerhossa tarjotaan lämmin ateria.
Hinta 20 € / vk (vk 25/10 €)

Vuoden 2018 rippikouluihin
ilmoittautuminen 2.5.–31.7.2017
ILMOITTAUTUMINEN
ENSI VUODEN
RIPPIKOULUIHIN ON
NYT AJANKOHTAISTA.
Vuonna 2003 syntyneet ilmoittautuvat rippikouluun sähköisesti 2.5.–31.7. Seurakunnan
työntekijät jakavat toukokuun
alkuun mennessä rippikouluinfoa alueidensa kouluissa, joissa
on 7-luokkalaisia. Rippikouluun
ilmoittautuvat nuoret saavat
kotiin vietäväksi tiedotteen. Jos
vuonna 2003 syntynyt nuori on
6. tai 8. luokalla, hän voi tarvittaessa kysyä infoa koulunsa
kansliasta tai rippikoulutoimistosta.
Rippikoulutietoa löydät nettisivuiltamme osoitteessa www.
rovaniemenseurakunta.fi/rippikoulut.
Saman osoitteen kautta rippikouluihin ilmoittaudutaan ja sieltä löytyvät ilmoittautumisohjeet.
Nuoren yhteystietojen kohdalle
on hyvä laittaa sähköpostiosoite, jota varmasti luetaan (joko
nuoren tai huoltajan). Rippikouluryhmille tulee rippikouluinfoa
ainoastaan sähköisesti.
Jos osoite on gmail.com, viesti
voi mennä roskapostiin.

Erityisiä harrasterippikouluja
ei järjestetä, mutta jos samaa
asiaa harrastavat haluavat samaan rippikouluun, kannattaa
keskenään sopia ennen ilmoittautumista, mikä ryhmä se olisi
ja tällöin kaikki laittavat samat
leiritoiveet. Lisäksi lomakkeen
ns. vapaassa kohdassa voi vielä
mainita, miksi halutaan samaan
ryhmään.

KENELLE PIENEMPI
RIPPIKOULURYHMÄ
ON HYVÄ VAIHTOEHTO
Kaikille nuorille 24 hengen
rippikouluryhmä ei ole paras mahdollinen oppimis- ja
työskentely-ympäristö. Pienryhmä sopii hyvin nuorelle, joka
tarvitsee koulupäivien aikana
tukea esimerkiksi oppimiseen
tai sosiaalisiin tilanteisiin.
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
neljä nuorta, joten tarvittavaa
rauhaa, lepomahdollisuutta tai
erillistä opetusta voi olla vaikea
järjestää.

ILMOITTAUTUMISESSA
HUOMIOITAVA

MUUALLA RIPPIKOULUN KÄYVÄ

Rovaniemellä rippikouluihin ilmoittautuu vuosittain noin 600
nuorta. Ilmoittautumisaikaa on
kolme kuukautta. Tässä ilmoittautumistavassa ”nopeat eivät
syö hitaampia” vaan kaikki
31.7. mennessä ilmoittautuneet
ovat samassa asemassa ryhmiä
muodostettaessa.
Jokaisen tulee laittaa vähintään kolme rippikouluvaihtoa
paremmuusjärjestyksessä. Ilman
kolmea vaihtoehtoa ilmoittautuminen ei onnistu.
Kaverikoodilla voi ilmoittautua maksimissaan 1+3, jolloin
ensimmäisenä ilmoittautunut
saa koodin, jonka hän sitten
antaa kavereille. Ensimmäisenä
ilmoittautuva laittaa ryhmävaihtoehdot ja kaverikoodilla ilmoittautuville tulevat automaattisesti
samat vaihtoehdot. On hyvä
huomioida, että kaverikoodilla
ilmoittautuminen voi vaikeuttaa
pääsyä esim. ykköstoiveryhmään, jos jäljellä on kaksi paikkaa ja koodilla ilmoittautuu 3-4.
Ilmoittautumiskaavakkeessa
kysytään pakollisia tietoja nuorelta ja ensimmäiseltä huoltajalta
(mm. sotu). Tiedot ovat luottamuksellisia ja niitä tarvitaan,
jotta sähköinen ilmoittautuminen toimii ja rippikoulun jälkeen
nuoret voidaan samalla ohjelmalla merkitä konfirmoiduiksi.
Kaavakkeeseen voi laittaa myös
toisen huoltajan yhteystiedot.

