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Taize-hartaus kirkon kryptassa, järj. oppilaitostyö.
Yhdessä Jäällä-koko perheen luistelutapahtuma Vanttauskosken kaukalolla.
Lähdemessu kirkossa, rukousta, ylistystä ja opetusta. Teejatkot kryptassa.
Sinulle on viesti – Jumalalta! –seurakuntatapahtuma Korkalovaaran kappelissa.
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Viimeksi kerroin, että meillä on kotona paljon tauluja. On meillä paljon kirjojakin. Se, joka rakastaa
kirjoja, tietää, että kirjasta voi tulla
ystävä. Minä pidän erityisesti elämäkerroista. Niistä voi ammentaa
paljon elämisen viisautta. Välillä
ne valavat ihmiseen toivoa vaikeuksien keskellä. On niin kuin niiden kirjoittajat sanoisivat: ”Katso,
minullakin on ollut vaikeata, mutta vaikeista ajoista selvittiin. Kyllä
sinäkin selviät. Anna minun ottaa
kädestäsi kiinni. Kuljetaan yhdessä vähän aikaa pimeydestä valoon,
surusta iloon, talvesta kevääseen.”
Dietrich Bonhoefferin elämä on
puhutellut minua erityisen paljon.
Hän oli saksalainen pappi, joka uskalsi toimia toisen maailmansodan
aikana Saksan vastarintaliikkeessä
Hitleriä vastaan. Hänet pidätettiin
tämän takia keväällä 1943 ja hän
vietti seuraavat kaksi vuotta vankilassa, kunnes hänet teloitettiin kes-

kitysleirillä vähän ennen sodan loppua keväällä 1945.
Bonhoeffer kirjoitti vankilasta kirjeitä vanhemmilleen, Maria-kihlatulleen ja hyvälle ystävälleen, Eberhard
Bethgelle. Nämä kirjeet ovat täynnä
Jumalan valoisaa todellisuutta – eivätkä vankilan ankeutta tai tulevaisuuden pelkoa. Niistä on koottu kirja,
jonka nimeksi tuli Kirjeitä vankilasta. Bonhoeffer kirjoittaa hyvistä kirjoista, joita hän on lukenut, ja musiikista, jota hän rakastaa. Hän kirjoittaa Kristuksesta ja siitä, miten tämä
oli mies-toisia-varten.
Minua Bonhoefferin kirjeiden valoisuus puhuttelee ehkä kaikista eniten. Se liikuttaa, laittaa sisimmässä
liikkeelle kohti tuota valon lähdettä.
Bonhoeffer tiesi, että Jumala on joulun Immanuel, Jumala meidän kanssamme – pimeimmässäkin yössä.
Bonhoeffer ei pelästynyt toisen maailmansodan pimeätä yötä Berliinissä, vaan katseli Jumalan todellisuutta kaiken kauhean keskellä. Ja tuo
Jumalan todellisuus loisti yhtä kirkkaasti, yhtä lämpimästi kuin kynttilän
liekki hämärässä huoneessa.
Tästä kertoo uudenvuoden runo,
jonka Bonhoeffer lähetti muutamaa
kuukautta ennen kuolemaansa joulutervehdykseksi Marialle ja perheel-

Kuva Hanna Hägele

Toivon kynttilät
Hyvyyden voiman
ihmeelliseen suojaan
olemme kaikki hiljaa kätketyt.
Me saamme luottaa
uskolliseen Luojaan.
Yhdessä käydä uuteen aikaan nyt.
(Virsi 600:1)

Käsi aurassa,
sydän taivaassa!
lensä. Tuosta uudenvuoden runosta
tuli hyvin kuuluisa. Se löytyy meidänkin virsikirjastamme. Kyseessä on
virsi 600. ”Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan olemme kaikki hiljaa
kätketyt”, kirjoitti Bonhoeffer sellistään: ”Me saamme luottaa uskolliseen Luojaan, yhdessä käydä uuteen
aikaan nyt.”
Bonhoefferin ihana virsi saa minut
hyvin nöyräksi. Entäpä jos minäkin
aloittaisin tämän uuden vuoden katsomalla poispäin omista pienistä ongelmistani. Entäpä jos katsoisin sen sijaan Jumalan todellisuutta, hänen rakkauttaan ja valoaan – sitä hyvyyden
voiman ihmeellistä suojaa, johon minutkin on hiljaa kätketty. Entäpä, jos
olisin Hanna-toisia-varten. Se voisi
olla todella vapauttavaa. Siitä saattaisi alkaa aivan uudenlainen elämä - eikä vain uusi vuosi.
Hanna Hägele

Viikon sana

Täynnä armoa ja totuutta
Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta.
Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet, armoa armon lisäksi. Lain välitti Mooses, armon ja totuuden toi Jeesus Kristus.
Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Ainoa Poika,
joka itse on Jumala ja joka aina on Isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet. (Joh 1)

Rukous
Jumala, Isämme ja Luojamme.

Sinä sanoit jo aikojen alussa:
”Tulkoon valo.”
Me kiitämme sinua kirkkaudesta,
jonka olemme nähneet
Pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa,
ja pyydämme:
Varjele meidät maailman pimeydeltä
ja epäuskon sokeudelta.
Anna Kristuksen evankeliumin säteillä
elämäämme päivä päivältä kirkkaammin,
kunnes näemme Vapahtajamme
kasvoista kasvoihin.
Aamen.

