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Nyt tutustumaan kirkkoherraehdokkaisiin

K

untavaalien jälkeen Rovaniemellä päästään
äänestämään jälleen kuukauden kuluttua
kirkkoherranvaalissa 2.-3. joulukuuta. Noin
vuoden kestänyt, dramatiikkaakin sisältänyt prosessi saadaan tuolloin päätökseen.
Seurakuntamme on maan neljänneksi suurin: seurakuntalaisia on lähes 50 000, työntekijöitä noin 140, luottamushenkilöitä saman verran ja vapaaehtoisia vastuunkantajia
monta sataa. Kirkkoherran tehtävän hoitaminen suuren yhteisön johtajana on monin tavoin vaativa.

V

uosi sitten syksyllä seurakunta määritteli Rovaniemen
kirkkoherran viran erityistarpeet. Hengellisen johtajuuden ja teologisen oppineisuuden lisäksi kirkkoherralta odotetaan taitoja ja kokemusta henkilöstöhallinnollisesta työskentelystä sekä monipuolista kokemusta johtamisesta. Sitä edellyttää erityisesti suuren työntekijäjoukon johtaminen.
Kirkkoherran odotetaan olevan myös osaava strateginen
suunnittelija, joka yhteistyössä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa uskaltaa ja osaa luoda seurakunnan elämälle ja toiminnalle ilmeen, sisällön ja suunnan.
Se puolestaan edellyttää valpasta kokonaisuuksien hahmottamista niin toimintaympäristön kuin seurakuntaorganisaation toiminnan suhteen. Lapin vilkkaassa pääkaupungissa on itsestään selvää, että seurakunnan johtajan on
omattava valmiudet verkostoitua eri toimijoiden ja yhteistyötahojen kanssa.

M

oderni aika on nopea. Se ei anna tilaa jäädä tyytyväisenä lojumaan entisten aikojen muistoihin tai perinteisiin käytäntöihin seurakuntatoiminnassakaan. On uskallettava tarttua uuteen. Se tarkoittaa jatkuvaa uudistumista ja uudistamista seurakuntaelämän käytännöissä ja
toteuttamistavoissa.
On tärkeää, että itsekukin äänestäjä tiedostaa, millaisen
kirkkoherran haluaa. Ennen valittiin kirkkoherra ennen kaikkea hengelliseksi paimeneksi pitkälti saarnataitojen perusteella. Nykyaika asettaa myös monia muita vaatimuksia. Niitä jokainen äänestäjä joutuu puntaroimaan.

T

eologisen oppineisuuden, tietojen ja taitojen osalta hakijat on laittanut järjestykseen hiippakunnan tuomiokapituli. Monet kritisoivat tätä käytäntöä ja katsovat, että
kaikki kelpoisiksi todetut hakijat tulisi laittaa samalle viivalle. Näkökulmaa vastaan voi huomauttaa sillä, että kuntien
ja yritystenkin johtajaehdokkaiden kyvyt arvioi usein jokin
asiantuntijaryhmä ennen varsinaista valintaa.
Tuomiokapituli on tutkinut hakijoiden ansiot ja kokeneisuuden sekä arvioinut tiedot, taidot ja sopivuuden mm.
haastatteluin ja psykologisin testein. Niihin on äänestäjän luotettava, toki niiden käytännön merkitystä arvioiden
ja soveltaen.

T

ämä Pääsky kertoo keskiaukeamalla vaalisijoille asetettujen ehdokkaiden vastaukset toimituksen asettamiin kysymyksiin. Niiden pohjalta äänestäjä pääsee arvioimaan ehdokkaita.
Ehdokkaat tunnustavat värinsä myös hengellisen tausta-

Pyydä niin paljon saat
Kaikilla on sama Herra, ja häneltä riittää rikkautta kaikille, jotka
huutavat häntä avukseen. Onhan
kirjoitettu: »Jokainen, joka huutaa
avukseen Herran nimeä, pelastuu.»
Mutta kuinka he voivat huutaa
avukseen sitä, johon eivät usko?
Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he
voivat kuulla, ellei kukaan julista? Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? Onhan kirjoitettu: »Kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askelet!» Mutta

kaikki eivät ole olleet evankeliumille kuuliaisia.
Jesaja sanookin: »Herra, kuka on uskonut meidän sanomamme?» Usko syntyy kuulemisesta,
mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Nyt kysyn: eivätkö he
ehkä ole kuulleetkaan sitä? Varmasti ovat:
- Heidän äänensä on kaikunut
kaikkialle, heidän sanansa maan
ääriin asti. (Room. 10: 12-18)

Kuuletko joutsenten kutsun?
Ihana ääni on kuultavissa näin syksyllä: joutsenet ovat muuttamassa
etelään ja kutsuvat toisiaan riveihinsä. Ne kiertävät etsimässä joukkoonsa toisia. On helpompi lentää yhdessä kuin yksin. Joutsenten huudossa on jotain hienoa, se
pysäyttää. Nyt ne lähtevät, katsokaa! Ne ovat lähdössä matkalle, rivit järjestyvät ja matka alkaa.
Jumalan seurakunta odottaa
sinua riveihinsä. Jumalan valtakunnan kutsu kaikuu maailmassa, saamme innostaa toisiamme:
nouse siivillesi, lähde lentoon,
ota paikkasi! Jotkut ovat jo lennossa ja kutsuvat muita, vastaa
kutsuun, tule. Meitä kutsutaan
kantamaan vastuuta seurakunnassa, ottamaan paikkamme,
toteuttamaan yhdessä Jumalan
suunnitelmaa maailmassa. Tässä kaikessa Jumalan kutsu kantaa. Lähdemme yhdessä jännittävälle matkalle.
Joutsen on uskollisuuden
ja puhtauden symboli. Mekin
saamme olla puhtaita ja pyhiä
Jeesuksen veren puhdistamina
ja voimme uskollisesti palvella Jumalaa. Jumala itse on uskollinen, mekin voimme Hänen
lapsinaan osoittaa uskollisuut-

Pääkirjoitus

ta tehtävässämme ja seurakunnassa.
Jumalan kutsu on käynnissä,
on aika nousta siiville. Nyt on
se aika tehdä valinta, uskaltaa
uuteen, antaa itsensä Jumalan
käyttöön. Ja yksin sitä ei tarvitse tehdä koskaan, koska Jeesus
on aina kanssamme. On ihanaa
lentää vapaana Jumalan tuulissa toisten rinnalla. Lennosta näkee maisemiin, joihin Jumala on
meitä viemässä. Meidän ei tarvitse katsoa vain lähiympäris-

Viikon sana
Rukous

Pyhä, kaikkivaltias Jumala.
Sinä olet väkevyytemme ja
voimamme.
Anna meidän luottavaisesti
jättäytyä sinun lupaustesi
varaan.
Herätä sydämessämme uskoa
ja rohkaise mielemme
taistelussa pahan valtaa
vastaan.
Tätä pyydämme Poikasi
Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Hartaus

töä. Saamme katsella näköaloja
korkealta. Ja vaikka välillä sumu peittää näkyvyyden, Pyhä
Henki vakuuttaa, että suunnassa ollaan. Välillä voimme vaihtaa vetovastuuta, jotta jokainen
saa levätä. Lentävät joutsenet
saavat olla maailmassa kuuluttamassa muita mukaan Jumalan
tuuliin. Tule mukaan, lähdetään
yhdessä rakentamaan Jumalan
valtakuntaa maan päällä.
Heini Kesti

yhteisönsä osalta: kaksi lukeutuu heränneisiin eli körtteihin
ja yksi vanhoillislestadiolaisuuteen.
Kysymys ei ole vain siitä, että hakijalla on jokin hengellinen tausta. On puhuttava avoimesti myös siitä, että näillä taustoilla on suora vaikutus siihen, millaisin painotuksin
seurakuntatyötä johdetaan.
Siksi on myös edellä mainittujen seurakunnan asettamien odotusten valossa arvioitava, miten hengellinen viitekehys mahdollisesti vaikuttaa tulevan kirkkoherran linjanvetoihin nykyajan haasteissa: viestinnässä, ulospäin suuntautuvan toiminnan luonteessa ja välineissä, eettisten kysymysten käsittelyssä jne.

N

yt on siis tärkeää tutustua ehdokkaisiin. Sitä voi tehdä kolmena tulevana sunnuntaina, jolloin vaalisijoilla olevat antavat vaalinäytteensä messussa ja esittäytyvät
sen jälkeen kirkkokahveilla.
Vaaliin näyttää tulevan myös ylimääräisiä ehdokkaita, joiden mukanaolo vahvistetaan 21.11. Ennen ennakkoäänestyksen alkua
sunnuntaina 25.11. klo 13 on kirkossa vaalipaneeli kaikkien vaalissa olevien kesken. Myös seurakunnan uusien verkkosivujen
kautta, 22.11. avautuvalla vaalikoneella pääsee arvioimaan kaikkia ehdokkaita.
Kari Yliräisänen
vt. kirkkoherra

Kuolema ei
kysy lupaa
Puolessa vuodessa on kuollut kymmenen ihmistä, joiden lähtö kosketti. Joukkoon mahtuu nuoria ja
vanhoja, äkkiä kuolleita ja pitkän
sairauden uuvuttamia. Eniten tietysti kosketti oman äidin kuolema,
tai koskettaa, sitten kun alan ymmärtää, mitä on tapahtunut.
Monia perhejuhlia suunnitellaan
kuukausia, jopa vuosia. Hautajaiset tulevat aina yllättäen. Kuolema pitää pilkkanaan ihmisen pyrkimystä hallita kaikkea. Kuolema
ei kysy, sopiiko. Kuolema tulee,
me sopeudumme.
Hautajaisten alla on lyhyessä ajassa ratkaistava monta asiaa.
Arkkuhautaus vai tuhkaus, lähipiirin tilaisuus vai yleinen kutsu, keittoa vai käristystä? Vuorossa oleva pappi vai joku muu? Musiikki, muistotilaisuus, arkku ja kukat,
kutsut ja käsiohjelmat? Kysymyksiä on loputtomasti.
Kuolleen läheiset voivat reagoida monella tavalla. Hysteerinen
itku ja huuto voi päästä ilmoille
muuallakin kuin elokuvissa, mutta
todellisuudessa monet meistä tuntevat kuolemantapauksen jälkeen
vain väsymystä, hämmennystä ja
neuvottomuutta. Surulle ja kaipaukselle tulee tilaa vasta myöhemmin.
Hautajaisjärjestelyissä ovat tärkeitä ihmiset, joiden työhön kuolema kuuluu. Näihin sairaaloiden,
hautaustoimistojen, seurakuntien ja pitopalveluiden ammattilaisiin omaiset tukeutuvat ja odottavat heiltä perustellusti ainakin
normaalien asiakaspalvelutaitojen
hallintaa.
Tärkeää on tarkka kuunteleminen ja täsmentävien kysymysten
tekeminen, sillä kuoleman yllättämä ihminen saattaa esittää asiansa sekavasti tai hän voi unohtaa
jotakin. Myös vaihtoehtojen esitteleminen on tarpeen, sillä omaaloitteisuus voi olla täysin hukas-

Kirkonkynnys

sa. Annettavien toimintaohjeiden
pitää olla selviä ja käytännöllisiä.
Olen itse järjestänyt äitini hautajaisia ja melko läheltä seurannut
kahden sukulaisen hautajaisjärjestelyitä. Hämmästyttävää on, kuinka yksinkertaisista perusasioistakin voidaan antaa virheellisiä ja
ristiriitaisia ohjeita. Sekin on outoa, jos sähköposteihin tai soittopyyntöihin ei vastata.
Hautajaisten tärkein kohta on
tietysti varsinainen siunaustilaisuus, jonka onnistuminen tuntuu
riippuvan siitä, kuinka hyvin pappi on osannut hyödyntää omaisten kanssa etukäteen käymäänsä
keskustelua. Niin sanotun toimituskeskustelun tärkeyttä ei ole turhaan korostettu.
Siunauspuheessa omaiset odottavat kuulevansa jotakin omasta vainajastaan. Haluamme myös
kuulla, että elämän päättyminen on
Jumalan kädessä. Haluamme tietää, mitä kirkko opettaa kuolemasta, ylösnousemuksesta ja iankaikkisen elämän toivosta. Haluamme
palauttaa mieleen, mikä on se usko, jonka varassa rakkaamme siunataan haudan lepoon.
Jos kaikki yksityiskohdat eivät
ole menneet toiveiden mukaan, on
hyvä muistaa, että tärkeintä on siunaus.

Pirjo Pyhäjärvi
kirkkovaltuuston varapj.

Surullinen
tarina
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Uusia käytäntöjä
jumalanpalveluksissa

Su 2.12. alkaen kirkossa jaetaan alkoholitonta viiniä su klo 10 messussa virsitaulun puolella. Tätä on
jo kokeiltu joinakin pyhinä. Alkoholitonta viiniä ovat toivoneet
mm. päihderiippuvaiset, voimakkaita lääkkeitä käyttävät sekä lapsiperheet, joita kirkossa käy ilahduttavan paljon.
Viikkomessu ke klo 8.15 kirkossa toimitetaan toistaiseksi viimeisen kerran ke 19.12. Sen sijasta toimitetaan 9.1.2013 alkaen ke klo 18
Arki-illan ehtoollinen, joka kunkin kuukauden viimeisenä keskiviikkona on englanninkielinen Holy Mass.