Muualla kuin kotiseurakunnassa rippikoulunsa käyvä ilmoittautuu sähköisesti kohdassa

MITÄ RIPPIKOULUJA
TARJOLLA
Norvajärvellä pidettävien
perinteisten leiririppikoulujen
ohella tarjolla on kaksi päivärippikoulua, vaellusrippikoulu
Saariselällä ja pienryhmä.

”Muualla rippikoulun käyvät
2018”. Tämän vaihtoehdon
valinneiden tulee hoitaa seurakunnan toimintaan tutustuminen kotiseurakunnassa.
Tämän osion hoitamisesta tulee
ilmoittautuneille sähköisesti
infoa marraskuun loppuun
mennessä. Jos ei varmuudella
tiedä, voiko rippikoulun käydä
muualla, kannattaa ilmoittautua
myös oman seurakunnan rippikouluihin. Myöhemmin ryhmän
peruminen on helpompaa kuin
1.9. alkava jälki-ilmoittautuminen, jolloin ei ehkä ole mahdollista päästä toiveryhmään.

Aapakirkko, Alakorkalon, Koskenkylän,
Nivavaaran ja seurakuntakodin kerhotilat,
Ounasrinteen ja Korkalovaaran kappelit.

Ilmoittaudu 30.4. mennessä

www.rovaniemenseurakunta.fi

Kysy lisää:
Mira Uimaniemi
p. 040-6538415
mira.uimaniemi@evl.fi

MILLOIN TIETO
RIPPIKOULURYHMÄSTÄ
Rippikouluryhmästä ilmoitetaan 31.8.2017 mennessä
sähköisesti nuoren nimen
kohdalla olevaan sähköpostiin
sekä 1. huoltajalle. Lähetettävässä tiedotteessa on mukana
ohjeet, kuinka toimia, jos ei
olekaan tyytyväinen saamaansa
ryhmään, ja mahdollisesti tietoa
ryhmän ensimmäisestä kokoontumisesta. Vaihtotoiveita voi
jättää 11.9.–13.10.2017 rippikoulutoimistoon.

Isä-lapsi -leiri

Lisätietoa:
maija.pieska@evl.fi
Rippikoulutoimisto
040 526 8289
ti klo 10–14 ja to klo 11–15

Norvajärvellä 19.-21.5.
Siellä ulkoillaan, saunotaan, leikitään ja lauletaan.
Siellä askarrellaan, keskustellaan, hiljennytään ja
kuunnellaan. Isät ja lapset yhdessä!
Leiri alkaa 19.5. klo 18 ja päättyy su 21.5. klo 13.
Kysy lisää: Mira Uimaniemi p. 040-6538415
mira.uimaniemi@evl.fi

Matkat omin kyydein.
Ilmoittaudu: www.rovaniemenseurakunta.fi
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TUTUKSI|
Pasi Kokko
HARRIET URPONEN