Koti-ikkuna

Yksi päivässä – tai kaksi
Yksi päivässä, pitää lääkärin loitolla, eikö näin ole luvattu omenasta.
Kuulin tarinan polttareista. Tulevan morsiamen piti kerätä ohikulkijoilta vihkoon vinkkejä parisuhteen
hoitamista. Yksi neuvo oli suukko
päivässä puolisolle. Ei hassumpi ehdotus.
Aika monessa parisuhteessa huokaillaan ja surraan sitä, että kun ei
meillä puhuta, pitäisi puhua – jos
samaan hengenvetoon tulee puheeksi, kuinka se teillä säilynyt arkihellyys….niin melkein se vastus on: no
ei, ei sitä, se on kyllä jäänyt. Sänkyhommat voi olla jotenkin tai ei edes
niinkään. Kuinka helposti se niin
käy. Lasten syntymän jälkeen se arkielämän pyöritys vie niin lujaa – ohi.
Ohi siitä sylistä ja olkapäästä, jonka
valitsi elämänsä voimaksi ja tueksi.
Hiljaa mielessäni olen alkanut miettiä, että saako sitä sanoilla edes petrattua, minkä kosketuksen hiipuessa menettää? Saako? Aika harvoin

Pääkirjoitus

Hartaus

se hiipimällä huomaamatta palautuu,
mikä huomaamatta on jäänyt pois –
arkinen läheisyys ja pienet hellyydenosoitukset. Jonkun sortin törmäys siihen tarvitaan. Kriisi, mikä saa –
ensin- kaiken vähän pois raiteiltaan.
Siitä ei valitettavasti aina edes selvitä samalle raiteelle takasin. Jos taas
selvitään, todennäköisesti on löytynyt hellyyskin. Itsestäänselvyydet
ovat murentuneet ja osataan taas arvostaa ja nauttia halista ja suukoista
ohimennen.
Ei hassumpi idea kokeiltavaksi
kellä uusi alku on meneillään. Jokainen päivä on loppuelämän ensimmäinen, vanhassakin suhteessa.
Pääseekö tunnetasolla etäisyys hiipimään siihen suhteeseen niin helposti, jos päivän mittaan ollaan edes kevyesti iho iholla, kosketuksessa, katsotaan edes kerran päivässä silmiin,
oikeasti.
Muistan toisenkin tarinan. Se oli
tunnetun näyttelijäpariskunnan elä-

mänohje, heillä koeteltu ja hyväksi
havaittu. ”Ei sille ihmiselle voi olla
paha, joka hoitaa jalkojasi” vai oliko se niin päin, että sille, jota hierot. Kun säännöllisesti hieroo, rasvaa – hoitaa toinen toistensa jalkoja,
siinä tapahtuu jotain muutakin. Yksi päivässä! – pitää lääkäri loitolla
ja kumppanin lähellä. Pienet on liikkeet, suuret on lupaukset, mutta tuskin euroakaan menettää kokeilussa.
Ja tuoreen tiedon mukaan kaksi on
vielä takuu varmempi –ainakin omenoissa.

Helka Lappalainen
perheneuvoja

Vanha kirkkovaltuusto vahvisti viimeisessä kokouksessaan seurakuntamme strategian vuosille 2011–15. Olen pääkirjoitukseni otsikoksi merkinnyt sanat, jotka on kirjattu myös viisivuotissuunnitelman päällekirjoitukseen. Tunnen neljään sanaan liittyvän valtavan suuren merkityksen. Otsikon huutomerkki on kuin
signaalina ja kutsuna arjessa huolehtimaan eväistä, jotka riittävät myös iankaikkisuuteen.
Seurakuntamme on huomattava työnantaja. Vielä merkittävämpää on, että meillä on sekä mahdollisuus että tahto vaikuttaa
rovaniemeläisten elämään. Viime syksyn seurakuntatapahtuma
osoitti, miten esimerkiksi yrittäjät pitivät arvokkaana seurakunnan tarjousta antaa virikkeitä arkiseen toimintaansa. Meille työntekijöinä ja luottamushenkilöinä on tärkeä vahvistaa omien kaupunkilaistemme elämää.

Joskus tuntuu, että yhteiskunnan muutokset etenevät suihkukoneen tavoin. Rakettimainen kehitys on ollut tunnusomaista virtuaalimaailmassa. Olemme Napapiirillä iloisia, että tietotekniikan
kehitys on mahdollistanut kansallisten hallintolaitosten sijoittumisen kaupunkiimme. Tästä esimerkkinä mainitsen Pöyliövaaran
kallioon porautuvan Hallinnon tietotekniikkakeskuksen. Laskelmat ovat osoittaneet, että Rovaniemelle sijoittuminen merkitsee
valtiolle suurta säästöä. Haltik antaa hyvän näytön myös kirkossa tehtäville päätöksille, kun sen hallinnossa tullaan lähiaikoina
tekemään ratkaisut palvelukeskusten toimipisteiden sijaintipaikkakunnista. Rovaniemi on hyvä vaihtoehto!