V

alle Heikinheimo oli
iloinen ja vilkas poika.
Hän juoksi mieluummin
kuin käveli ja pysyi paikallaan vain ruokapöydässä. Elämä oli onnellista.
Vallen ollessa kymmenen, kaikki muuttui. Äiti pyysi perheen
koolle, hän oli vakava ja itkuinen.
Hän sairasti syöpää.
– Muistan tilanteen hyvin. En tajunnut asiaa, enkä ymmärtänyt sairautta. Tiesin odottaa jotakin vaikeaa, Valle muistelee.

Kuolema on osa elämää. Ihmisen

Harriet Urponen

vuorokautta äidin rinnalla, nukkunutkin hänen kanssaan.
Äidin sisko ja veli olivat paikalla, lapset pyydettiin sairaalaan vasta viimeisinä hetkinä. -Olen kiitollinen siitä, että sain olla siinä. Tulimme huoneeseen. Loppuvaiheessa syöpä saa ihmisen muuttumaan
heikoksi. Äiti näytti erilaiselta. Iho
oli harmaa ja kellertävä, keho oli
niin kipeä ja hauras, että sitä on
mahdotonta kuvata.
Halasin äitiä, se oli pelottavaa ja
vaikeaa. Luulen äidin tietävän, että se olin minä. Odotimme pelonElämä äidin sairastaessa
sekaisin tuntein viimeistä hetkeä.
Elämä jatkui, mutta sairaudesta ei Sisko lauloi kummitädin pyynjuuri puhuttu. Asia oli silti koko nöstä virsiä, hän sai voimaa lauajan läsnä. Perhe vietti paljon ai- laa virren Vieraalla maalla kaukaa yhdessä. Valle ei osannut eikä kana. Se oli kaunista. Sitten äihalunnut työstää surua äidin sai- ti lopetti hengittämisen. Hän oli
mennyt pois.
rastaessa.
Valle Heikinheimo ei halua unohtaa suruaan.
Aina silloin, kun äiti oli menosAsiaa oli vaikea hyväksyä.
sa hoitoihin, sairauden etenemises- Kaikki itkivät, mutta oli hyvä oltä puhuttiin. Oli vaikeaa ymmärtää la siinä yhdessä läheisten ihmisten unohtaa. Sitä pitää ajatella ja työssitä, että ihminen menee hoitamal- kanssa. Olimme siinä yli tunnin. tää. Vallen mielestä on tärkeää, etla niin huonoon kuntoon.
Äidin kanssa, joka oli siinä, muttei tei unohda sitä ihmistä, jonka poiskuitenkaan ollut. Hän oli kuollut.
meno on aiheuttanut surun. TapahKuolema
tumien ajatteleminen auttaa surussa eteenpäin.
Vaikka perhe ehti valmistautua äi- Suru
din kuolemaan, tuli se silti yllätyk- – Alussa suru on voimakasta ja
Ihminen voi löytää omia keinosenä. Kaikki halusivat loppuun as- lohdutonta. Silloin, kun se on voi- ja. Vallea auttoi musiikin kuuntelu.
ti uskoa, ettei äiti kuolisikaan. Äi- makkaimmillaan, ei voi muuta Hänellä oli tiettyjä kappaleita, joiti uskoi Jumalaan ja hän perheen kuin itkeä surua pois. Pikkuhiljaa hin pystyi palaamaan ja joita kuunkanssa rukoili paranemista.
se vähentyy.
telemalla oli helppo muistella äitiä.
– Fyysinen kipu, jota alussa tunÄidin viimeisenä päivänä sairaalapappi oli ollut äidin luona ja tee, lievenee. Silloin kun sitä muis- Hautajaiset
poistui, kun muut omaiset saapui- telee, niin haikeus nousee pintaan. Hautajaisten alla elämässä oli vain
vat paikalle. Isä oli viettänyt kolme
– Suru ei lähde pois sillä, että suru, jonka työntäminen pois mielestä ei onnistunut. Hautajaiset olivat äärimmäisen surullinen tapahtuma. Tuntui oudolta olla kaikkien sukulaisten kanssa saattamassa äitiä.
Hautajaiset olivat toisaalta jollakin tapaa ahdistava tapahtuma,
mutta toisaalta hyvin vapauttava.
Klo 10 kirkossa messu,
Tilanne oli hellittänyt. Enää ei tarKuirinlahti, Marttala, Silver,
vinnut pelätä ja odottaa äidin kuoNuorten kuoro.
lemaa. Tilanne oli jo lohduttava ja
samaan aikaan haikea.
Klo 18 kirkossa poisnukkuneiden
Arki jatkuu
muistohetki, Rantala, Seitakuoro, johtaa
Vallen äiti oli kuollut. Elämä jatkui
Kadri Joemets.
silti. Isä ei voinut äidiksi alkaa ja
yhdessä yritettiin tehdä niitä asioiKlo 15 poisnukkuneiden muistohartaudet:
ta, joita äiti teki ennen. Emme haTavivaaran kappeli, Jääskelä.
lunneet korvata äitiä.
Viirinkankaan kappeli, Ullner.
Oli tärkeää, että ystävien kanssa
pystyi jatkamaan siitä, mihin oli
Klo 18 Ounasrinteen kappelissa iltamessu ja
jääty. Heidän kanssa ollessaan sai
poisnukkuneiden muistaminen, Lehmus.
luvan päästää irti vaikeasta aiheesta ja se helpotti.
Äidin kuoleman jälkeen mikään
Klo 10 Jouttikeron kappelissa messu, Valtonen,
ei
ollut ennallaan. Jotain oleellista
Tauno Savioja, Jouttikeron kuoro.
oli pysyvästi poissa ja kaikki muistutti hänestä.
Klo 18 Auttin kappelissa iltakirkko ja
poisnukkuneitten muistohetki, Lindström,
Äidin perintö
Miettunen, srk-kuoro.
Valle on perinyt äidiltään joitakin
piirteitä. Äiti oli ihmisenä hyvään
Klo 10 Muurolan kappelissa sanajumalanpalvelus,
pyrkivä ja halusi aina auttaa kaikLitendahl, kirkkokahvit.
kia, olla ystävällinen. Nuo ominaisuudet Valle on perinyt äidiltään.
Kaikkein tärkeintä on se, että ValKlo 11 Meltauksen kappelissa messu, klo 14
le sai äidiltään perinnöksi uskon,
Maijasen kappelissa ja klo 18 Sinetän kappelissa,
joka on säilynyt.
Rask-Litendahl, Peltola, kuoro, kirkkokahvit.
Seurakunta maksaa tarvittaessa taksikyydin.
Asian hyväksyminen

on pakko hyväksyä se ja jatkaa elämäänsä. Valle ei ajattele kuolemasta katkerasti. Vaikka suru joskus iskee kovaa, silti ymmärtää, miten
luonnollinen asia kuolema on.
Surun tullessa pintaan, kysyy
usein: miksi? Siihen ei ole järkevää vastausta. Se on asia, joka on
hyväksyttävä, Valle pohtii.
Oma elämä on vasta alkamassa. On hienoa huomata, miten uusia asioita tulee elämään ja on syntynyt halu toteuttaa itseään ja elää
omaa tarinaansa todeksi.

Tuskan ilmeneminen
Kaikilla on joku kokemus surusta.
Emme konkreettisesti tiedä, miltä toisesta tuntuu, mutta voimme
kuvitella sen. Tuska ilmenee monin tavoin. Voi tuntea fyysistä kipua tai olla niin järkyttynyt, ettei
tunne mitään.
Surutyötä on se, että antaa surun tulla, antaa sen muuttaa muotoaan. Itku on yksi tapa surra. Kun
on tarpeeksi itkenyt, saattaa jossain vaiheessa pystyä jopa puhumaan surustaan.

Surutyöhön apua
Seurakunnassa on surutyön ammattilaisia. Jokainen pappi työskentelee
surun ja surevien omaisten kanssa.
Diakoniatyöntekijät ovat erityisen
hyviä kuuntelijoita ja heillä on paljon kokemuksia suruista. Surutyön
ammattilaisten mukaan vertaistuki
on yksi apu suruun.
Valle on surun asiantuntija. Hän
on kokenut sen ja tietää, mitä se
on. Kysyn häneltä neuvoa, mitä sanoa surevalle. Valle ehdottaa, että jos ei ole sanoja, voi vain sanoa
sen, että haluaa ottaa osaa suruun.
Ei haittaa, vaikka siinä tilanteessa itkettää.

Äidille terveisiä
Valle on päässyt omassa surussaan
jo pitkälle. Jos hänen äitinsä näkisi tämän jutun, Valle haluaa lähettää terveisiä:
”Äiti meillä on kaikki hyvin.
Nähdään!”
Harriet Urponen

Pyhäinpäivä kurottautuu
kuoleman rajan yli
Usko kuolemanjälkeiseen elämään
kuuluu kristinuskoon. Pyhäinpäivä kurottautuu kuoleman rajan yli.
Silloin muistetaan pyhäin yhteyttä.
Rajan täällä puolella oleva taisteleva seurakunta ja tuolla puolella
oleva riemuitseva seurakunta kuuluvat yhteen.

Hautausmaiden valomeri on
toivon ja rukouksen symboli
Pyhäinpäivänä hautausmailla on
ruuhkaa. Tapana on käydä sytyttämässä kynttilöitä ja viemässä seppeleitä omaisten haudoille. Pimeän
syysillan täyttää kynttilöiden valomeri, joka muistuttaa kristillisestä toivosta. Kuoleman pimeä valta
on voitettu. Rukouksen symbolina kynttilä myös kuvaa, että rukous yhdistää tämän- ja tuonpuoleisen seurakunnan. Molemmin puolin rukoillaan samaa Jumalaa.
Jumalanpalveluksissa muistetaan viime pyhäinpäivän jälkeen
kuolleita seurakuntalaisia. Monissa seurakunnissa luetaan heidän nimensä ja heidän muistokseen sytytetään kynttilöitä.
Pyhäinpäivä on pyhäin yhteyttä
rajoista välittämättä.
Kirkon tiedotuskeskus/Sini Hulmi

Syyssateen siunaus
15.–18.11.
Kolmen seurakunnan yhteinen tapahtuma Syyssateen siunaus toteutetaan Rovaniemellä parin viikon
päästä jo kuudennen kerran. Teemana on Taivaasta maan päälle.
Rovaniemen kirkossa on kaksi
sanan ja rukouksen iltaa, to 15.11.
ja la 17.11.
Kirkkoilloissa puhuvat pastorit
Bon Payne ja Simon Allaby Englannista sekä Suomen lähetysseuran aluepäällikkö, pastori Jukka
Jämsén, joka on rovaniemeläisille
tuttu aiemmista tapahtumista.
He ovat mukana New Wine -verkostossa, jonka näkynä on seurakuntien uudistuminen Pyhän Hengen johdolla. Järjestävien seurakuntien työntekijät ja rukouspalvelijat ovat palvelemassa illoissa.
Muut tilaisuudet ovat helluntaiseurakunnan Kairatemppelissä
(Kairatie 37).

Kuva KHY
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Perinteinen

ADVENTTILOUNAS
MYYJÄISINEEN
seurakuntakeskuksen juhlasalissa
su 2.12. klo 11.30-13.
Aikuiset 18€, 5-12 v lapset 5€
Tervetuloa!
Järj. seurakunnan lähetystyön ystävät

Soile ja Veikko Vasko pitävät tärkeänä jatkuvan keskusteluyhteyden säilyttämistä puolisoiden välillä.

Erään avioliiton
vuodenajat
"Sinä olet minulle lahja.
Paketin narut vain ovat välillä umpisolmussa.
Sinä olet minulle aarre,
yhä suurelta osin kätkössä oleva."

N

äin alkaa Soile ja Veikko Vaskon dialoginen
esitys, joka parhaimmillaan toimii parisuhteessa keskustelun

avaajana.
– Erään avioliiton vuodenajat
kertoo erään avioliiton kasvutarinan, Soile Vasko painottaa. Hän toteaa, että monissa liitoissa on kuitenkin samoja piirteitä ja vaiheita.
Jokainen voi löytää jonkun kohdan elämästään, jota peilata tähän
esitykseen.

Rakkauden perässä
Rovaniemelle
Soile ja Veikko Vasko muuttivat
Rovaniemelle rakkaudesta lastenlapsiin. Jäädessään vuorotteluvapaalle he tekivät rohkean päätöksen ja kuuntelivat sydämensä ääntä. Kirkkonummi sai jäädä ja nyt
Vaskoilla on aikaa enemmän sekä
oman parisuhteensa hoitamiseen
että parisuhdetyöhön.
– Ei kannata luottaa siihen, että
asiat jotenkin itsestään hoituisivat.
Toimiva parisuhde on niin arvokas
asia, että sen eteen kannattaa nähdä
vaivaa, Veikko Vasko vakuuttaa.

Parisuhteen palikat
Elämän tärkeintä ihmissuhdetta
voi ja kannattaa hoitaa. Parisuhteen palikat on käytännönläheinen
työväline siihen. Palikoista tehty
talo auttaa ihmisiä ymmärtämään
suhdeasioita paremmin ja keskustelemaan niistä.

Parisuhteen palikoissa kyse on
monien aviopari- ja parisuhdetyötä tekevien kirkkokuntien ja järjestöjen yhteistyönä syntyneestä kurssista.