tiedottaja

Yhteys muodostettu
”OLEN 26-vuotias ja ollut kristitty neljä

Pasi Kokko

PASI KOKKO on aloittanut 3.4. tiedottajana Rovaniemen seurakunnassa.
Ladut ja polut risteilevät ja kukin meistä
valitsee oman reittinsä. Joskus houkutteleva reitti auttaa valinnassa. Näin kävi myös
Kokon Pasille.
Pasi vietti lapsuutensa ja nuoruutensa
Espoon Tapiolassa, opiskeli Tampereen
yliopistossa ja teki sen jälkeen toimittajan
töitä radiossa. Vuosituhannen vaihteessa yhteiskuntatieteiden maisteri käänsi suksensa
kärjet pohjoiseen ja muutti perheineen työn
perässä Rovaniemelle.
– Vaimoni on kotoisin Rovaniemeltä, joten
siksikin oli helppoa asettua jo entuudestaan
tuttuihin ympyröihin. Kaupunki on ihmisen
kokoinen ja olen viihtynyt erinomaisesti,
kertoo kolmen jo aikuisen lapsen isä.
Kokenut viestinnän ammattilainen on ehtinyt työskennellä useissa tiedotusvälineissä.
Radiotoimittajan uransa Pasi aloitti Suomen
vanhimmassa yhä toiminnassa olevassa paikallisradiossa Radio Cityssä.
Viirinkankaalla asuva Pasi rentoutuu hiihdellen hiljakseen metsäladuilla, mutta pitää
itseään joukkuepelaajana, niin työssä kuin
elämässä muutenkin.
– Aina ei tarvitse tehdä itse maalia, vaan on
myös kiva saada kaveri loistamaan hyvällä
syötöllä. Itsenäisiin ratkaisuihin ja vastuunkantoon pitää silti jokaista rohkaista. Vain
tekemällä oppii ja uutta syntyy kokeilemalla.

”
Vain tekemällä
oppii ja
uutta syntyy
kokeilemalla.

AMMATTIKORKEAKOULUN tiedottajana
Pasi toimi toistakymmentä vuotta, kunnes tuli aika etsiä uusia haasteita. Kuinka
ollakaan hän löysi itsensä jälleen tutuista
toimittajan töistä, sekä lehdissä että paikallisradiossa.
Seurakunnan tiedottajan työhön Pasi
suhtautuu samalla intohimolla kuin kaikkeen
tekemiseensä.
– Viestinnän ammattilainen tukee seurakunnan perustehtävää ja auttaa seurakuntalaisia saamaan viestinsä perille. Myös hiljaisten ja heikko-osaisten äänen tulee kuulua,
Pasi tuumii.
RADIOTOIMITTAJAN työstään Radio
Deissä Pasi odottaa uusia kokemuksia.
– Radio on säilyttänyt vahvan asemansa ihmisten elämässä. Haluan osaltani luoda Radio
Dein sunnuntaiaamuista yhteisen kokemuksen hengellisen elämän ja ajankohtaisten
teemojen äärellä, Pasi sanoo.

vuotta. Kuuntelin ennen ohjelmianne
joka ilta radiosta, mutta nyt kuuntelen
netistä. On hienoa, kun voin kuunnella
monta ohjelmaa peräkkäin. Avoimin
silmin -ohjelma on minulle tärkeä.
Ymmärrän uskoani paremmin sen avulla. Pidän blogiosiosta, jossa on ihmisten henkilökohtaisia kertomuksia. Kiitos
kirjeestänne, se vahvisti uskoani. Rukoilkaa
puolestani, että pidän katseeni koko ajan Jeesuksessa, joka on uskon alkaja ja täyttäjä.”

EVANKELIUMI leviää Kiinassa huimaa vauhtia. Kommunismin ja ateismin jälkimainingeissa moni kiinalainen kaipaa uutta arvopohjaa elämälleen. Arvioiden
mukaan n. 50-70 miljoonaa kiinalaista on löytänyt
elämälleen uuden suunnan uskosta Jeesukseen. Kiinassa vallitsee uskonnonvapaus, mutta se on erilaista kuin
suomalainen uskonnonvapaus ja tarkoittaa mm. että
lähetystyötä maassa ei saa virallisesti tehdä.
MEDIALÄHETYS Sanansaattajat eli Sansa vie kansainvälisten yhteistyökumppaneidensa kanssa ilosanomaa
Jeesuksesta sinne, minne ei voida lähettää ihmisiä
evankeliumia julistamaan maan poliittisen tilanteen tai
luonnon olosuhteiden vuoksi. Kiinassa Sansan yhteistyökumppanit kertovat ilosanomaa Jeesuksesta miljoonille kiinalaisille radio-ohjelmien ja nettisovellusten
kautta. Uusin sovellus on BaoBao, jolla voi mm. kuunnella kristillisiä ohjelmia, lukea raamatunopetustekstejä
sekä etsiä muita kristittyjä.
Yhteisöllisyys on tärkeä osa aasialaista kulttuuria. Kiinan haasteena on, että nuoret muuttavat maalta kaupun-

keihin, mistä seuraa perinteisten perhe- ja kyläyhteisöjen
hajoaminen sekä uuden yhteisöllisyyden tarve.
Kristityt radio- ja nettiohjelmat mahdollistavat
uuden yhteisön löytämisen.