Toivon, että auraan tarttuminen tuottaa myös hedelmää. Hedelmäpuu on merkityksetön, ellei siitä saa syötävää. Työ on ihmisen perusarvoja, sillä sen avulla hankimme elatuksemme ja
tarpeemme. Työttömyys tuntuu armottomalta ihmisarvon suhteen, niin kuin myös henkiseen vireyteen. Vanha kristinoppi korosti työn merkitystä velvollisuuden ja yhteyden tunnon kasvattajana. Siihen tulee aina liittyä ripaus iloa.
Otsikko sopii myös sille, joka kokee työn raskaana taakkana. Jumala kätkee sellaiseenkin tunteeseen siunauksensa. Hedelmän
synnyttämiseen ja tuottamiseen tarvitsemme Kristusta. Hän tahtoo sydämemme asuinsijakseen. Tämän uskonpuhdistajamme
Martti Luther länsimaisen työmoraalin suunnannäyttäjänä on ilmaissut tutussa virressään.
Ah Herrani, mun Jeesuksein,
tee asunnokses sydämein.
Mua älä hylkää tuskassa,
vaan vahvista ain uskossa.

Luterilaisen vaikutuksen saaneissa valtioissa kristillisillä kirkoilla on edelleen vahva yhteiskunnallinen asema. Maassamme kirkon ja valtion suhteet ovat läheiset, vaikka emme eläkään enää
valtiokirkon aikaa. Yhteisiä ovat kansalliset arvot, jotka liittyvät
tiettyihin juhlapyhiin ja elämänkaaren juhliin. Esimerkiksi avioliittoon vihkimiseen kuuluu sekä juridinen että hengellinen merkitys.
Maassamme herätysliikkeiden vaikutus on merkinnyt osaltaan
sitä, että kirkko on säilynyt koko kansan kirkkona ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Niiden uskonnollinen aktiivisuus on kanavoitunut kirkon voimaksi. Jumalan
elovainiolla pääsemme eteenpäin
avoimella pyrkimyksellä rakastaa
Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistämme niin itseämme.
Otetaan tunnussanaksi: Käsi aurassa, sydän taivaassa!
Vesa-Pekka Koivuranta
kirkkoherra
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Uuden kirkkovaltuuston kokouksen avasi iältään vanhimpana
valtuutettu Leo Zimmermann.
Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Riku Tapio ja varapuheenjohtajaksi Pirjo Pyhäjärvi.
Kirkkovaltuuston sihteeriksi valittiin hallintosihteeri Pirkko-Alisa Rytilahti.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Raili Kerola ja hänen varajäsenekseen kirkkoneuvostoon Eeva-Liisa Antinoja.
Kaikki valinnat eri hallintoelimiin
olivat yksimielisiä.
Kirkkoneuvoston jäsenet ja
varajäsenet 2011-2012
Ansala Liisa (Alaraudanjoki Pirjo)
Keränen Miikka (Saranki Jaakko)
Korteniemi Samuli (Latvakoski
Veli-Matti)
Lehtola Terttu (Viitala Susanna)
Luoma-aho Terttu (Ballester Isabelle)
Miettunen Raimo (Salo Heikki)
Niukkanen Kimmo (Liikkanen Antti)
Nykänen Sirpa (Järventie Leena)
Paananen Antti (Erola Hannu)
Peuraniemi Asko (Henttunen Matti)
Rahtu Simo (Ahokas Pertti)
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra Vesa-Pekka Koivuranta.

Johtokunnat
Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta
Sulo Kemppe
Veli-Matti Latvakoski
Merja Mustonen - Juopperi
Hannu Ovaskainen
Simo Rahtu
Hannele Simonen
Riitta Toivonen
Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä:
1. Leo Zimmerman 2.Olli Mourujärvi
3. Lauri Alaraudanjoki

Julistustyön johtokunta
Pertti Ahokas
Leena Aspegrén
Kari Gustafsson
Leena Harju-Autti
Veikko Härönen
Sulo Kangas
Maisa Sarajärvi-Nuorti
Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä:
1. Matti Henttunen 2. Pia Lumme
3. Ilkka Lindström

Kasvatustyön johtokunta
Arvo Forsman
Seija Hiltunen
Rainer Hiuspää
Leena Jääskeläinen
Kaisa Rajatalo
Leena Saraste
Jouni Vuollo
Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä:
1.Tellervo Koho 2. Satu-Sirpa Niemelä 3. Ville-Pekka Jokela

Kuva KHY

Uusi kirkkovaltuusto järjestäytyi
ja nimesi luottamuselimet

Palvelutyön johtokunta
Eeva Liisa Antinoja
Ville-Pekka Jokela
Anneli Kunnari
Terttu Lehtola
Asko Peuraniemi
Hannu Rahko
Kirsi Suoheimo
Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä:
1. Antti Lehmus 2. Merja Lämsä
3. Seija Miettunen

Suhteellisten vaalien
vaalilautakunta
Olli Mourujärvi (kokoonkutsuja)
Jaakko Saranki
Leena Harju-Autti
varajäsenet: Veli-Matti Latvakoski,
Anneli Kunnari, Pertti Ahokas

Piirineuvostot
Jokaisen piirineuvoston kokoonpanoon kuuluu myös alueen kappalainen.
Alakemijoen-Ranuantien
piirineuvosto
Airi Haapala
Matti Heikkilä
Armi Hietala
Jukka Paakki
Arja Ylitalo
Ilkka Rautio
Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä:
1. Suvi Jarva 2. Paula Aula
3. Päivi Saarijärvi
Keskikaupungin piirineuvosto
Pirjo Alaraudanjoki
Tuomo Haukkala
Matti Henttunen
Tapani Juntunen
Sirpa Vanhahanni
Katja-Maaria Vilén
Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä:
1. Sari Niemisalo 2. Mirja Stålnacke
3. Riitta Toivonen
Korkalovaara-Ylikylän
piirineuvosto
Pertti Ahokas
Isabelle Ballester
Erkki Jääskeläinen
Markus Paukkeri
Marika Silvenius
Maija-Liisa Törmänen

Kirkkovaltuusto valitsi valtuuston puheenjohtajaksi Riku Tapion, varapauheenjohtajaksi Pirjo Pyhäjärven (oik.) ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi Raili Kerolan.