Parisuhdetyön muodot
Soile ja Veikko ovat olleet naimisissa 36 vuotta. He ovat toimineet
Parisuhteen palikat -kurssien vetäjinä sekä useita vuosia NMKY:n
avioliittoleireillä ryhmänohjaajina
ja valmistuvat tammikuussa perheohjaajiksi. Perheohjaajakoulutus on 2-vuotinen ja se antaa valmiuksia auttaa aviopareja avaamaan solmukohtia ja käsittelemään kriisejä.
– Jokainen ihminen muuttuu elämänsä aikana. Siksi jatkuva keskusteluyhteys puolisoiden välillä on tärkeää. Itseilmaisun taidot
auttavat molempia kasvamaan samaan suuntaan. Hyvät vuorovaikutustaidot nousevat lähes aina
etusijalle tutkittaessa avioliittojen
kestävyyttä ja onnellisuutta. Soile
ja Veikko painottavat, että on tärkeää aika ajoin päivittää parisuhde, miettiä siinä olevia haasteita
ja mahdollisuuksia. Myös lapset
voivat paremmin, jos vanhempien keskinäinen suhde on toimiva.
Sanotaanhan, että lasten todellinen
koti on vanhempien välinen suhde.

Esitys Erään avioliiton
vuodenajat
Idea Erään avioliiton vuodenajoista syntyi viime syksynä Soilen ja

Veikon vetäessä Parisuhteen palikoita. Esityksen tavoitteena on virittää puolisoiden välistä avointa
keskustelua ja tuoda esille, miten
kahdesta hyvin erilaisesta ihmisestä voi kasvaa hyvä, toimiva tiimi.
Riitta Hämäläisen osuvat, elämänläheiset parisuhderunot puhuttelevat erityisesti minua, kertoo Soile. Veikko sanoo, että hän
halusi tuoda esitykseen miesnäkökulmaa ja huumoria Viivin ja Wagnerin kautta. Runojen ja sarjakuvien ympärille muodostui tarina, jonka käsikirjoituksen Soile ja Veikko
tekivät yhdessä. Tarinassa he viettävät 35-vuotis hääpäivää ja muistelevat liittonsa eri vaiheita. Kaisa
Lakkala on ohjannut esityksen ja
säestys ja luontokuvat ovat Laura
Kotamäen.
Mitä sitten tapahtuukaan - se sinun täytyy käydä itse katsomassa
lauantaina 10.11. klo 17.00 Seurakuntasalissa, Rauhankatu 70. Esityksen kesto on noin puoli tuntia.
Lastenhoitopalvelu on järjestetty
seurakunnan nuorten puolesta ja
palvelun vapaaehtoisella maksulla kerätään varoja nuorten Euroopan matkaa varten. HU
”Rakkaus on uudistuva
luonnonvara
mutta huolellisen
suojelun arvoinen.”
Runot Riitta Hämäläinen
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Vaalinäytteet alkavat ensi sunnuntaina 4.11.
Kirkkoherravaaliprosessi etenee
seuraavaksi vaalinäytteillä 4.11., 11.11.
ja 18.11. Tuomiokapitulin vaalisijoille
1-3 asettamat ehdokkaat antavat kukin
näytteensä toimittamalla jumalanpalveluksen vuorollaan peräkkäisinä pyhinä
Rovaniemen kirkossa klo 10.
Kunkin vaalinäytejumalanpalveluksen
jälkeen on seurakuntakeskuksessa
kirkkokahvit ja ehdokkaan esittäytyminen, jossa seurakuntalaisilla on mahdollisuus tentata kirkkoherrakandidaattia.

Vaalipaneeli kirkossa 25.11.

Kaikki kirkkoherraehdokkaat, mukaan
lukien seurakuntalaisten ylimääräiselle
vaalisijalle pyytämät, kutsutaan
vaalipaneeliin, joka järjestetään
Rovaniemen kirkossa sunnuntaina 25.11.
klo 13 – 15.30.

Vaalikone

Vaalikone avataan seurakuntalaisille
torstaina 22.11. Asiasta informoidaan

lähempänä ajankohtaa, mm. vaali-Pääskyssä 23.11. ja verkkosivuilla.

Ennakkoäänestys
kirkkoherranvirastossa
26.11. - 30.11.

Vaalissa on mahdollista äänestää
ennakkoon 26.11. - 30.11. (ma-pe) klo
9-18 kirkkoherranvirastossa. Kirkon
vaalijärjestys ei anna vielä mahdollisuutta järjestää ennakkoäänestystä
muualla.
Kotiäänestystä on mahdollista pyytää
puhelimitse perjantaihin 23.11. klo 16
saakka, kirkkoherranviraston puhelin
3355 206.
Varsinaiset vaalipäivät ovat 2.-3.12.
Vaali aloitetaan kirkossa sunnuntaina
2.12. klo 10 alkavan messun jälkeen ja
jatkuen klo 20 saakka. Maanantaina
äänestetään kirkossa klo 9-20.

Kuka saa äänestää vaalissa

Vaalissa on äänioikeutettu 18 vuotta
viimeistään vaalipäivänä 2.12. täyttävä
seurakunnan jäsen, joka on merkitty
jäsenluetteloon viimeistään 23.9.

Millä tavalla äänestetään?

Äänestäjä voi äänestää joko jotakin
kolmesta varsinaisella vaalisijalla
olevasta ehdokkaasta tai ylimääräiseksi
ehdokkaaksi pyydettyä hakijaa. Lisäksi
äänestäjä voi ylimääräisen ehdokkaan
lisäksi samalla lipulla äänestää myös
varsinaisella vaalisijalla olevaa.
Käytännössä on siis kolme mahdollisuutta tehdä merkintä vaalilippuun:
1) äänestäjä tekee merkinnän vain
varsinaisella vaalisijalla olevan ehdokkaan ruutuun (Riipinen, Elonheimo tai
Kallioranta)
2) äänestäjä kirjoittaa vaalilippuun vain
ylimääräisen ehdokkaan nimen sille
varattuun tyhjään tilaan

Kirkkoherranvaalit
2.-3.12.2012
3) äänestäjä kirjoittaa ylimääräisellä
vaalisijalla olevan ehdokkaan nimen
sekä tekee merkinnän myös varsinaisella vaalisijalla olevan ehdokkaan
ruutuun
Miten äänet lasketaan?
Ensin lasketaan ylimääräisillä sijoilla
olevien äänimäärät ja katsotaan täyttääkö kenenkään ylimääräisen ehdokkaan äänimäärä valituksi tulemisen
ehdot (puolet annetuista äänistä ja
vähintään
10% äänioikeutettujen määrästä).
Jos ylimääräisen ehdokkaan saama
äänimäärä ei riitä, lasketaan varsinaisilla vaalisijoilla olevien saamat äänet.
Valituksi tulee tuolloin se, joka saa
eniten ääniä.
Vaalinäytteiden antajien esittely,
katso seuraava aukeama 6-7.

Vapaaehtoisena saattohoitajana

T

aikinaa on jo vaivattu aamuaikaisesta valmiiksi nousemaan ja
koko ajan äänekäs kone jauhaa lisää. Jokaisessa pullantekovaiheessa on mukana osaaja, muutama ammattilainenkin. Suomalaisten pappi Jari Lahtinen esittelee
minut miehelle, jolla on menneisyys leipurina, mutta nykyisyys
seurakuntalaisten saattohoitajana.
Jari-pappi kutsuu Tarmo Pihlajaa
oikeaksi kädekseen, seurakunnan
helmeksi.
Puoleen päivään mennessä kirkkorakennus täyttyy tuoreen pullan
tuoksuun. Pulleat pitkot järjestetään ennakkotilausten mukaisiin
pakkauksiin. Me leipurit keräännymme juomaan suomalaista kahvia
ja nauttimaan aikaansaannoksista.

Tarmon tarina
Tuomikosken Hulda Tarmon
naapurista muistelee Port Arthuria kuin taivasta. Tarmolla on kuusi vanhempaa veljeä. Hän pyytää
Huldaa kertomaan lisää.
– Mikset lähtisi? lopettaa Hulda vuosien kultaamat tarinansa aina. Unelma Kanaatan kultamaasta alkaa hahmottua pojan mieleen.
– Ensin käyt armeijan, on äidin
tyly tuomio.
Hulda neuvoo, että Kanadassa
Tarmo kyllä menestyy, koska on
kiltti poika, kunhan hankkii itselleen hyvän ammatin ja tekee lujasti töitä.
Kilttinä poikana Tarmo tekee mitä äiti käskee ja mitä Hul-

da käskee: valmistuu ammattikoulusta leipuriksi, säästää matkarahat pienestä palkastaan, käy armeijan, nousee lentokoneeseen. Eletään syyskuuta 1968.
Huldan ystävä on puhunut Tarmolle työtä italialaisessa leipomossa ja huoneen Vuotarin Ellin ruuminkihaussissa. Tarmo kuuntelee
yön pimeässä kohmettuneen kärpäsen napsahtelua likaista ikkunalasia vasten.
– Pyrkii ulos, en minäkään aio
tässä kolossa kauan viipyä, tuumii
Tarmo. Ruuminkihaussissa on pieni vuokrahuone kahdeksalle miehelle, yhteinen vessa ja pieni keittiönurkkaus ja eriparisia kolhiintuneita astioita. Edellisen asukkaan haju ei lähde vaikka kuinka
siivoaisi.
Tarmo kuuntelee vanhojen miesten elämäntarinoita metsistä, satamasta ja kaivoksista.
Ensimmäisestä palkastaan Tarmo ostaa itselleen lusikan, veitsen, haarukan, kupin ja lautasen.
Löytyy siisti huone, löytyy parempi työpaikka englantilaisessa leipomossa. Siellä arvostetaan suomalaista, joka tekee lujasti töitä.
Omistaja palkkaa Tarmon esimiesharjoittelijaksi ja sitten esimieheksi. Leipomossa valmistuu 30 000
paahtoleipää päivässä. Niitä lähetetään ympäri Ontariota.
Tarmolla on ikävä suomalaisen
arjen kauneutta. Sitä mitä kotona
piti itsestään selvyytenä.
Suomalaisia löytyy Hilldalen
seurakunnasta. Myös muut suomalaiset haikailevat kauneutta, jo-

Jari Lahtinen

Tutustun Tarmoon Thunder Bayssa, entisessä Port
Arthurissa, Hilldalen seurakunnan leipomistalkoissa.
Seurakunta kerää varat toimintaansa vapaaehtoisten
talkoista. Jokainen tekee mitä osaa. Jos ei osaa mitään, voi tulla mukaan opettelemaan. Tunnelma kirkon keittiössä on iloisen juhlallinen. Esiliinoihin sonnustautuneet valkolakit aloittavat pullatalkoot veisuulla ja rukouksella. Leipojien keski-ikä hipoo kahdeksaakymmentä.

Tarmo Pihlaja toimii vapaaehtoisena saattohoitajana Kanadassa
ta löytyy suomalaisesta muotoilusta ja arkkitehtuurista. Tarmo jättää leipomon esimiestehtävät. Oiva Toikan lintujen vika.
Artek, Ritva Puotila, Arabia,
Iittala, Nuutajärvi. Tarmo luottaa
omiin silmiinsä. Hänellä on varma
maku. Taivutettua koivua, pelkistettyä kauneutta. Kanadalaisetkin
kiinnostuvat. Eletään hyviä aikoja, on millä ostaa. Tarmon kaupassa käy suomalaisia katselemassa ja

juttelemassa. Tarmo on hyvä kuuntelemaan. Jos kuuntelu ei riitä, on
mentävä välittämään, auttamaan.

Tarmosta tulee saattohoitaja
Tuttu nainen naapurista tulee pyytämään Tarmoa apuun. Syöpälääkäri oli kertonut hänen miehellään
olevan aikaa korkeintaan kolmisen kuukautta. Tarmoa jännittää,
mutta hän päättää mennä kuuntelemaan. Tarmo vierailee perhees-

sä päivittäin, jatkaa käyntejään
sairaalassa loppuun saakka. Mies
sinnittelee kipujensa kanssa lähes
vuoden. Eräänä maanantaina Tarmo neuvoo miestä lähtemään rauhassa. Hän on jo niin paljon kärsinyt. Tarmo vakuuttaa vaimon pärjäävän. Mies kuolee samana iltana.
Tarmon elämässä naapurin saatteluvuosi on uuden alku. Hän huomaa olevansa sinut oman kuolemansa kanssa. Erityislahjanaan
hän kokee saaneensa kyvyn kuunnella ja olla läsnä. Sairaalassakin
huomataan Tarmon osaaminen.
Häntä on kutsuttu saattelemaan
suomalaisia lähtijöitä jo 17 vuotta.
– Kahta samanlaista kuolemaa
ei ole. Koskaan ei tiedä, miten pitkä elämästä luopumisen prosessi
on. Usein omaisista täytyy välittää enemmän kuin saatettavasta.
He ovat enemmän hukassa. Suurin osa Tarmon saattelemista henkilöistä on kuollut syöpään.
– Minulta vaaditaan vain elämän
kunnioittamista. Että osaan rakastaa, välittää, olla läsnä, kuunnella.
– Ihminen kuihtuu pieneksi, meitä riisutaan. Kuoleva ottaa
mieluummin saattajakseen vieraan
kuin omaisen. Tässä täytyy olla
hirmuisen rehellinen. Kuoleminen
ei ole haaste saattohoitajalle vaan
sille joka lähtee. Lähemmäs ei voi
toista ihmistä päästä. Kun tulen kotiin, pesen käteni. Jätän saatettavani asiat Korkeimman käteen.
Tarmo vertaa kuolevan vierellä
kulkemista kokemukseensa synnytyksestä.
– Syntymä on ihme, äidille äärimmäisen vaativa. Vieressä kokien kaunis, pyhä ja ihmeellinen.
Elämän alku on sukua elämän
päättymiselle. Ääripäät viimeistään opettavat ymmärtämään, miten mittaamattoman arvokas lahja
elämä on. Ja miten itsestäänselvyytenä me sen otamme.