ROVANIEMEN seurakuntakin
on mukana medialähetystyössä. Olemme tukeneet mandariinikiinankielistä Avoimin silmin
–ohjelmaa 20 vuoden ajan ja vapaaehtoista
kannatusta on annettu pitkään hepreankielisille
radio-ohjelmille. Tuoreimmet uutiset Kiinan työstä toi
Sansasta Arja Savuoja. Hän kertoi Sansan kirkkopyhässä kuuntelijapalautteiden olevan todella tärkeitä ohjelmien kehittämisen ja ylläpitämisen kannalta. Ne myös
vahvistavat niin työntekijöiden kuin vapaaehtoisten
tukijoiden uskoa evankeliumin muuttavaan voimaan ja
medialähetystyön merkitykseen.
Voit tukea Sansan työtä seuraavasti
Kiinankieliset ohjelmat
Saaja: Medialähetys Sanansaattat
Tilinumero: FI37 5062 0320 0320 18
Viite: 2222 13002
Hepreankieliset ohjelmat
Saaja: Rovaniemen seurakunta Sanansaattajat
Tili: FI25 1134 3000 6216 32
Viesti: Hepreankielinen ohjelma
Pirita Bucht
Lähetyssihteeri
Lähteet: www.sansa.fi
sekä Arja Savuojan terveiset
Sansan kirkkopyhässä.

Murmanskiin nousee kirkko yhteistyöllä
INKERIN kirkon pohjoisimman seurakunnan,
Murmanskin kirkon
vihkiäisjuhlaa on
tarkoitus viettää
joulukuussa.
Lapin seurakunnat ovat tukeneet
kirkkohanketta ja
seurakuntaa vuosituhannen alusta
lähtien. Ulkopuolisen
rahoituksen osuus on
ollut 800 000 euroa.
– Tukea on käytetty myös seurakunnan toimintaan. Uskomme,
että saamme kirkon valmiiksi
vielä tänä vuonna, Inkerin kirkon
piispa Aarre Kuukauppi sanoo.
Tällä hetkellä toimitilat ovat
kerrostalohuoneistossa. Venäläinen kulttuuri on sellainen, että jos
seurakunta kokoontuu asunnoissa, toiminta leimautuu lahkomaiseksi, lähetystyöntekijä Jukka
Paananen kertoo.

Lähetystyöntekijä Jukka Paananen ja luonnos Murmanskin kirkosta.

PAANASELLA on selvä näky,
että projekti pitää viedä loppuun mahdollisimman pian.
– Viemäröinnit, vesijohdot ja lämpöeristykset on nyt
tehty. Toukokuun loppuun mennessä kirkolla on seinät
pystyssä. Olemme todella kiitollisia Lapin seurakunnilta
saamaamme tukeen.
Rakentamisprosessi on venynyt muun muassa urakoitsijan toimintaan liittyvän oikeusprosessin takia.
ROVANIEMEN seurakunnan kirkkoneuvosto on jo

vuosituhannen alusta saakka varannut Murmanskin
kirkolle 12 000 euron vuosittaisen talousarviomäärärahan. Tällä hetkellä maksuun on pantu tuet 2015 vuoteen

saakka. Kirkkoneuvosto halusi varmistua siitä, että
hanke etenee, ennen seuraavien tukien maksuunpanoa.
– Ehkei Rovaniemellekään olisi noussut aikanaan
kirkkoa ilman ulkopuolista avustusta. Rohkaisen myös
rovaniemeläisiä rukoilemaan sen puolesta, että projekti
sujuisi hyvin loppuun saakka ja että seurakunta voi kasvaa, Paananen toivoo.