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä:
1. Heidi Marttinen 2. Arja Mursu
3. Janne Hannuksela
Ounasjoen piirineuvosto
Heikki Haavikko
Jarmo Huhtala
Sulo Kangas
Elli Kotajärvi
Anja Seppälä
Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä:
1. Sirpa Louhikoski 2. Keijo Rajaniemi 3. Heljä Tapio
Ounasvaaran piirineuvosto
Helena Ala
Eeva Liisa Antinoja
Harri Heikkilä
Mirja Raivio
Asko Salmela
Simo Simojoki
Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä:
1. Maria-Riitta Laukkanen-Veteläinen
2. Tiia Haapakangas 3. Merja Lämsä
Saarenkylä-Nammankylien
piirineuvosto
Kaarlo Alaoja
Aaro Lehtoniemi
Reino Ovaskainen
Pirjo Pyhäjärvi
Elina Saukkonen
Eeva Yliniemi
Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä:
1.Jorma Hovi 2. Sari Vanhatalo
3. Sampo Korteniemi
Yläkemijoen piirineuvosto
Arto Harju-Autti
Pentti Heikkinen
Irma Komulainen
Esa Nurmela
Kaisa Rajatalo
Leena Sääskilahti
Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä:
1. Lauri Alaraudanjoki 2. Aino Pohjonen 3. Elli Rajatalo
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Kolumni