Maija Paavilainen
Kirjoittaja on suomalainen on saanut
Kirkon tiedonvälityspalkinnon vuonna
2005 ja hänen aforismejaan on
julkaistu lukuisina kokoelmina ja
vuodesta 1971 lähtien Kotimaa
–lehdessä.
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Kirkkoherran vaalin vaalisijoilla
Pääsky kysyi Rovaniemen seurakunnan kirkkoherran vaalissa kolme
vaalisijalle asetetulta hakijalta kahdeksan yhteistä kysymystä (1-8).
Lisäksi jokaiselta kysyttiin kolme lisäkysymystä (9-11).
Ennakkotietojen mukaan
kirkkoherran vaaliin on
tulossa myös ns. ylimääräisiä ehdokkaita muista hakijoista. Kun vaalilautakunta on virallisesti
hyväksynyt ylimääräiselle vaalisijalle pyydetyt,
heidät esitellään seuraavassa Pääskyssä.

1. vaalisijalla on Oulujoen
kirkkoherra Jouni Riipinen,
joka antaa vaalinäytteen kirkossa
4.11. klo 10

2. vaalisijalla on Sauvo-Kar
kirkkoherra Kalle Elonheim
joka antaa vaalinäytteen kir
11.11. klo 10

Yhteiset
kysymykset
kaikille

Jouni Riipinen

Kalle Elonheim

1. Esittele lyhyesti it-

1.

2. Miksi hait Rovaniemen kirkkoherraksi?

Olen luonteeltani rauhallinen ja hyvätahtoinen.
Olen naimisissa. Olen pitkän linjan kirkon mies. Harrastan kotitöitä, rakentamista, liikuntaa, moottoripyöräilyä ja kalastusta.

rakunnan hyvän johtajan tulisi omata selkeät visiot ja
strategiset näköalat tulevaisuuteen. Näistä hän voi pitää kiinni toimiessaan yhteistyössä työntekijöiden ja
luottamushenkilöiden kanssa.

2. Toimin 80-luvun lopussa Ounasjoen kappalaise-

7. Vähentäisin hallinnollisia tehtäviä voidakseni olla
lähempänä seurakuntalaisia.

sesi .

3. Mitkä ovat ne henkilökohtaiset ominaisuudet
tai osaamisalueet, joiden
vuoksi juuri Sinä olisit
nyt oikea valinta kirkkoherraksi?
4. Mitkä ovat kolme tärkeintä asiaa, joita Sinä painottaisit, jos tulisit valituksi Rovaniemen
kirkkoherraksi?

5. Millaisena näet kirk-

koherran johtajan tehtävän suhteessa henkilöstöön ja toisaalta suhteessa sidosryhmiin?

6. Mitä tarkoittaa hy-

vä johtaminen seurakunnassa?

7. Miten kehittäisit

kirkkoherran tehtävänkuvaa oman kokemuksesi perusteella?

8. Kirkollisia toimituksia (kaste, vihkiminen
ja hautaan siunaus), rippikoulua ja kauneimpia
joululauluja lukuun ottamatta tavallisella rovaniemeläisellä ei juuri ole
yhteyttä seurakuntaan.
Mitä tästä on ajateltava ja mitä johtopäätöksiä
tehtävä?

na. Rovaniemen seurakunnasta jäi niin hyvä muisto,
toimivana, ihmisläheisenä ja hallinnollisesti selvänä
kokonaisuutena, etten voinut ohittaa kirkkoherran hakuilmoitusta. Koen suurena haasteena yksittäisen, ison
seurakunnan toiminnan ja sen kehittämisen.

3. Minulla on pitkä, vahva ja mahdollisimman laaja
kokemus seurakuntatyön tuntemisesta. Olen kokenut
monet muutokset seurakuntatyössä. Johtajuus on koko virkaurani aikana ollut toimintani yksi ydintehtävistä, joten olen monipuolisesti kehittynyt seurakuntatyön johtaja.
Työssäni olen rauhallinen, asioita tarkkaan harkitseva ja toisten ajatuksia kuunteleva työntekijä. Tunnen
myös vastuun koko seurakunnan kehittämisestä. Vuosien saatossa olen oppinut sekä henkilöstöjohtamisen
että asioiden johtamisen eri muotoja mutta koskaan ei
tässä tule valmiiksi. Jatkuvasti oppii uutta.
Rovaniemen seurakunnan haasteet ovat minulle osittain tuttuja, mutta uskon, että on myös uutta, minulle tuntematonta. Koen olevani innostuneen kiinnostunut kohtaamaan nuo haasteet ja etenemään niissä yhteistyötä tehden.
4. Ensimmäiseksi selvittelisin ja työskentelisin yhdes-

sä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa, miten kirkon ja seurakunnan sanoma tuodaan mahdollisimman läheiseksi kaikille rovaniemeläisille.
Seuraavaksi tarkastelisin seurakunnan rakenteita:
vastaavatko ne tämän päivän ja tulevaisuuden todellisuutta? Keskeisenä näkökulmana tässä tulee olla ihmisläheisyys ja ykseyden luominen.
Kolmantena asiana panostaisin työntekijöiden työhyvinvointiin liittyviin kysymyksiin.

5. Perusajatuksenani on, että jokainen seurakunnan

työntekijä on omalla alallaan paras asiantuntija. Kunnioitan tätä asiantuntemusta ja otan tämän huomioon
suunniteltaessa yhteistyössä koko seurakunnan toimintaa. Pyrkisin luomaan mahdollisimman hyvät yhteistyön edellytykset kaikkien sidosryhmien kanssa.

6. Hyvä johtaminen on seurakunnan perussanomasta
ammentavaa toisten kunnioittamista, kaikkien huomioon ottamista, avointa ja ihmisläheistä työskentelyä.
Hyvä johtaminen on avointa keskustelua työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa, heidän vahvuuksien huomioimista toiminnassa.
Hyvä johtaja on myös rohkea, avoin, ehdottoman rehellinen, kuunteleva ja oman vastuunsa (taloudellista vastuuta unohtamatta!) loppuun asti kantava. Seu-

8. Kirkosta ja seurakunnasta vieraantuminen on tämän

ajan ilmiö. Olemme keskellä moni-ilmeistä muutosprosessia, jossa on yhä vähemmän itsestäänselvyyksiä. Meidän olisi nyt keskityttävä seurakunnan perustehtävään. Laajalla yhteistyöllä, rukouksella ja monipuolisella toiminnalla voimme tuoda sanoman tähän
aikaan niin, että seurakunta voi olla yhä uusille ihmisille toivon ja turvan tuojana.

9. Mikä on suhteesi hengelliseen kotiisi herännäisyyteen? Miten herätysliiketausta näkyisi työssäsi,
jos tulisit valituksi kirkkoherraksi?
Käyn silloin tällöin Siionin virsiseuroissa ja kesällä
Herättäjäjuhlilla. Kirkkoherrana olen kaikkien tasapuolinen palvelija, joten käytännön työssäni tämä ei
näy mitenkään. Mahdollisuuksien mukaan osallistuisin
paikalliseen Herättäjä Yhdistyksen toimintaan.

10. Eivätkö heränneet ole kirkossa nykyään kaik-

kein liberaaleimpia (vapaamielisimpiä) näkemyksiltään? Miten asemoit itsesi liberaali - konservatiivi -akselilla?
En koe, että kirkossamme juuri herännäisyydessä oltaisiin kaikkein vapaamielisimpiä. Herännäisyys on
vahva kansan liike, jossa pidetään lujasti kiinni Kristuksen armotyöstä (siis aivan sama uskon lähtökohta
kuin luterilaisuudessa). En edusta kumpaakaan esitettyä äärilinjaa.

11. Olet 61-vuotias. Miten arvelet jaksavasi johtaa
suurta seurakuntaa eläkeiän ollessa varsin lähellä?

Minulla on vielä lähes seitsemän tehokasta työvuotta.
Pidän kunnostani hyvää huolta. Huolehdin jaksamisestani pitämällä vapaat ja lomat. Pyrin ”elämään rauhassa” kaikkien ihmisten kanssa. Olen kiinnostunut työstä, jos saan pysyä terveenä.

1. Olen 52-vuotias uusperheen isä ja pa

seltani teologian tohtori. Olen toiminut s
tapappina että maahanmuuttajien pappin
Saksassa, suomeksi, saksaksi ja englann
varsinaissuomalaisen maalaisseurakunn
ra, keväästä 2003 lähtien.
Uskonpuhdistukseen liittyvän tutkim
menian lisäksi harrastan muun muassa
ten edistämistä ja nuorisojalkapallon tu
vaniemellä nuoruuden alppihiihtoharra
tä uudestaan.

2. Minut tunteva seurakuntalainen py

kemaan arvioituaan, että Rovaniemen
etu olisi saada minut kirkkoherraksi. P
toutuneena minun on oltava valmis va
suun, vaikka jokainen uusi alku merki
takin luopumista.

3. Osaan nähdä asioista oleellisen, m

kä teologisesti että hallinnossa. Julist
tyy Kristukseen. Osaan tarkastella seu
mää niin toiminnan ja tarpeiden kuin ha
dösten asettamien rajojen näkökulmasta
niitä toisiinsa.

4. Seurakuntalaisten spiritualiteetin v

niin jumalanpalveluselämällä kuin sillä
vat Kristuksen olevan läsnä elämässään
ihmisten välityksellä.
Työhyvinvointi seurakunnassa. Seurak
nan tarpeista lähtevä selkeä hallinto ja p

5. Työntekijät ovat seurakunnan kesk

vara, siksi johtajan tulee pitää huolta
Työntekijöiden on tunnettava, että joh
denmukainen ja tukee heitä, kunhan he
kevät työnsä uskollisesti. Johtajan on pid
tä sidosryhmiin ja samalla huolehdittav
ganisaatio toimii itsenäisesti eikä minkä
ryhmän ehdoin.

6. Oikeudenmukaista ja samalla henkilö

kilöstöjohtamista, erilaiset painotukset
niitä kunnioittavaa Kristus-keskeistä hen
mista sekä hyvään valmisteluun perust
ta hallinnollista johtamista. Henkilöstö
osalta tärkeätä on myös tietää toimival
nioittaa niitä.

7. Kirkkoherra tasapainoilee seuraku

minnan ja hallinnon välillä. Kirkkohall
mä Uusi seurakuntayhtymä 2015 -mall
linnosta pois paikallistasolta ja antaa si
seurakunnalliseen työhön ja oman heng
hoitamiseen.
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a olevat ehdokkaat esittelyssä

3. vaalisijalla on Ranuan
kirkkoherra Pentti Kallioranta,
joka antaa vaalinäytteen kirkossa
18.11. klo 10

runan
mo,
rkossa

Pentti Kallioranta

mo

appi, koulutuksekä seurakunna Suomessa ja
niksi. Nyt olen
nan kirkkoher-

muksen ja ekupyhiinvaellusukemista - Roastus voisi viri-

yysi minua han seurakunnan
Pappeuteen siastaamaan kutitsee myös jos-

mikä auttaa setukseni keskiturakunnan eläallinnon ja sääa sekä sovittaa

vahvistaminen
ä, että he tunten myös toisten

kunnan toiminpäätöksenteko.

keinen voimahenkilöstöstä.
htaja on oikeupuolestaan tedettävä yhteytva, että oma orään yksittäisen

ökohtaista henhyväksyvää ja
ngellistä johtatuvaa ja avoinön ja hallinnon
ltarajat ja kun-

unnallisen toilituksen esittäli vie osan haliten lisää aikaa
gellisen elämän

8. Missä seurakunta kohtaakin seurakuntalaisen, koh-

taaminen on hoidettava niin laadukkaasti, että seurakuntalainen tuntee saavansa evankeliumin tuoreutta
elämäänsä ja että hän kaipaa saavansa sitä toistekin.
Riittävä yhteys seurakuntaan on säännöllinen jumalanpalveluselämä. Seurakuntalaisia on ilmeisesti rohkaista
tarpeen tulemaan kirkkoon ja tuomaan myös perheensä, naapurinsa tai ystävänsä.

9. Olet harrastanut ekumeenisia yhteyksiä. Miten tämä näkyisi työssäsi, jos tulisit valituksi kirkkoherraksi?
Ekumenia näkyisi ainakin Kristittyjen ykseyden rukousviikkona, säännöllisinä kristillisten seurakuntien
johtavien työntekijöiden kokouksina sekä esim. tilojen
yhteiskäytössä tarvittaessa.
Olen kyllä Herättäjä-yhdistyksen jäsen, mutta ei
se eikä mikään muukaan herätysliike - eikä kirkko –
omista koko evankeliumia, sillä Pyhä Henki liikkuu
missä itse tahtoo. Olen saanut ja saan hengelliseen elämään virikkeitä monista suunnista ja monilla kielillä.