LAHJOITUKSET: Inkerin kirkon edustusto Suomessa
ry, FI69 5620 0920 3202 22, OKOYFIHH, Viite: 2257. Poliisihallituksen myöntämä keräyslupa RA/2016/380. Varat
käytetään Murmanskin kirkon rakennuskuluihin.
Harriet Urponen
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Vuokko Mänty laulaa
Masai-tyttöjen hyväksi
Ti 2.5. klo 18 kirkossa Aurinko tanssii, halleluja!
Vapaa pääsy!

Club For Five konsertoi
Hiljainen Hetki -konsertti kirkossa 25.4. klo 19. Liput ovelta 25 €,
ennakkoon 27,50 € (Lippu.fi)

Hiljainen hetki on akustinen kirkkomusiikkikonsertti,
joka antaa mahdollisuuden rauhoittua ja hiljentyä
kuulemaan yhtyeen sovittamaa hengellistä ohjelmistoa.
Esitettävä musiikki sisältää virsiä, hengellisiä lauluja
ja muuta kirkkoon sopivaa laulumusiikkia. Keskeinen
ajatus on hiljentymisessä sekä rauhan ja toivon
näkökulmassa.
Club For Five on ainutlaatuinen ilmiö musiikkimaail-

massa rikkoessaan mielikuvia siitä, mitä kaikkea ihmisäänellä voikaan tehdä. Vaikka lavalla ei näy soittimia,
voi Club For Five’n konsertissa kuulla kaikkea sähkökitaroista rumpusooloihin.
Yhtye ei kuitenkaan tyydy pelkkään soittimien imitointiin, vaan kaikki yhdistyy saumattomasti taitavaan
yhtyelauluun ja musiikilla leikittelyyn.
Viiden laulajan (Maija Sariola, Susanna Lukkarinen,
Jouni Kannisto, Juha Viitala ja Tuukka Haapaniemi)
esiintyminen on täynnä vastustamatonta iloa, energiaa ja
virtuositeettia.

Viime kesänä 60 vuotta täyttänyt Vuokko
Mänty toteutti elämänmittaisen haaveensa
järjestämällä syntymäpäivänään hyväntekeväisyyskonsertin Rovaniemen kirkossa.
Nyt hän tempaisee uudelleen, tällä kertaa
Masai-tyttöjen elämän ja koulutusmahdollisuuksien parantamiseen.
Aurinko tanssii, Halleluja –hyväntekeväisyyskonsertissa Vuokon päivänä, tiiistaina
2.5. kuullaan Vuokolle rakkaita kappaleita.
Säestäjänä toimii tuttuun tapaan Sanna Peltola. Mukana ovat myös Tähdenlento –kuoro
Sanna Peltolan johdolla sekä Tyttökuoro
Lumitähdet, johtajanaan Päivi Hintikka. Konsertin juontaa lähetyssihteeri Pirita Bucht.
Konserttiin on vapaa pääsy! Siellä kannetaan kolehti, jonka tuotto välitetään eteenpäin Suomen Lähetysseuran kautta.

Huippusellisti
Seeli Toivio konsertoi
Rovaniemen kirkossa torstaina 20.4. klo 19.
Liput 20 euroa aikuiset, lapset 5 euroa.
Myynnissä myös artistin CD-levyjä.