Eriarvoisuuden
monet kasvot
Eriarvoisuus on asia, mikä puhuttaa myös meitä suomalaisia yhä enemmän. Hyvinvointiyhteiskunnan peruspilarit pitäisi olla kunnossa, mutta uutiset eriarvoisuuden kasvamisesta pysähdyttävät. Eriarvoisuus näkyy ja näyttäytyy monella eri tavalla ja syitä sen kasvamiseen ei välttämättä tunnisteta. Eriarvoisuus nähdään monesti pelkästään taloudellisena ilmiönä, mitä se suurimmassa määrin onkin. Mutta se
voi ilmetä myös monella muulla tavalla ihan jokapäiväisessä arjessamme.
Lapsiperheiden arkielämä on noussut keskusteluissa yhä
enemmän esiin ja huolestuttavinta asiassa on se, että perheissä ilmenevä pahoinvointi on nähtävissä juuri lapsissa. Pahoinvointiin johtavia syitä on monia ja niiden tunnistaminen
on välttämätöntä, jotta ongelmiin voidaan löytää ratkaisuja.
Tärkeintä on, että perheitä ei jätetä yksin. Pienten lasten isänä tiedän, että lasten kasvattaminen ei välttämättä ole helppoa, mutta vanhemmuuteen liittyvät hyvät asiat auttavat jaksamaan arjen pyörittämisessä. Hyvä arkielämä voi muodostua loppujen lopuksi pienistä asioista, kunhan ne vain huomaa. Mutta aina jaksaminen ei ole niin helppoa ja silloin apu
on tarpeen. Hyvinvointiyhteiskunnan, eli lähinnä meidän jokaisen kotikuntamme mahdollisuudet auttaa hätään joutuvia
ovat melko hyvät, mutta myös seurakunnalla on oma tärkeä
roolinsa tässä tehtäväkentässä. Seurakunnan tarjoama apu on
oleellinen osa sitä kokonaisuutta, jolla asiaan voidaan vaikuttaa, mutta samalla pitää muistaa tulla vastaan myös niitä, joille seurakunnallinen toiminta on vieraampaa. Yhteistyö kotikaupungin, seurakunnan ja myös muiden toimijoiden kesken on suotavaa. Raja-aidat on syytä kaataa ja tarttua ongelmiin perheiden parhaaksi.
Ikäihmisten määrä kasvaa myös Rovaniemellä tulevina
vuosina melkoisesti. Tämä on hyvä asia, sillä vanhusten
kasvavat lukumäärät eivät todellakaan ole mikään ongelma.
Ikäihmisten arkeen on joka tapauksessa kiinnitettävä huomiota, sillä vanhusten kokema eriarvoisuus näyttäytyy paitsi
taloudellisena ilmiönä, mutta myös henkisenä hätänä. Yksinäisyys on valitettavasti monen vanhuksen ainut vieras ja sen
myötä pahoinvointi on tuttu asia monissa kodeissa. Ikäihmiset on kuitenkin voimavara, jota ei aina osata hyödyntää arjen pyörityksessä ja siksi tähän asiaan olisi syytä paneutua.
Kuulluksi tuleminen voi auttaa yksinäisyyden voittamisessa ja tässäkin asiassa yhteistyö olisi toivottavaa. Seurakuntamme voi osaltaan olla edistämässä yksinäisyyden voittamista myös Rovaniemellä. Yksinäisille vanhuksille voitaisiin etsiä kummi tai kummit, jotka seurakunta siunaisi tehtäväänsä. Lasten kummien tapaan vanhusten kummit huolehtivat asioista, joista parempi arki voisi rakentua. Vastavuoroisesti kummi saisi kokea ikäihmisten tuoman elämänviisauden ja kokemuksen. Haasteita riittää, mutta luottamalla
yhteistyöhön ja korkeimman ohjaukseen asiat kääntyvät parempaan päin.
Riku Tapio
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Kalevi Lehtinen puhuu
Rovaniemellä 18.–19.3.
Tunnetuin suomalainen evankelista Kalevi Lehtinen on tulossa puolisonsa Leenan kanssa Rovaniemelle maaliskuun puolivälissä 18.–19.3.
Lehtinen puhuu perjantaina ja lauantaina Rovaniemen kirkossa.
Lehtinen on kirkkomme pappi,
joka on jo nelisenkymmentä vuotta työskennellyt kansainvälisessä
evankelioimistyössä Agape Europen palveluksessa Saksassa.
Suomessa hän on osallistunut vuosien mittaan useiden
kymmenien seurakuntien missioaktioihin. Hän on myös
tehnyt useita evankelioimismatkoja entisen Neuvostoliiton
alueelle.
Rovaniemen tilaisuuksista tiedotetaan tarkemmin maaliskuussa.
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Käsi aurassa, sydän taivaassa!
Rovaniemen seurakunnan strategia 2011–2014
Poimintoja seurakunnan strategiasta, jonka kirkkovaltuusto hyväksyi 8.12.2010.
Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, löytämään elämään kestävän perustan
ja vastuullisuuden huolehtia lähimmäisistä ja luomakunnasta.
Tätä toteutetaan mm. monipuolisella jumalanpalveluselämällä,
jonka suunnittelussa on mukana
seurakuntalaisryhmiä, työyhteisöjä. Työyhteisöille järjestetään teemallisia hiljaisuuden retriittejä. Aikuis- ja evankelioimistyötä kehitetään uusilla hartauselämän muodoilla.
Seurakuntapiireissä etsitään, alueellinen ja sosiologinen kokonaisuus huomioiden, uusia seurakuntalaisten kohtaamisen ja toiminnan muotoja: mm. perhetapahtumat, yhteistyö koulujen sekä uusiutuvien kyläyhteisöjen kanssa,
kotikäynnit, aktivointikampanjat,
toiminta maahanmuuttajien parissa ja draamatapahtumat.
Perheneuvonnassa, sairaalasielunhoidossa ja Palvelevan Puhelimessa tukeudutaan pitkälti hyviksi havaittuihin nykykäytäntöihin.
Diakoniassa autetaan ihmistä kokonaisvaltaisesti. Vapaaehtoistoimintaa kehitetään uusilla tavoilla
seurakuntalaisten ja työntekijöiden
suhteen koulutuksella sekä perustamalla työalojen yhteinen ”vapaaehtoistyön pankki”. Rekrytointiin
pyritään käyttämään myös nettiä.
Seurakunnan vanhustyön strategia (2008-2015) viedään käytäntöön. Sen mukaan tuetaan maaseudun äärialueiden yksinäisiä eläkeläisiä. Ydinkaupunkialueen vanhusten yksinäisyyteen vastataan mm.
kehittämällä Helmikammarin toimintaa, josta tehdään arvio 2011.
Seurakunnan lapsi- ja perhetyön tavoitteena on lasten kasvaminen kristilliseen uskoon yhdessä
läheistensä kanssa. Tässä perheitä tuetaan arjessa ja juhlassa. Käytännön työssä toteutetaan seurakunnan varhaiskasvatuksen kehit-

tämisasiakirjan Lasten ja perheiden seurakunta arjessa ja juhlassa (2010) tavoitteita. Esimerkkeinä
mainittakoon: ”vauvakassi” lapsen
saaneille perheille, lasten ja perheiden kirkkotilaisuudet, tenavaparkit, koulukkaiden siunaamiset, päiväkotipyhäkoulut päivähoidon tukena ja nelivuotissynttärit.
Nuorisotyössä kehitetään yhteistyötä kotien ja seurakunnan välillä. Kotien antamaa kristillistä kasvatusta tuetaan järjestämällä mm.
perhesunnuntai-tapahtumia, perheretkiä, vanhempainiltoja, murkkuneuvolaa, kotikäyntejä ja leirien
päätöksinä yhteisiä jumiksia. Ammattikoulut ja muut toisen asteen
laitokset otetaan enemmän huomioon yhteisesti oppilaitostyön kanssa. Yläkouluille järjestetään koulupäivystystä. Nuorisotyöntekijöiden kriisivalmius saatetaan ajan tasalle.
Otetaan käyttöön sosiaalisen
median tarjoamat mahdollisuudet.
Nuorisotyön toimintaan kuin myös
rippikouluihin ilmoittautumisessa
siirrytään sähköiseen järjestelmään
netin kautta.
Erityisnuorisotyössä pyritään
tavoittamaan syrjäytyneitä tai
syrjäytymisvaarassa olevia nuoria mm. Yökahvila Katutasolla ja
muulla etsivällä toiminnalla.
Seurakunta sitoutuu edelleen kansainväliseen vastuuseen ja lähetykseen. Tähtäyspisteenä on missionaarisuuden näkyminen luonnollisena osana seurakunnan kaikessa toiminnassa.
Kehitetään uusia toimintatapoja,
joilla yhteisöt ja yksilöt voivat sitoutua omakohtaiseen vastuuseen
lähetysjärjestöjen nimikkokohteiden, kummitoiminnan, prosenttiliikkeen tai kansainvälisen diakonian avustuskanavien kautta.
Osallistutaan maahanmuuttajien
kotouttamiseen ja tarjotaan heille
mahdollisuus evankeliumin kuulemiseen ja hengellisen kodin löytämiseen. Tavoitetaan Rovaniemelle