1. Kävin ensin maatilateknisen koulun viljelijälinjan.
Olen ollut pappina Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen palveluksessa sekä Oulujoella. Rovaniemellä olen ollut 1996-2007 seurakuntapastorina ja
6,5 vuotta Alakemijoen kappalaisena. Sen jälkeen olen
ollut Ranuan kirkkoherra. Perheeseeni kuuluu vaimo ja
kymmenen lasta (9-28 v). Olen myös yksinkertainen
ukki. Usko, perhe, ystävät, huumori ja hyvät unenlahjat auttavat jaksamaan.
2. Rovaniemi tarjoaa työ- ja asuinpaikkana mielenkiintoisen ja moni-ilmeisen haasteen. Seurakunta on
monella tapaa aitiopaikalla Lapin ihmisten ja opiskelemaan tulleiden elämässä. Kirkko on edelleen keskellä kylää Rovaniemellä.
3. Katson, että minulla on juuri sopiva yhdistelmä

läheisyyttä ja etäisyyttä, kun olen ollut kahdentoista Rovaniemen työvuoden jälkeen viisi vuotta toisen
seurakunnan kirkkoherrana. Suhtaudun kaikkiin uusiin asioihin asenteella: ”Ihmisethän tätä ovat ennenkin tehneet.”.

10. Olet ollut kirkkoherrana pienessä 2600 seu-

4. Että seurakunnalla olisi ihmisen kasvot jokaiselle
rovaniemeläiselle, työntekijöiden jaksamisen tukeminen muutosten keskellä sekä rehellisyyden merkityksen korostaminen kaikessa oiminnassa ja hallinnossa.

Hyvin. Pienessä seurakunnassa olen saanut perusteellisen kokemuksen mitä moninaisimmista kirkon työaloista ja hallinnon piirteistä – ollut mukana eri työaloilla, vetänyt mittaviakin rakennusprojekteja jne.
Työhyvinvointi on jo ennen kirkkoherra-aikaani ollut
johtamiseni painopiste. Tiedän myös, että oikea tapa
tehdä jokin asia on sidoksissa olosuhteisiin.
Olen myös vuosien ajan osallistunut hiippakunnalliseen ja kokonaiskirkolliseen työskentelyyn mm. hiippakuntavaltuustossa, IT-alueen johtokunnassa, Kirkkopalvelut ry:n valtuustossa ja jumalanpalvelus ja yhteiskunta -toimikunnan jäsenenä.

5. Kaikkeen ei voi eikä tarvitse paneutua henkilö-

rakuntalaisen ja muutama työtoverin seurakunnassa. Miten arvelet kykeneväsi johtamaan suurta seurakuntaa?

11. Mitä hyötyä olisi Rovaniemen kirkkoherran

työssä väitöskirjastasi, jossa tutkit 1500-luvulla eläneen Jean Calvinin käsitystä Universaalista oikeudesta?
Tutkijakoulutus on entisestään parantanut kykyäni analysoida asioita ja tehdä päätöksiä asiaperustein. Väitöskirja selkeytti rakkauden kaksoiskäskyn merkitystä Jumalan tätä maailmaa koskevan tahdon ilmauksena, jonka perusteella toimintaa tulee arvioida – joka
siis on etiikan perusteena.
Calvinin Genevessä tapana ollut papiston yhteinen
teologisen työskentelyn malli olisi mielenkiintoinen
mahdollisuus myös monipappisessa seurakunnassa.

kohtaisesti, mutta kirkkoherran on oltava tarvittaessa
kaikkien työntekijöiden tukena ja saavutettavissa. Sidosryhmien suuntaan on luotu hyvät, toimivat yhteydet. Näitä tulee vaalia välttäen kuitenkin vääränlaista riippuvuutta.

6. Johtavassa asemassa olevien pitää olla tilanteen ta-

salla. Jokaisen työntekijän ammattitaito otetaan todesta
ja samalla pidetään huolta siitä, ettei kukaan jää yksin
tekemään työtään eikä myöskään ryhdy sooloilemaan.
Seurakunnan johtamisessa on erityispiirteenä hallintomalli, jossa tietyt asiat ovat piispallisen kaitsennan alaisia kun taas tietyt asiat ratkaistaan demokratian pelisääntöjen mukaan.

7. Minusta tehtävänkuva on nykyisellään varsin toimiva. Esimiestyöhön tulee varata riittävästi aikaa, se
on hyvin tärkeä osa kirkkoherran työssä.
8. Ei kannata ajatella liian tapahtumakeskeisesti. Yh-

teys seurakuntaan voi vahvistua mm. tutun ihmisen
kautta, joka kokee seurakunnan omakseen. Vapaaehtoiset innostetaan yhä enenevässä määrin tuomaan ystäviään mukaan myös toimimaan ja vaikuttamaan toimintaan.
Toisaalta kysymyksessä luetellut tapahtumat ovat
kaikki hyvin tärkeitä seurakunnan toiminnan osa-alueita, niitä ei kannata vähätellä.

9. Olet kirkkoherrana Ranuan noin 4 000 seu-

rakuntalaisen ja kymmenen työtoverin seurakunnassa. Miten arvelet kykeneväsi johtamaan suurta seurakuntaa?
Lukekaa 2. Moos. 18:13-27 Jetron ohjeet vävylleen
Moosekselle, siellä on valmis malli. Rovaniemellä on
hyvä väliportaan hallintomalli. Seurakuntapiirejä johdetaan piirikappalaisten johdolla ja jokaisella työalalla on johtavat viranhaltijansa. Heidän kauttaan kulkee
kirkkoherran johtamismahdollisuus jokaiseen työntekijään. Rovaniemellä toimii hyvin n.s. matriisiorganisaatiomalli. - Työntekijöiden tai seurakuntalaisten määrä ei sinänsä muuta asioita miksikään. Ihmiset ovat ihmisiä niin Rovaniemellä kuin Ranualla ja
muuallakin.

10. Miten hengellinen kotisi vanhoillislestadio-

laisuus näkyisi työssäsi, jos tulisit valituksi kirkkoherraksi?
Käyn seuroissa Rauhanyhdistyksellä mahdollisuuksien
mukaan viikoittain ja koetamme viedä myös perhettä
seuroihin. Toisaalta olen kaiken aikaa kirkon virassa
toimiessani pyrkinyt rohkaisemaan ja innostamaan herätysliikkeen väkeä osallistumaan yhteiseen jumalanpalvelukseen ja muuhunkin seurakunnan toimintaan.
Kirkkoherra on korostetusti koko seurakunnan palvelija, eikä toiminnassaan voi olla riippuvainen mistään hengellisestä suunnasta. Saarnoissani varmasti
kuuluu lestadiolaisesta seuraperinteestä tutut äänenpainot ja sanonnat. Saarnat ovat kuitenkin kaikille tarkoitettuja, ei millekään uskovien ryhmälle erityisesti.

11. Vanhoillislestadiolaisuudella on eksklusiivinen

(= muut uskontulkinnat torjuva) seurakuntaoppi,
jonka mukaan pelastusta ei ole sen yhteisön ulkopuolella. Miten tällaiseen liikkeeseen lukeutuva voi
toimia kansankirkon seurakunnan kirkkoherrana?
En ole kokenut tähän asti minkäänlaista ristiriitaa asiassa. Kysymyksessä esiintyvä sana ”kansankirkko”
avaa tärkeän näkökulman. Kirkko sulkee sisäänsä monenlaisia tapoja tulkita kristillistä uskoa. Kirkkoherrana olen lisäksi erityisessä asemassa vaalimassa seurakunnan yhteisyyttä erilaisista näkemyksistä huolimatta.
En ole myöskään kokenut vanhoillislestadiolaista
uskontulkintaa enkä yhteisöä eksklusiivisena vaan kutsuvana ja rohkaisevana. Keskeistä siinä on julistus syntien anteeksiantamuksesta.
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Enkelikirkossa oltiin
enkeleiden apulaisina

Rovaniemen seurakunnan uudet
www-sivut on avattu osoitteeseen
www.rovaniemenseurakunta.fi.
Eniten kävijöitä on ollut ajankohtaista, tapahtumat ja toimintaa –sivuilla, joiden kautta löytyykin laajasti tietoa niin musiikkitapahtumista, perhekerhoista, retkistä kuin eri seurakuntapiirien toiminnoistakin.
Seurakunta haluaa tavoittaa laaja-alaisesti kaikki seurakuntalaiset
ja on kiinnostunut kuulemaan teidän ajatuksianne verkkosivuston
kehittämisestä.
Etusivulta pääset osallistumaan
käyttäjätutkimukseen. Kyselyssä
on vain neljä sivua, joten vastaaminen ei kestä kauan. Tutkimuksessa kysytään taustatietoja, jotta
voimme kartoittaa käyttäjäkunnan
rakennetta.
Osallistumalla tutkimukseen,
pääset kertomaan mielipiteesi mm.
sivuston ulkoasusta, värimaailmasta, kuvituksesta, tekstisisällöistä sekä muusta seurakunnan viestinnästä ja antaa oman kehittämisehdotuksesi. Voit vastata kyselyyn
nimettömästi ja jättää yhteystietosi
vain kirjapalkintojen arvontaa varten. (HU)

Kirkon ympäristödiplomi on seurakuntia varten kehitetty väline, joka auttaa seurakuntia täyttämään
hyvin vastuutaan luomakunnasta. Kirkon ympäristödiplomi on
noin 100 seurakunnalla. Kirkko
sai oman ilmasto-ohjelman Kiitollisuus, kunnioitus, kohtuus kesäkuussa 2008. Lähtökohtana on
kiitollisuus Jumalan ihmeellisestä
luomakunnasta, siitä nouseva kunnioitus ja pyrkimys kohtuullisuuteen. Jatkona Kirkon ilmasto-ohjelmalle on Kirkkohallitus kehittänyt laskurin, jolla seurakunnat voivat selvittää oman toimintansa kasvihuonepäästöjä kuvaavan hiilijalanjäljen.
Kirkon ilmastolaskurin käyttö on perusvaatimuksena Kirkon
ympäristödiplomin saamiselle ja
laskuri auttaa arvioimaan, miten
seurakunnan toiminnan osa-alueet
vaikuttavat sen kasvihuonepäästöjen määrään ja rakenteeseen. Laskuriin syötetään seurakunnan toimintoihin liittyviä energian käytön, liikkumisen, hankintojen ja
jätteiden määrätietoja. Hiilijalanjäljen selvityksen suurin ja työläin
vaihe on laskentatietojen kerääminen. Seurakunnallamme on lukui-

Enkelikirkko on lapsille ja perheille sekä lasten kanssa työskenteleville suunnattu pieni hartaustilaisuus, jossa pääosassa ovat lapset
ja enkelit. Kauniit lastenvirret soivat komeasti flyygelin ja kirkkourkujen säestyksellä. Tilaisuus alkoi
vaikuttavasti enkelikulkueella, joka saapui alttarille Maan korvessa kulkevi lapsosen tie –sävelmän
soidessa.
Lapsityön lehtori Sanna Kerola
juonsi lempeästi tilaisuuden käyttäen tehokeinona tarinaa ja nukkeja. Yksi nukke oli Jaakob, jota
enkeli oli yöllä unessa lohduttanut, kun häntä oli pelottanut. Toinen nukke oli Maria, jolle enkeli ilmoitti, että hän tulee saamaan vauvan. Tuo vauva oli Jeesus. Kolmas,
Pietari –niminen nukke, joutui pulaan ja enkeli pelasti hänet pahasta paikasta.
Sanna Kerola muistutti meille, että enkelit tekevät työtä täällä
maan päällä monella tavalla. Enkelit suojelevat, lohduttavat ja tuovat meille viestejä. Aina me emme
niitä huomaa, sillä enkelit saattavat
pysyä piilossa ja auttaa meitä salaa. Me kaikki kuitenkin voimme
olla enkeleiden apulaisia, kun pi-

sia kiinteistöjä, joiden sähkön kulutus ja hankitun sähkön tuotannon päästöt on kirjattava laskuriin. Lisäksi energian käyttö lämmitykseen on laskettava erikseen
seurakunnan omien rakennusten ja
vuokratilojen osalta. Liikkumisen
osalta laskuriin merkitään tiedot
seurakunnan ajoneuvojen ja työkoneiden polttoaineen käytöstä, työasioiden hoitamiseen liittyvästä liikenteestä ja kuljetuksista. Hankintatiedoissa käsitellään kaikki elintarvikkeet, tavarat ja palvelut. Seurakunnan tuottamasta jätteestä eritellään jätelajien määrätiedot.
Miia Ylipulli

Lähteet:
sakasti.evl.fi/ympäristö
Kirkon ilmastolaskuri; Riuttanen
& Nurminen 2012

Harriet Urponen

Kirkon ilmastolaskuri
uutena osana ympäristödiplomia
Toni Brantberg

Käyttäjätutkimus
verkkosivustosta

Emma Kenttälä 1v 4kk ihmetteli
enkeleitä äitinsä Piian kanssa
dämme itsestämme ja kaveristamme hyvää huolta.
Vennivaaran ja Alakorkalon päiväkerhojen lapset lauloivat reippaasti ja kauniilla äänellä. Nyt kirkossa sai myös taputtaa, niin upeasti pikku enkelit lauloivat alttarilla. Tunnelma oli iloinen ja lämmin
ja sekä enkeleillä, että tilaisuutta
seuraamaan saapuneilla henkilöillä oli hymy huulilla.
Todistetusti enkeleitä näkivät
ainakin Päiväkoti Asemapäällikön
lapset ja aikuiset sekä Etelärinteen
päiväkodin Teeret –ryhmä. HU

KAUDEN 2012-2013
RIPPIKOULUT ALOITTANEET
Vuonna 1998 syntyneet ilmoittautuivat
rippikouluun keväällä. Ryhmät muodostettiin
kesän aikana ja infokirjeet postitettiin
alkusyksystä. Ryhmänvaihtotoiveita sai esittää
syyskuun loppuun saakka.
Vaihtotoiveet kirjattiin ylös siinä järjestyksessä,
kun ne tulivat ja vaihdot tehtiin samalla periaatteella.

ensisijaisesti oman ryhmäsi työn-tekijöihin.
Heidän yhteystiedot löytyvät rippikoululaisen
infokirjeestä ja myös netistä.