Kiitoskonsertti lottaveteraaneillemme
Isänmaamme 100-vuotisjuhlavuonna
muistamme erityisen suurella kiitollisuudella
vanhimpia sukupolviamme - miehiä ja
naisia, jotka antoivat nuoruutensa sota- ja
kotirintamalla Suomen puolustamiseksi
ja hyvinvointivaltiomme rakentamiseksi.
Kunnianosoituksena Lapin lotille ja
pikkulotille Lapin Lottaperinneyhdistys
järjestää kiitoskonsertin 11.5.2017 klo 18
Rovaniemen kirkossa.
Ohjelmamaksu on 10 euroa.
Lisätietoa Pj Helka Urponen p 0400 891 219
tai siht Hannele Simonen p 0400 966 920

Konsertissa esiintyy Lapin
Sotilassoittokunta. Tällä kertaa
orkesteria johtaa soittokunnan
apulaiskapellimestari Pentti Ojala.
Orkesterin tutut kapellimestarit
Juha Ketola, laulu ja Jaakko Nurila,

saksofoni laittavat tällä kertaa
itsensä likoon solistitehtävissä.
Luvassa on klassista puhallinmusiikkia perinteistä sotilasmusiikkia
unohtamatta.
Konsertti on myös Lapin Lottaperinneyhdistyksen 15-vuotisjuhla. Valtioneuvosto on hyväksynyt konsertin

Suomen Itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmaan. Ennen konserttia kello 16–17.30 Sotilaskotisisaret
tarjoavat konserttiyleisölle munkkikahvit kirkon puoleisella parkkipaikalla. Rovaniemen Ilmatorjuntapatteriston varusmiehet auttavat ja
valvovat kahvituspaikalla ja kirkkoon
siirtymisessä.
Lottaperinneyhdistys tekee
parhaansa, jotta saisimme konserttiyleisöön mahdollisimman monta
lottaveteraania eri puolilta Lappia.
Organisoimme kyydityksiä, jotta
konserttiin lähteminen ja osallistuminen olisi heille mahdollisimman
vaivatonta.
Konserttiin ovat kaikki lämpimästi
tervetulleita. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita.

Konsertissa kuullaan Johann Sebastian
Bachin soolosellosarjoja. Seeli
Toivio soittaa yli 200-vuotiaalla
sellolla ja kertoo soittimestaan
konsertin lomassa. Mukana
ohjelmassa kuullaan myös
muutama selloimprovisaatio.
Seeli Toivio on kansainvälinen sellisti, joka on esiintynyt
Rovaniemellä aiemminkin
erilaisissa kokoonpanoissa.
Hän on esiintynyt kotimaassa
lukuisissa kirkoissa ja konserttisaleissa, mm. Lapissa
useasti vuodesta 2006-lähtien, koska pohjoiset mannut
ovat hänelle tärkeitä niin
sielullisesti kuin henkisestikin. ”Lapin tunturien kivet
ovat kauniita ja rauhallisia, kuin Bachin
musiikki”,
sanoo
Toivio.

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

Seuraava Pääsky ilmestyy ke 10.5.2017 | Aineisto ma 24.4.2017.
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”

Maailma
ilman
sumentavia
tekijöitä
on kaunis.

Arto Pasasen mukaan kristillisen päihdetyön arvo kasvaa tässä ajassa.

Muuttunut mies Arto Pasanen:

Kuolema olisi ollut helpotus
On ihme, että
Arto Pasanen on
elossa. Hän oli
valmis luopumaan
elämästään oman
käden kautta. Alkoholi
oli vienyt hänet
mukanaan. Elämällä
ei ollut hänelle enää
mitään annettavaa.
ARTO PASANEN oli saattanut monia

ystäviään hautaan.
– Aina, kun laskin valkoisen ruusun
arkun kannelle ajattelin, että olisipa hän
edes soittanut. No, minä soitin.
Arto Pasanen soitti lapsuuden ystävälle, joka työskentelee poliisina ja jolla on
yhteys hoitavaan maailmaan.
– Tulin antaneeksi hänelle lupauksen.
Sitä ei ollut helppo pitää, mutta nyt voi

todeta, että kivinen tie on kannattanut
kulkea.