n Toiminta-ajatus

Seurakunnan tehtävä on herättää ja vahvistaa uskoa armolliseen
Jumalaan. Kristillisen sanoman kautta tuodaan ihmisten elämään
kestävä perusta, ja rohkaistaan heitä välittämään lähimmäisestä ja
luomakunnasta.

n Visio

Seurakunta on rovaniemeläisille merkittävä lähiyhteisö, jossa
usko, toivo ja rakkaus vahvistuvat. Seurakunta on läsnä ja tukee
jäseniään elämän arjessa ja käännekohdissa.

Rovaniemen seurakunnan keskeiset arvot
n totuudellisuus
Kunnioitamme pyhää kolmiyhteistä Jumalaa. Puhumme rohkeasti
Hänen teoistaan ja rakkaudestaan. Pyrimme uskomaan ja elämään,
niin kuin opetamme. Turvaudumme armoon ja anteeksiantamukseen.
n välittäminen
Kunnioitamme jokaisen ihmisen ainutlaatuisuutta ja tärkeyttä.
Huolehdimme lähimmäisistämme, myös heikoista ja syrjäytyneistä. Varjelemme luomakuntaa ja tavoittelemme kohtuullista
elämäntapaa.
n yhteisöllisyys
Seurakunta on kastettujen yhteisö, jossa yhteyden perustana on
kristillinen usko. Seurakunta on kaikille avoin, läsnä oleva yhteisö,
joka luo yhteyttä ja vuorovaikutusta erilaisten ihmisten välille.
n oikeudenmukaisuus
Edistämme oikeudenmukaisuutta ja ratkaisemme asiat tasapuolisesti ja avoimesti.

eri puolilta maailmaa tulevia matkailijoita. Järjestetään koulutusta,
jolla luodaan valmiuksia kohtaamisiin yli kulttuuri- ja uskontorajojen.

opistolla ja muissa oppilaitoksissa,
samalla pyritään luomaan yhteyttä muuhun seurakuntatoimintaan.
Lisäksi kehitetään kykyä osallistua nopeasykkeiseen viestintään.

Musiikissa tullaan panostamaan
lapsi- ja nuorisomusiikkiin. Alle
kouluikäisten lasten perheille järjestetään muskaritoimintaa. Virsivisa -tyyppisellä yhteistyöllä koulujen kanssa lisätään kontakteja ja
alennetaan kynnystä osallistua seurakunnan musiikkityöhön. Nuorisomuusikon työpanoksella vahvistetaan rippikoulujen musiikkityötä.
Organisoidaan eri musiikkityyleihin pohjautuvia musiikkiryhmiä.
Verkkoa hyödynnetään käytännön
kuorotoiminnassa.

Viestinnässä pyritään aitoon vuoropuheluun ympäröivän yhteisön
kanssa. Painopistealueina ovat lapset, nuoret ja nuoret aikuiset sekä
kasvava ikääntyneiden joukko.
Kontaktipintaa seurakuntalaisiin
lisätään laadukkailla julkaisuilla.
Pääsky-lehden ulkoasua modernisoidaan ja sisältöä kehitetään teemakokonaisuuksilla. Seurakunnan
toiminnasta valmistetaan nykyaikainen yleisesite.
Valmistetaan uudet vuorovaikutteiset verkkosivut. lisäksi hyödynnetään sosiaalisen median välineitä. RadioRovaDein ohjelmaa suunnataan selkeämmin kohderyhmille.

Oppilaitostyössä kiinnitetään erityistä huomiota nuorten aikuisten
jäsenyyteen ja seurakuntaan muuttavien vastaanottamiseen. Kaikessa toiminnassa huomioidaan, että oppilaitostyö toimii ikäryhmissä, joissa kasvava kriittisyys kirkon jäsenyyteen on johtanut muita laajempaan kirkosta eroamiseen.
Erityisenä haasteena on pitää
seurakuntaa esillä uusille opiskelijoille, joita muuttaa kaupunkiin
vuosittain pari tuhatta. Työn painopiste on seurakunnan, sen sanoman ja palveluiden näkyminen yli-

Hautauspalveluprosessia kehitetään asiakaslähtöisesti. Hoito- ja
kunnossapitotehtävissä sekä hautainhoitorahaston palveluissa pyritään yhdenmukaisuuteen kaikilla
seurakunnan hautausmailla. Hautausmaiden tekniikkaa ajanmukaistettaessa huolehditaan hautausmaiden kulttuurin ja luonteen
säilyttämisestä. Työntekijöiden ja
hautausmailla käyvien ympäristötietoisuutta lisätään.