Miten käy toteutumattomille toiveille
Vaihtotoiveita ja uusia ilmoittautuneita tuli
kaikkiaan 29, siis selvästi vähemmän kuin
aikaisempina vuosina. Vaihtotoiveita on
tällä hetkellä toteutumatta 10. Toistaiseksi
toteutumattomista toiveista ei erikseen ilmoiteta,
mutta niitä voi tiedustella rippikoulutoimistosta.
Mikäli toivottuun ryhmään tulee tilaa, vaihtoja
vielä tehdään ja niistä ilmoitetaan asianosaisille.
Nyt on kuitenkin tärkeää, että nuori aloittaa
rippikoulunsa sen ryhmän mukana, jossa hän tällä
hetkellä on.
Vähintään puolen vuoden rippikoulumatka
Monet rippikouluryhmät ovat jo aloittaneet
kokoontumiset ja loput aloittelevat lähiviikkoina.
Lähes kaikilla ryhmillä on nimettynä oma
teologi ja nuorisotyöntekijä. Kunkin ryhmän
työntekijät ilmoit-tavat omille ryhmilleen
kokoontumisista. Kaikki rippikouluun liittyvät
tapaamiset ovat tärkeitä ja läsnäolo niissä
välttämätöntä. Rippikoulu kestää 80 tuntia ja sitä
käydään vähintään puolen vuoden ajan. Jos oman
rippikoulusi asioissa on epäselvyyttä, ota yhteyttä

Rippikoulujen konfirmaatiot
Kaikille ryhmille on varattu konfirmaatioajat.
Niistä on jo tiedotettu tai tiedotetaan seuraavassa
infokirjeessä, jonka postittaa loka-marraskuun
aikana ryhmän omat työntekijät. Konfirmaatioajoista voidaan keskustella ryhmien
vanhempainilloissa.
Vanhempainillat
Rippikoulu on myös koko perheeseen vaikuttava
asia. Jokaisen rippikouluryhmän vanhemmille
pyritään järjestämään vanhempainilta rippikoulun
alkutaipaleella, jolloin vanhemmilla ja työntekijöillä on mahdollisuus kahvikupposen äärellä
keskustella kaikesta rippikouluun liittyvästä
ja muustakin, tutustua toisiinsa ja myös toisten
rippikoululaisten vanhempiin.
Muualla rippikoulun käyvät
Moni nuori käy rippikoulunsa muualla kuin oman
seurakunnan rippikoulussa. Heille lähetetään
marraskuun alkuun mennessä infokirje, josta
selviää, millä tavalla heidän kotiseurakuntayhteysjakso hoidetaan. Jos tähän ryhmään kuuluva nuori
ei ole palauttanut ilmoittautumiskorttia, toimita
osoitetietosi rippikoulutoimistoon infokirjeen
postitusta varten.
Maija Pieskä
maija.pieska@evl.fi

”

PP
Partiolaisten

kalentereita saatavana alk.15.10.2012

Ympäri kaupunkia liikkuvien partiolaisten (ovelta -

Kuljemme yhdessä tällä tiellä,
jolla jo muinoin kuljettiin.
Usko ja toivo yhteinen yltää näin halki
aikojen. Kuljemme yhdessä pitkää matkaa,
luottamus kasvaa hiljalleen.
Kaipaus meihin vielä jää,
kaukana siintää määränpää”.
				

Virsi 814

ovelle -myyntiä, erilaiset tapahtumat) lisäksi:


Srk:n Partiotoimistolta Ainonkatu 3, 2krs



Lapin Samoilijoiden kololta maanantaisin klo
18-20 Veitikantie 35 B, K-kerros

Lisäksi adventtikalentereita myytävänä Lapin Partiolaisten Piiritoimistolla ti - to 12-16 Kaartokatu 4 as 1.
Tiedustelut: Lapin Partiolaiset ry:n piiritoimistolta
ti, ke, to klo 12-16 puh. 040 833 8556
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Kirjuri käyttöön Rovaniemellä

Kotisivut

Rovaniemen seurakunnan kirkkoherranvirastossa
kääntyi 16.10.2012 historianlehti, kun otettiin käyttöön Kirjuri-järjestelmä, joka on Suomen evankelisluterilaisten seurakuntien yhteinenjäsentietojärjestelmä.
Kirjuri-järjestelmän avulla kehitetään kirkonkirjojenpitoa merkittävästi.
Kaikkien seurakuntien
jäsenten tiedot ovat samassa yhteisessä tietokannassa.

Tämä mahdollistaa sen, että mm. perunkirjoitusta varten tarvittavat tiedot voidaan
toimittaa yhdellä todistuksella yhdestä seurakunnasta
koko henkilön ev.lut. kirkon
jäsenyyden ajalta. Kirkkohallitus päättää lopullisesta aikataulusta loppuvuodesta, joten vielä ei ole varmaa, helpottuuko asiakirjojen saanti heti vuodenvaihteessa.
Kirkkoherranvirasto

www.rovaniemenseurakunta.fi
Rovaniemen seurakunta järjestää

JOULULEIRIN

VAIVATON VIHKIHETKI
KIRKOSSA
Tänä vuonna vielä yksi
nonstop-vihkimisen päivä
ke 12.12.12. klo 15 alkaen.
Kuulutukset eli avioliiton esteiden tutkinnasta
todistus hankittava vähintään 7 vuorokautta
aikaisemmin (5.12.).
Vihkiajan voi varata 15 min välein, mutta
vihittäväksi voi tulla myös ilman ajanvarausta
ilmoittautumalla klo 17 mennessä, jos mukana on
todistus avioliiton esteiden tutkinnasta.
Ilmoittautuminen kirkon kryptassa,
käynti Vapaudentien puolelta.
Mahdollisuus myös yhteisvihkimiseen
(2-6 vihkiparia yhtä aikaa).
Ajanvaraus kirkkoherranvirastosta, p. 3355 200.

Norvajärven leirikeskuksessa
23.-26.12.
*
*
*
*
*

Leirin vetäjänä Ritva Marttala.
Leiri alkaa sunnuntaina
23.12. kirkossa vietettävän
messun jälkeen.
Hinta 220 € kahden hengen huoneessa ja
240 yhden hengen huoneessa.
Tiedustelut Norvajärven leirikeskuksen hoitaja
Tuula Erola, 040-7724281.
Leiri toteutetaan, jos leirille tulee vähintään
15 henkilöä.

Diakoniatyö järjestää

RETKEN KAIROSMAJALLE
Sinä joka olet työnhakijana ja haluat lähteä
virkistäytymään päiväksi. Rovaniemen seurakunta
järjestää retken Kairosmajalle ma 12.11.
Ei eläkeläisille.
Kuljetus ja ruokailu maksuttomia.
Lähtö seurakuntakeskuksen edestä, Rauhankatu
70, klo 9 ja paluu klo 15.30.
Ilmoittautumiset toim.siht. 016-3355236.
Ohjelmassa tutustuminen Revontulikappeliin ja
hiljentymistä Sanan äärelle. Tervetuloa mukaan!
Mukana diakoniatyöstä
Tuula Kivinen ja Sinikka Vilen.
Lisätiedot: Tuula Kivinen tuula.kivinen@evl.fi
tai 0400-127189.

ROVANIEMEN KIRKOSSA
04.11. klo 16 Seitakuoron konsertti Dona nobis
pacem, johtaa Kadri Joamets, pääsylippu 12/8 €.
24.11. klo 18 Lapin kirkkomusiikkipiirin laulajien
iltamusiikki. Vapaa pääsy, kolehti
kirkkomusiikkipiirin työlle.

NUORISOTYÖ

ILMOITTAA!

04.12. klo 19 Joulukonsertti, Joni Jarkko, laulu,
Mauri Miettunen, piano/urut. Vapaa pääsy,
ohjelma 5 €.
06.12. klo 16 Laulu Isänmaalle –
yhteislaulutapahtuma. Vapaa pääsy, kolehti.
07.12. klo 18 Suomalainen joulukonsertti, Teuvo
Oinas ja Carita Siniluoto. Pääsylippu 25 €.
11.12. klo 19 Antti Tuiskun joulukonsertti "Minun
jouluni". Liput ennakkoon 20 €. Ovelta 23 €,
mikäli tilaisuutta ei ole loppuunmyyty.
15.12. klo 19 Lapin Sotilassoittokunnan konsertti,
solistina Kai Hyttinen. Pääsylippu 15 €.
17.12. klo 19 Tarja Turunen & Harus, Joulu
Sydämissä-konsertti, Kalevi Kiviniemi urut, Marzi
Nyman kitara, Markku Krohn lyömäsoittimet. Liput
31,95/33 €.
Virrestä Voimaa – yhteislaulutilaisuudet
seurakuntakeskuksessa klo 13-14 aina parillisen
viikon keskiviikkona.

Apulaisia tarjolla 30.6. 2013 saakka.
Seurakunnan nuoret ovat tekemässä
retkeä Keski-Eurooppaan ja keräävät
talkoillen varoja matkaa varten.
Heitä voi kutsua avuksi talkootöihin: haravointiin,
lumen kolaamiseen, auton tai ikkunoiden pesemiseen, siivouksiin sisällä ja ulkona tai muu
palvelukseen, joka soveltuu nuorten tehtäväksi.
Talkootyö tilataan vähintään viikkoa ennen ja
sovitaan palkkiosumma. Lasku lähtetään
seurakunnan taloustoimistosta. Jokaiselle keikalle
lähtee 2-3 nuorta, palvelua ei voi suorittaa yksin.
Palvelut tilataan ohjaajan numerosta
040-7301965 / Merita Orell-Kiviniemi
OMAISHOITAJIEN JA LÄHEISTEN
VIRKISTYSPÄIVÄ NORVAJÄRVEN
LEIRIKESKUKSESSA
26. marraskuuta.
Rovaniemen seurakunnan diakoniatyö järjestää
virkistyspäivän henkilöille, joilla on kotona tai
laitoksissa hoidettavanaan pitkäaikaissairas.
Retki on maksuton. Päivää vietetään jouluisissa
tunnelmissa ja toistemme hyvässä seurassa.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset keskiviikkoon
21.11. mennessä diakoniatoimistoon puh. 3355236
(puhelimen puhepostiin voi jättää myös
ilmoittautumisen mainiten oman nimen ja
puhelinnumeron, ruokavalion sekä virkistyspäivän
nimen) tai Sirpa Hiilivirralle, p. 040-5469421.
Lähtö linja-autoasemalta, tilausajon puolelta klo 9
ja paluu samaan paikkaan n. klo 14.

25.11. klo 18 Pianokonsertti, Anne Kauppi. Vapaa
pääsy, ohj. 5 € Järjestää kaupungin
kulttuuripalvelukeskus ja srk.
26.11. klo 19 Christmas Jazz-konsertti. Mathias
Sandberg, kitara ja Mariah Hortans, laulu. Vapaa
pääsy, käsiohjelma 5 €.

Nuoret talkoilevat
varoja Euroopan
matkaa varten

Tervetuloa!

Nuorten messu
kirkossa perjantaina 23.11. klo 18.

Korkalovaaran piirien yhteiset

Nuortenilta
perjantaisin klo 18-22 kryptassa.
Nuortenmessuiltoina messun jälkeen.
Nuorten Kauneimmat joululaulut
14.12. klo 18 kirkossa.
Nuorten musiikkitoiminta
Lisätietoa Tero Rautio, 040-5713372 tai
tero.rautio@evl.fi
Lautapeli-illat
Tyttöjen peli-ilta: Tietoa Meritalta ja Maarit
Vuoskulompololta.
Poikien peli-ilta: Tietoa Arilta.
Tyttöjen Itsenäisyysleiri 6.-9.12.
Paaniemellä
Tarkoitettu 15-22 vuotiaille.
Leirimaksu 15 € ja ilm. nuorisotoimistoon.
Mukaan sopii 15.
Isosleiri III
7.-9.12. Norvajärvellä.
Leiri tarkoitettu niille isoskoulutuksessa oleville,
jotka eivät olleet syksyn isosleiri I:llä tai II:lla.
Ilm. nuorisotoimistoon.

JOULUMYYJÄISET

lauantaina 24.11. klo 11-14
Korkalovaaran kappelin
asunnolla.
Myytävänä *leivonnaisia *käsitöitä
*arpoja ym. myyjäistavaroita.
Paikan päällä nautittavana kahvia ja torttuja.
Tervetuloa!