ARTO PASASEN elämä oli synkkää ja
tarkoituksetonta. Hän eli kiertolaisen
elämää ja asui missä milloinkin.
– Surkeinta oli se, etten kokenut mitään
mielihyvää. Olin lujasti jurrissa ja maailma
oli musta. Jos joskus nukahdin tuntipahasen, se oli ainoa rauhan hetki vuorokaudessa, Arto Pasanen muistelee. Kuolema
olisi ollut hänelle helpotus.
– Aluksi juominen oli vain viikonloppuisin tapahtuvaa kevyttä tapakäyttöä.
Peittelin sillä ujoutta ja hain hyväksyntää.
Suomessahan alkoholin käyttö liittyy vahvasti juhlaan. Kyseessä on laillinen päihde,
jonka varjolla minäkin sukelsin aikuisten
maailmaan.
PIKKUHILJAA OLTIIN siinä pisteessä,
ettei mikään riittänyt. Kaikki pyöri sen
ympärillä, että juominen oli mahdollista.
Taitekohta oli siinä, että Arto Pasanen
suostui ottamaan vastaan apua ja halusi
itse lopettaa juomisen.
– Edelleenkään sairauteen ei ole viisastenkiveä. Vyyhti on aina moninainen
ja jokaisen alkoholistin elämäntarina on
yksilöllinen. Mutta jos alkoholistille annetaan mahdollisuus löytää syy muualta,
hän tarttuu siihen, Arto Pasanen toteaa.

Arto Pasanen rohkaisee hakemaan
apua. Toivottomia tapauksia ei ole, vaikka
tarvitaankin hyvin monenlaisia asioita,
että ihminen voi päästä niin pohjamudista
takaisin elävien kirjoihin.
– Jonkun on nähtävä ihminen sairauden
takana. Hänellä ei ehkä ole voimavaroja
kohdata ketään. Kun on kiusattu, rikkinäinen, haavoilla oleva ja kokee itsensä
arvottomaksi, on ihmeellistä saada kuulla,
että kelpaa. Siksi tämän päivän katulähetystyö on tärkeää. Kristillisen päihdetyön
arvo nousee tässä ajassa.
Arto Pasasella on vahva kristillinen
tausta takana. Hän muistaa hädän hetkellä
kääntyneensä myös Taivaan Isän puoleen.
– Ensin lähinnä möykkäsin, että miksi
näin pääsi käymään. Ja yritin tehdä
kauppaa. Jos pitäisit huolta minusta, minä
tekisin parhaani, rukoilin.

VERTAISTUEN MERKITYS on valtavan suuri toipumisen tiellä. Artokin käy
säännöllisesti Muurolan sairaalassa,
hänelle päihteettömän elämän lapsuudenkodissa. Hän kutsuu itseään ”kokemukselliseksi” ja kertoo siellä mahdollisuudesta, miksi vaikea työ kannattaa
tehdä omalla kohdalla.
– Olen itsekin ollut samassa tilanteessa. Kuntoutusvaiheessa olisin kaivannut
vahvempaa vertaistukea. Vertaista ja tove-

rillista tukea tarjoavat AA-kerho, A-killat
sekä seurakunnat tahoillaan.
Arto Pasanen toimii vapaaehtoistyönä
Pohjois-Lapin A-Kilta ry:n puheenjohtajana. – Yritän omalla esimerkilläni näyttää,
että muutos on mahdollinen.
Tällä hetkellä Arto Pasanen tekee Kemijärven kaupungille alimman tason päihdetyötä. – Olen sellaisella tuvalla töissä, joka
on päivisin auki ja jossa päihtymys ei ole
palvelun saannin este. Toimintakykyinen
täytyy olla, mutta kaikkien asia kuunnellaan. Kaikilla ihmisillä on pohjimmiltaan
tarve tulla kohdatuksi.
Tänään Arto Pasanen voi nauttia elämästä. Mikä hänen mielestään sitten on
päihteettömässä elämässä parasta?
– Parasta ovat pienet asiat. Tuulen tunne
poskilla ja aidot tuoksut. Maailma ilman
välittäjäaineita ja sumentavia tekijöitä on
kaunis.
Harriet Urponen

Rovaniemellä A-kilta

kokoontuu keskiviikkoisin klo 18-20
Neuvokkaassa, os. Kansankatu 8. Se
tarjoaa päihdetoipujille vertaistukea ja
päihteetöntä toimintaa.