Kiinteistötoimessa pyritään vähentämään energiankulutusta. Varaudutaan eläköitymisen tuomiin
muutoksiin ja varmistetaan työvoiman saatavuus myös ydintaajamaalueen ulkopuolelle.
Rakennustoimessa toteutetaan
laadittua pitkän tähtäimen suunnitelmaa (PTS). Muutoksia ja lisäyksiä kesken suunnitelmakauden tehdään vain perustelluista syistä.
Pyritään varmistamaan rakennusten mahdollisimman pitkä elinkaari. Rakennuttajan tehtävässä
panostetaan kustannus-, energiaja ympäristörakentamiseen niin
suunnittelun, rakentamisen kuin
käytönaikaisen huollonkin osalta.
Ympäristötyössä luodaan uusia
ympäristötavoitteita. Haetaan uutta
ympäristödiplomia vuonna 2012.
Henkilöstön ammattitaitoa ja jaksamista tuetaan koulutuksella ja
työnohjauksella. Kuormittumista
vähennetään käyttämällä tarpeen
mukaan sijaisia sekä kannustamalla työnohjaukseen. Harjoittelijoita
otetaan mahdollisuuksien mukaan.
Työntekijöiden hengellistä elämää tuetaan hartaushetkien, hengellisen opetuksen, yhteisen rukouksen, retriittitoiminnan ja muun
hiljaisuuden viljelyn kautta.

Talous pysyy tasapainossa 2011–14
Seurakunnan talouden tila on
tällä hetkellä vakaa. Nykyiset
talousennusteet perustuvat arvioon, että talous kasvaa lähivuosina suhteellisen hitaasti. Kirkollisverokertymän kasvua rajoittaa
lisääntynyt kirkosta eroaminen.
Väestön kirkkoon kuuluminen on
pudonnut vuosien 2005 - 2009 aikana lähes kolmella prosenttiyksiköllä 87,0 %:sta 84,1 %:iin. Jäsenmäärän kehitys näin jatkuessaan tulee vaikuttamaan voimakkaasti verotulokertymään vuosina 2011- 2015. Yhteisöverotulokertymän voidaan ennustaa kasvavan huomattavasti ripeämmin
kuin kirkollisverojen.

Seurakunnan kirkollisveroprosentti on 1,25 %. Vastuullisen taloudenhoitamisen periaatteita
noudattaen mietitään ensin sisäiset kehittämis- ja tehostamistoimet, ja vasta sitten on vuorossa
mahdollinen omaisuuden myyminen tai veroprosentin korottaminen.
Vuoden 2009 toimintakertomuksen mukaan seurakunnalla oli vuoden lopussa kertynyttä ylijäämää n. 4,7 miljoonaa euroa. Vuosina 2010-2015 ylijäämästä tultaneen käyttämään n.
1,4 miljoonaa euroa. Ylijäämien
supistumista nopeammin heikkenee seurakunnan maksuvalmius.

Korjaus- ja uudisrakentaminen
suunnittelukaudella 2011-2015
vaatii n. 5 miljoonan euron panostuksen. Muihin investointeihin kuten hautausmaiden koneja laite- sekä atk-laite- ja ohjelmistouudistuksiin on varattava
600.000 euroa. Investointien kokonaismäärä vuosina 2011-2015
on siis n. 5,6 miljoonaa euroa.
Talous pidetään suunnittelukaudella tasapainossa. Pitkäaikaista lainaa voidaan ottaa investointien kattamiseksi, mutta toimintamenot on tarkoitus kattaa
toimintatuotoilla ja verotuloilla.

Suurimmat rakennusinvestoinnit 2011–2015
Korjausrakentaminen

Uudisrakentaminen

Korkalovaaran kappelin korjaus 150 000 (2011),
Viirin kappelin perusparannus 520 000 (2011)
Viirin seurakuntakoti peruskorjaus 160 00
(jakautuu vuosille 2011 ja 2013)
Kirkonmäen piha- ja liikennealueiden
perusparannus 480 000 (2012)
Rauhankadun seurakuntakoti perusparannus 530
000 (jakautuu vuosille 2012–13)
Seurakuntakeskus (peruskorjauksia ja
toimistomuutoksia) 300 000 (2013)
Muurolan kappeli perusparannus 1 290 000
(jakautuu vuosille 2011, 2014–15)
Aapakirkon kiinteistö (osittaisia peruskorjauksia
ja tarveselvitys) 50 000 (2012)
Jätevesilaitosten perusparannukset mm. Jouttikero
ja Maijanen 34 000 (2015)
Paaniemen maja (rantasaunan peruskorjaus,
kulkutiet) 10 000 (2011)

Krematorio (Tavivaaran kappeli) 530 000
(jakautuu vuosille 2012–2015)
Norvajärven rukoushuone (leirikeskuksen
yhteyteen) 150 000
Tavivaaran hautausmaan kylmävarasto 150 000
(2011)
Ympäristöhankkeet 215 000 (jakautuu vuosille
2011–2015)
Kiinteistöselvitykset kasvihuonepäästöjä tuottavan
öljy- ja sähköenergian osittaisilla tai kokonaan
korvaavilla vaihtoehtoisilla energialähteillä.
Kunnallisen kaukolämpöverkoston mahdollinen
laajeneminen ja yhteistyö.
Suurimpien kiinteistöjen öljylämmityksien
muutos pelletti- tai hakelaitoksiksi.
Sähkölämmitteisten kiinteistöjen varustaminen
lämpöpumpuilla ja aurinkokeräimillä.
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Kuvat KHY