Tyhjän sylin messu
Perjantaina 2.11. klo 18
Rovaniemen kirkossa
Hiljentymistä ja rukousta.
Lapsettomuuden, keskenmenon, raskauden
keskeytyksen, kuolleen lapsen syntymän tai
lapsen kuoleman kokeneille.
Ehtoollisen vietto.
Järjestää Rovaniemen seurakunta
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Sävelkaikuja

Ryhtiliikettä
kappelialueille

Mauri Miettunen

W

isaran ja Laddawan Ackher ovat valmistuneet seurakuntatyöhön Thaimaan Luther seminaarista Bangkokista. He ovat ensimmäisiä Thaimaan pohjoisen Akhaheimon jäseniä, jotka ovat saaneet koulutuksen seminaarissa seurakuntatyöhön. Heidän opiskelunsa oli mahdollista suomalaisten antamalla stipendituella.
Ackherit työskentelevät Pohjois-Thaimaan vuoristoseudulla. Heidän ahkera evankelioimistyönsä on nyt edennyt nyt siihen pisteeseen, että Baan Rai Pattana Akha-kylän pieni kokoontumistila on
jäänyt pieneksi. Seurakuntaan ollaan suunnittelemassa omaa kirkkorakennusta pienen 25-paikkaisen bamburakenteisen saarnapaikan
lisäksi. Tilan tarve on tullut erikoisen suureksi Myanmarin siirtotyöläisten saavuttua kuulemaan sanaa. Tiedon levitessä yhä uusia ihmisiä on tullut viikoittaiseen jumalanpalvelukseen ja raamattuopetukseen mukaan. Kasteitten määrä on myös kasvussa.
Kaikenlainen ahkerointi ja rahankeruu kirkon saamiseksi on aloitettu. Japanin ev.lut. kirkko on lahjoittanut maapohjaan rahaa ja lisäksi seurakunta otti lainaa, että kirkolle saatiin rakennuspaikka.
Evankelista-perhe käyttää kaiken tietotaitonsa uuden kirkon saamiseksi akha-yhteisöön. Pariskunta on organisoinut seurakunnassa pullokeräystä, luontoystävällisen pesuaineen valmistusta ja riisin viljelyä. Nyt koko seurakuntaa sitoutetaan näihin projekteihin, jotta niiden avulla kertyisi rahaa rakennushankkeeseen. Pelloilla ahertavat
niin lapset kuin aikuisetkin. Evankelioiminen ja koko kirkon työ on
arkista työtä - Jumalaan luottaen - yhteiseksi hyväksi.
Evankelista Wisaran Acker toteaa, että sen suurempaa onnea emme osaa kuvitella kuin akha-kielisen yhteisön oma seurakuntakeskus, joka kokoaisi yhteen kaikki Chiangrain ja ympäristön akhavuoristolaiskansan jäsenet palvelemaan, kiittämään ja ylistämään
Jumalaa elämän lahjasta.
Myös Thaimaan Luterilaisen kirkon piispa on noteerannut pariskunnan seurakunnan nopean kasvun ja ilmoittanut, että alueella on
mahdollista aloittaa kristittyjen koulutus. Uusimpana haasteena ovat
rajan takaa Laosista saapuvat akha-heimoiset siirtotyöläiset, joiden
sanannälkä on valtaisa.
Lilja Kinnunen-Riipisen johtama Luther seminaari matkaakin pohjoisen vuoristoon jo tämän vuoden neljännelle koulutusmatkalle lokakuussa. Matkan aikana pidetään jumalanpalveluskoulutus,
josta Lilja Kinnunen-Riipinen vastaa. Hänen kanssaan matkaan lähtevät emeritus-piispa Wisdanukorn Upama ja kuusi kolmannen vuosikurssin opiskelijaa. Matka on vaativa jo yksin kulkemisen osalta,
sillä se on suurelta osin tietöntä aluetta, jossa kuljetaan vain jalan.
Lilja-Kinnunen Riipisen viesteistä jutun kokosi
Liisa Alanne

Puuhaa lapsille !
Aini ja Ossi ovat riidelleet. Aini oli syönyt salaa Ossin karkit,
josta Ossi suuttui. Suutuksissaan Ossi halusi kostaa Ainille ja
hän leikkasi irti Ainin lempipupun korvan. Samalla pupulta
irtosi myös toinen silmä. Ossi nakkasi pupun piiloon kaapin alle
ja yritti olla kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Illalla Aini
kaipaili pupuaan, mutta hän ei löytänyt sitä. Molemmat
menivät nukkumaan murheellisin mielin. Aamupalaa syödessä
molemmat kertoivat äidille nähneensä pahaa unta. Äidin
kysellessä syitä pahoille unille, Ossille tuli entistä enemmän
paha mieli. Lopulta hänen oli tunnustettava, että hän oli leikannut Ainin lempipupun korvan irti ja piilottanut pupun, koska
Aini oli syönyt hänen karkkinsa. Aini purskahti itkuun ja tönäisi
Ossia. Silloin äiti puuttui asiaan” Aini ja Ossi, te molemmat
olette tehneet nyt väärin. Teidän pitää nyt pyytää toisiltanne
anteeksi.” Aini tiuskaisi: ”Mutta Ossi on rikkonut minun pupun!”
”Silti. Jos sinä et anna Ossille anteeksi, Ossilla säilyy kurja mieli.
Ja jos Ossi ei pyydä anteeksi, niin sinulla säilyy kurja mieli.
Lisäksi sinun saattaa tehdä mieli tehdä jotain yhtä ikävää Ossin
tavaroille, mikä saa taas Ossin kostamaan sinulle ja lopulta
kumpikaan ei halua olla toistensa kaveri vaan te epäilette
toisianne koko ajan ja teillä molemmilla on kurja olla.” ”Mutta..
”, Aini yritti. ”Ei mitään muttia. Nyt sovitaan tämä riita, niin
molemmille tulee parempi päivä ja teillä on paljon mukavampaa leikkiä yhdessä. Ensi kerralla jos sinun Aini tekee mieli karkkia, niin pyydät reilusti Ossilta niitä. Kumpikaan ei saa suutuspäissään rikkoa toisen tavaroita. On parempi, että sanotte
toisillenne, että toinen tehnyt väärin ja sovitte asian. Sitä Jumalakin toivoo meiltä. Jeesus sopi meidän pahat tekomme
Jumalan kanssa, joten meidän tulisi kyetä sopimaan riidat
keskenämme. Meidän tulisi kohdata toisiamme aina ystävällisesti, lempeästi ja anteeksiantavasti vaikka se joskus onkin
vaikeaa. Loppujen lopuksi se tuottaa elämäämme hyviä
asioita.” Epäröiden Aini sanoi Ossille: ”Anteeksi, että söin karkkisi salaa, se oli väärin”. ”Anteeksi, että rikoin sinun pupusi. Minä
voin auttaa korjaamaan sen”. Helpottuneena Ossi halasi Ainia.
Molemmat jatkoivat aamupalan syömistä. Hetken päästä äiti
kysyi: ”Miltä nyt tuntuu?” Molemmat vastasivat: Hyvältä ja
ruokakin maistuu paremmalta kuin äsken!”

Lähetysruutu

Wisaran Ackher

Oli jokseenkin liikuttavaa kuunnella erästä vanhusta, joka kertoi,
miten tärkeää hänelle olisi päästä
kirkkoon. Hän oli kyllä vihjannut
naapureille, että joku lähtisi kaveriksi kirkkoon, sillä jotenkin kynnys yksin kirkkoon menemisestä
tuntui korkealta. Kun kukaan ei
reagoinut, eikä lapsiakaan ollut,
niin vuosia oli vierähtänyt edellisestä kirkkoreissusta. Aiemmin yksin käydessäkin oli alkanut tuntua,
että ihmiset eivät tervehdi, ei synny kontaktia, ei ole toivottu kirkkovieras.
Tämä vanhus ei asunut Rovaniemen seudulla, mutta keskustelu sai
miettimään erityisesti laajan seurakuntamme kappelialueita. Usein
käy niin, että kun viikonloppuna
lapset ja lapsenlapset tulevat käymään, niin messussa käynti jää
muiden touhujen varjoon. Olisiko
jo aika ottaa alueen kirkonmenot
pyhäpäivän kohokohdaksi? Jos
lasten vanhemmat eivät jaksa lähteä liikkeelle viikon kiireiden jälkeen, niin voisivatko he viedä isovanhemmat ja lastenlapset yhdessä
kirkkoon. Monelle lapselle kirkkoreissu isovanhemman kanssa saattaisi olla ikimuistoinen kokemus.
Samalla voisi vilkaista kappelin urkuja, pyytää kanttoria vähän
esittelemään urkuja ja soittamaan
jotain lapsille sopivaa musiikkia.
Lukuisat kappeleidemme pilliurut
ovat olleet melkoinen satsaus aikanaan, jälkeenpäin ajateltuna taloudellinenkin. 70-luvun lopun urkujen hinnat silloisina markkoina
maksaisivat nykyään helposti saman verran euroja ja lisäksi pitäisi kertoa summa kahdella tai kolmella. Esim. Auttin 100.000 markkaa maksaneet urut maksaisivat
nyt 2-300.000 euroa. Tänä päivänä ei olisi helppoa saada hyväksytyksi yhtään pilliurkuhanketta kappeleihin, hyvä kun saadaan pidettyä kappelit ja soittimet kunnossa.
Onneksi digitaalitekniikan myötä
pilliurku ei ole aina välttämättömyys.
Kappelit ovat alueidensa jalokiviä. Kun koulut ja kaupat ovat monien kappeleiden läheltä suljettu,
niin kappelit odottavat kävijäänsä.
Miten saamme yksinäisille vanhuksille vakuutettua, että he voivat rohkeasti kysyä naapurilta tai
tutulta, onnistuisiko yhteinen kirkkoreissu?
On ryhtiliikkeen aika – maaseudun hengellisen ja henkisen hyvinvoinnin hyväksi! ”Kirkkoon kun
kellot kutsuvat, suo sinne tiemme
johtaa” –pyydetään virressä 197.

Riisin viljelyllä ja pullonkeräyksellä
varat kirkkorakennukseen

Lilja Kinnunen-Riipinen kouluttaa Akha-heimon jäseniä seurakuntatyöhön Thaimaassa.

Antakaa toisillenne
anteeksi

Etsi reitti riidasta sopuun.

Mikä tärkeä sana ystävälliseen
sydämeen kätkeytyy? Yhdistä viivat.
Väritä ja koristele sydän kauniiksi.

Korjaa rikkottu pupu ehjäksi.

Laati Elina Koivula 2012
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Juhlapalvelua ammattitaidolla
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Seutulanharjun hoivakoti Ky

 

Seutulankuja 11 016 379 7071
96800 Rovaniemi


Hammaslaboratorio

Juhlapalvelua ammattitaidolla

DentoTeam
Hammaslääkärit

Hyvä Hammas
Oy
Puree Paremmin.

ANNIN PITOPALVELU

Valtakatu 4 A, Rovaniemi

Valtakatu 4 D, Rovaniemi
p. 020 743 3940

Anni Pallari
p. 0400 692 523

Hll Aki Tuomanen
Suu- ja leukakirurgian
erikoishammaslääkäri
Sekä yleishammaslääkärit
Myös suuhygienistipalvelut

KIVIVEISTÄMÖ
LAPIN KIVITUOTE KY
Kivialan erikoisliike
- hautakivet
- lisäkaiverrukset
- keittiötasot yms.
Lepikontie 8, 96100 Rovaniemi
p. 016 3792 745
www.lapinkivituote.com

Muisto kaunis
voimaa antaa
surun raskaan
hiljaa kantaa

p. 020 743 3946

SENIOREILLE
FYSIOTERAPIA
HIERONTA
KOTIKUNTOUTUS
RYHMÄT:
tasapaino-, muistikuntoutusja allasryhmä

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

www.kotimaa24.fi

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

Hautaustoimisto Karilahti
Toni Karilahti
0500-664 774

Lähteentien pirtti
Maarit Simoska
044-200 6880

LAPIN SENIORIKUNTOUTUS

Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Puh. 0400 818 798
posti@lapinseniorikuntoutus.fi www. lapinseniorikuntoutus.fi

Lehtipisteessä 1.11.

Ilmoittaja,
ota
yhteyttä.
Pirjo Teva

020 754 2284,
040 680 4057
pirjo.teva@
kotimaa.fi

www.askellehti.fi
Voit tilata Askelen myös kotiisi
Tilauspalvelu 020 754 2333 tilauspalvelut@kotimaa.fi

Pääsky
32. vuosikerta
Julkaisija
Rovaniemen seurakunta
Päätoimittaja
Kari Yliräisänen
puh. 040 5032 734
kari.yliraisanen@evl.fi
Toimitussihteerit
Harriet Urponen
puh. 040 1207 755
harriet.urponen@evl.fi
Jouni Hagström
puh. 335 5249
jouni.hagstrom@evl.fi
Lehtityöryhmä
Kari Yliräisänen pj., Jouni Hagström,
Kati Kanto, Sanna Kerola, Tuomo
Korteniemi, Markku Kukkonen,
Maija Pieskä ja Riku Tapio,
Harriet Urponen

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-yhtiöt
Ilmoitusmarkkinointi
Pirjo Teva
puh. 020 754 2284, 040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Suomen Pipliaseura 1812-2012 • www.piplia.fi • markkinoiden laajin raamattuvalikoima

USKOMATON PIPLIA
LÄPPÄKIRJA

Piplia pikkuisille
Avaa 48 luukkua ja ylläty!
Hauska lukukokemus alle kouluikäisille. 15 €

Toimituksellinen aineisto
Harriet Urponen
Rovaniemen seurakunnan
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Painos
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Tero Rautio
nuorisomuusikoksi

E

rityisnuorisotyönohjaaja, yhteisöpedagogi Tero Rautio on
nyt myös Rovaniemen seurakunnan vt. nuorisomuusikko.
Edellinen virkaa hoitanut palasi perhesyistä takaisin kotiseudulleen ja niin ovi nuorisomuusikoksi
avautui kuin itsestään.
– Itse asiassa olen monia nuorisomuusikon työtehtäviä hoitanut oman työni ohella
jo ennen, kuin virka edes perustettiin Rovaniemelle, Tero miettii.

Pohjanmaalta ponnistanut
Tero on syntyisin Raahesta ja hänen vaimonsa Katariina on kotoisin Rovaniemeltä. Siksi Rovaniemi oli yksi varteenotettava vaihtoehto asuinpaikaksi, kun pariskunta valmistuttuaan mietti, minne hakisivat töihin. Vuonna 2008 Rovaniemen seurakunnassa oli auki nuorisotyönohjaajan
paikka, jota molemmat hakivat – ja johon
Tero valittiin. Tätä nykyä myös Katariina
työskentelee seurakunnan nuorisotyössä.

Peilinä ja suunnannäyttäjänä
Nuorisomuusikon ja erityisnuorisotyönohjaajan toimenkuvassa on hyvin paljon
yhteisiä piirteitä. Tero aikookin linkittää
nuorisomuusikon työt luonnolliseksi osaksi seurakunnan nuorisotyötä.
– Kaikkein tärkeintä nuorille on kuiten-

kin se, että lähellä on aito, läsnä oleva aikuinen, jolla on kiinnostus nuoren asioihin,
halu auttaa ja kuunnella, Tero Rautio painottaa. Ei ole väliä sillä, tehdäänkö nuorisotyötä vai musiikkityötä. Samoja nuoria
nämä ovat joka tapauksessa.
Joitakin nuoria on harmittanut, kun Tero valittiin nuorisomuusikoksi. Hän ei aio
kuitenkaan jättää nuoria, vaan on heidän
kanssaan edelleen tekemisissä, nyt vain
hieman eri näkökulmasta.
Tero Raution mukaan hän voi edelleen
toimia nuorille peilinä ja suunnannäyttäjänä.

Lisämausteita nuorisomusiikista
Teron tehtävänä on nyt vastata ja kehittää
seurakunnan musiikkityötä ja jumalanpalveluselämää ja hän aikoo tehdä sen juuri
nuorten toiveiden mukaan. Bänditoiminnan kehittämisen kautta voidaan tämän
suhteen tehdä paljon ja olisi hyvä saada lisää elävää musiikkia nuorten messuihin.
Hänellä on työhistoriansa vuoksi hyvin selkeä käsitys nuorten toiveista ja tarpeista.
– Bänditoimintaan satsaaminen on tärkeää, Tero Rautio korostaa. Seurakunnan
bänditiloissa treenaa tilanteesta riippuen
5-10 bändiä. Heti, kun jollakin bändillä on
muutama esitettävä biisi kunnossa, Tero lupaa keikan Nuorten yökahvila Katutasoon.
Myös muihin tapahtumiin voi päästä esiin-

tymään tätä kautta. Tällöin bändit esittävät
omaa ohjelmistoaan.

Ilonlähde lentoon!
Seurakunnalla on nimensä mukainen gospelyhtye Ilonlähde, jossa on hyvä meininki ja hyviä tyyppejä. Siihen porukkaan pääsee vielä mukaan. Ilonlähteen avulla voisi
hyvin kehittää esimerkiksi nuorten messuja ja lisätä niihin nimenomaan nuorisomusiikkia, Tero kaavailee.

Persoona peliin
Hän hieman vierastaa muusikon titteliä
ihan vain sen vuoksi, ettei hänellä ole siihen pätevöittävää koulutusta. Teiniajan kitaratunteja lukuun ottamatta kaikki kokemus on hankittu itse opetellen monenlaisissa projekteissa. Katu-uskottavuutta Terolla riittää, onhan hän niin kauan ollut Katutasolla.
– Tätä työtä tehdään persoonalla, Tero Rautio korostaa. Enemmän, kuin esiintyjäksi hän näkee itsensä sovittajaksi tai
ohjaajaksi, joka auttaa oikeaan suuntaan,
kuuntelee ja antaa palautetta. Hyviksi koetut käytänteet säilytetään ja niitä yritetään
kehittää entisestään parempaan suuntaan,
Tero suunnittelee ja mainitsee esimerkkeinä nuorten kauneimmat joululaulut ja suosituimmat riparilaulut –tapahtumat.
Harriet Urponen

Syysallakka
ROVANIEMEN KIRKKO
Sunnuntaisin klo 10 messu kirkossa. Tiistaisin klo 8.30 Aamun rukoushetki kirkon sakastissa. Keskiviikkoisin klo 8.15
viikkomessu kirkossa.
Kirkko avoinna 3.12.2012-6.1.2013 klo 9-21.
02.11. klo 18
03.11. klo 10

03.11. klo 18
04.11. klo 10

04.11. klo 16
11.11. klo 10

15.-18.11.
18.11. klo 10

18.11. klo 15
18.11. klo 17
20.11. klo 19
23.11. klo 18
24.11. klo 18
25.11. klo 18

26.11. klo 19

Tyhjän sylin messu, Orava.
Pyhäinpäivän messu, liturgia ja saarna Kuirinlahti, avustaa Marttala, Nuorten kuoro,
johtaa Elisa Silver, Karjalaseura. Messun jälkeen ekumeeninen hartaus Ruokasenpuistossa, Rantala.
poisnukkuneiden muistohetki, Rantala.
Seitakuoro, johtaa Kadri Joamets.
messu, vaalisaarna Jouni Riipinen. Rovaniemen mieslaulajat. Messun jälkeen saarnajatkot ja kirkkokahvit srk-keskuksessa, mukana
Jouni Riipinen.
Seitakuoron konsertti Dona nobis pacem,
johtaa Kadri Joamets. Pääsylippu 12/8€.
messu, vaalisaarna Kalle Elonheimo. Lapin
Käsikellot. Messun jälkeen saarnajatkot ja
kirkkokahvit srk-keskuksessa, mukana Kalle
Elonheimo.
Syyssateen siunaus kirkossa ja Kairatemppelissä. To ja la klo 18 Sanan ja rukouksen ilta.
messu, vaalisaarna Pentti Kallioranta. Saarenkylän sekakuoro. Messun jälkeen saarnajatkot ja kirkkokahvit srk-keskuksessa, mukana Pentti Kallioranta.
Vauvakirkko, Kerola. Seurakunnan muskarilaiset.
Tuomasmessu. Lindsrtöm, Jarva.
Rauhanyhdistyksen seurat.
nuorten messu.
Lapin kirkkomusiikkipiirin laulajien iltamusiikki. Vapaa pääsy.
Kolehti kirkkomusiikkipiirin työlle.
Pianokonsertti, Anne Kauppi. Vapaa pääsy,
ohjelma 5 €.
Järjestää kaupungin kulttuuripalvelukeskus
ja srk.
Christmas Jazz-konsertti. Mathias Sandberg,
kitara ja Mariah Hortans, laulu. Vapaa pääsy,
käsiohjelma 5 €.

Keskikaupunki
Keskiviikkoisin parillisina viikkoina klo 13 Virrestä Voimaa
– yhteislaulutilaisuudet srk-keskuksessa.
03.11. klo 15

poisnukkuneiden muistohartaudet: Tavivaaran siunauskappeli, Eeva-Liisa Jääskelä, kuljetus. Viirinkankaan kappeli, Hannu Ullner.

06.11. klo 12-16 srk-keskuksessa Rovastikunnan YV-koulutuspäivä.
14.11. klo 18
Miesten saunailta Norvajärvellä, lähtö srk-keskuksesta klo 17.45. Isäntänä Henry Rantala.  
22.11. klo 18
lähetyksen rukousilta kryptassa kirkon alakerrassa.
24.11. klo 10-15 lähetystyön Toivon Torilla Hupsis –hintalauantai. Ale-edulliset eko-ostokset, arpajaiset,
glögitarjoilu. Lapinkävijäntie 23.
24.11. klo 11.30 kirkon kryptassa rukouspalvelijoiden palaveri, jonka jälkeen palaveri jatkuu rukousiltapäivään Rovaniemen puolesta osallistumisella klo 13-15.30.
24.11. klo 18-23 kryptassa Pyhä olohuone,
järjestää opiskelijatyö.
26.-30.11. klo 9-18 kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys.
28.11. klo 18
Miesten saunailta Norvajärvellä, lähtö srkkeskuksesta klo 17.45. Isäntänä Topi Litendahl.
Korkalovaara-Ylikylä
Vaaranlammen koululla messu, Rantala.
Aamukahvit Sanan äärellä Sudensuun asukastuvalla, Sudentie 18 D.Joulun odotusta.
24.11. klo 11-14 kappelin asunnolla Korkalovaaran piirien
yhteiset Joulumyyjäiset.
Myytävänä leivonnaisia, käsitöitä, arpoja
ym. myyjäistavaroita.
Paikan päällä nautittavana kahvia ja torttuja.
25.11. klo 12
Ylikylän koululla sanajumalanpalvelus,
Rantala.
27.11. klo 13
diakoniapäiväkahvit Korkalovaaran kappelin
asunnolla.
11.11. klo 13
22.11. klo 10

03.11. klo 18
04.11. klo 15
06.11. klo 18
18.11. klo 15
20.11. klo 18
25.11. klo 15
27.11. klo 19

03.11. klo 10

Ounasvaara
kappelissa pyhäinpäivän iltamessu ja poisnukkuneiden muistaminen, Lehmus.
kappelissa Pyhät Meiningit-perhemessu ja
-tapahtuma, kymppisynttärit, Lehmus.
kappelissa Raamatun aarteiden äärellä;
Usko tarttuu, Hilke.
kappelissa messu, Jääskelä, kirkkokahvit,
pyhäkoulu.
kappelissa Raamatun aarteiden äärellä;
Kiistat alkavat, Hilke.
kappelissa messu, Jääskelä, kirkkokahvit,
pyhäkoulu.
kappelissa konsertti, Minna Sallisen yksinlauluoppilaat. Vapaa pääsy.
Saaren-Nammankylät
Jouttikeron kappelissa Pyhäinpäivän messu,
Valtonen, Tauno Savioja, Jouttikeron kuoro.

04.11. klo 11
07.11. klo 10
18.11. klo 11
18.11. klo 13
21.11. klo 10

Aapakirkossa sanajumalanpalvelus,
Valtonen.
Aamukahvit Sanan äärellä Tupasvillaasukastuvalla, Tuohitie 5 C 24.
Aapakirkossa sanajumalanpalvelus,
Litendahl.
Jouttikeron kappelissa messu, Litendahl.
Aamukahvit Sanan äärellä Tupasvillaasukastuvalla, Tuohitie 5 C 24.
Yläkemijoki

03.11. klo 18

Auttin kappelissa pyhäinpäivän iltakirkko ja
poisnukkuneitten muistohetki, Lindström,
Miettunen, srk-kuoro.
04.11. klo 14
Viirin seurakuntakodilla Pelimanniseurat,
Lindström, Miettunen
srk-kuoro, kahvit.
08.11. klo 10-11.30 Vantuksessa perhekerho, Hytinkoski.
11.11. klo 11
Auttin kappelissa virsikirkko.
13.11. klo 10.30-12 Auttin kappelissa varttuneitten kerho.
15.11. klo 10-13 Viirin seurakuntakodilla toimintapäivä.
18.11. klo 11
Viirin kappelissa messu, Lindström.
22.11. klo 10-11.30 Vantuksessa perhekerho, Hytinkoski.
25.11. klo 11
Auttin kappelissa jumalanpalvelus,
Lindström.
29.11. klo 11
Tennilän kylätalolla kaikenikäisten kerho.
Alakemijoki
03.11. klo 10
04.11. klo 10
11.11. klo 14
15.11. klo 18
18.11. klo 10
25.11. klo 14

kappelissa pyhäinpäivän sanajumalanpalvelus, Litendahl, kirkkokahvit.
kappelissa messu, Ilari Kinnunen, lapsikuoro.
Klo 12 Muurolan rauhanyhdistyksen seurat.
kappelissa perhepyhäkoulu karennien
kanssa.
kappelissa virsilauluilta.
kappelissa sanajumalanpalvelus,
Ilari Kinnunen.
kappelissa perhepyhäkoulu karennien
kanssa.
Ounasjoki

03.11. pyhäinpäivän messut: klo 11 Meltauksen kappelissa,
klo 14 Maijasen kappelissa ja klo 18 Sinetän kappelissa, Rask
Litendahl, Peltola, kuoro, kirkkokahvit. Seurakunta maksaa
tarvittaessa taksikyydin.
18.11. klo 14
Sinetän kappelissa sanajumalanpalvelus ja
klo 16 Meltauksen kappelissa,
Rask-Litendahl, kirkkokahvit.