Meltauksen kappeli

Kuva KHY

Kappelin rakentaminen oli esillä jo 1936 rovasti Seppäsen,
pastori Laitisen ja kauppias Kanervan laatimassa kirjelmässä rukoushuoneiden rakentamiseksi jokivarsiin. Asia viivästyi ja hautautui kirkkovaltuuston valmistelupäätöksestä tehdyn valituksen perusteella.
Meltauslaiset olivat aktiivisia, niinpä he kirjelmässään
marraskuulla 1953 muistuttavat tekemästään ensimmäisestä anomuksesta vuodelta 1946.
Kirkkohallintokunnan päätös varata rahaa vuoden 1954
talousarvioon käynnisti prosessin, jossa kappelin oli tarkoitus valmistua 1957–1958. Kappelin paikan määrittely,
rahoituspyyntö kirkkohallitukselle sekä hankkeen valmistelut kestivät kuitenkin pari vuotta kaavailtua pidempään.
Meltauksen kappeli rakennettiin noin vuodessa, syksystä
1959 syystalveen 1960. Piispa O.K.Heliövaara vihki kappelin 18.12.1960.

Meltauksen kuorolaisia muistettiin ansiomerkein kuoron 50-vuotisjuhlassa.

Meltauksen kuoron
50 lauluvuotta
M

eltauksen kuoron perusti opettaja
Paavali Palovaara 1960. Alkuun
kuorossa lauloi etupäässä jokivarren
opettajia, mutta tuore kappalainen Alpo Sipola hankki kuoroon lisää laulajia aktiivisesti.
Palovaara johti kuoroa kaksi ensimmäistä vuotta, jonka jälkeen vastuun otti kanttori Martti Etelätalo.
Irja Hirttiö lauloi kuorossa kaikkiaan 46 vuotta sen perustamisesta lähtien vuoteen 2006 saakka.
Parhaimmillaan kuorossa on ollut 40
laulajaa. Väkeä oli mm. Tapionkylästä,
Perttauksesta, jossa Palovaarat toimivat
opettajina. Linja-autolla kuljettiin harjoituksiin eri kyliltä. Alussa äänissä laulaminen vaati kovaa opettelua, kuoron
miesten ryhmällä oli oma nimi – suolakurkut, Irja Hirttiö muistelee.
Hirttiö kertoo kuoron esiintyneen alkutaipaleellaan jumalanpalveluksissa
jokivarren kylien kouluilla, myös vanhainkodeissa ja Palosalmen metsätyömieskodissa vierailtiin. Pikku hiljaa
esiintymiset ulottuivat myös kauemmas
oman seurakunnan kyläkappeleihin ja
myös naapuriseurakuntien kirkkoihin.
Kauimmaiset reissut ovat ulottuneet
evakkopaikoille Pohjois-Ruotsiin ja
Tukholman ympäristöön seuduille, jossa asuu suomalaisia, mm. Västeråsiin.
Noilla reissuilla on aina esiinnytty pysähdyspaikoilla. Erityisesti ovat jääneet
mieleen retket Pohjois-Norjan upeisiin
maisemiin, Irja Hirttiö kertoo.

Meltauksen kappelin akustiikka on
hyvä, niinpä kappelissa on tehty myös
musiikkiäänityksiä. Kappeli oli pitkään
myös kuoron kotipesä, joskin nyt harjoituskoloksi on vaihtunut Sinetän kappeli.
Meltauksen kappelissa syntyi pastori
Ilkka Pirilän ideoimana 1970-luvun lopulla kotiseutupiiri.
Piiri kokoontuu edelleen säännöllisesti kaksi kertaa kuussa. Tunnuslaulukin ”Mua tartu käteen Herra” on pysynyt samana. Väkeä kokoontuu eri kyliltä
kerrallaan 20 – 30 henkeä, Toini Mikkola kertoo iloisena juhlakahveilla.
Pirkko Juopperi oli myös juhlimassa
kappelia ja kuoroa. Hän kertoo olleensa
mukana kappelin vihkiäisjuhlassa joulun alla 1960. Mieleen on jäänyt Eino
Miettusen jykevä laulu ja väen paljous.
Pirkko toimi Meltauksen kuoron varajohtajana 10 vuotta aina siihen saakka,
kun kanttori Martti Etelätalo jäi eläkkeelle vuonna 1990.
Kirkkoherra Vesa-Pekka Koivuranta

kertoi juhlapuheessaan, kuinka Meltauksen kappelissa syntyi 40 vuotta sitten
yksi yhä jatkuva seurakunnan käytäntö.
Suomen Lähetysseura täytti 100 vuotta 1970, tuona vuonna Rovaniemellä perustettiin Rovaniemen seurakunnan lähetysrengas, joka toimii edelleen.
Lähetysrengas on linkki lähetystyöhön. Se on vapaaehtoisten piiri, joka
rukouksin ja myös taloudellisesti tukee
seurakunnan nimikkolähettejä eri puolilla maailmaa.
Juhlamessussa saarnannut Sari Kuirinlahti rohkaisi kuihtuvista kylistä
koolle tullutta satapäistä juhlakansaa,
toteamalla, että ”Jumala johdattaa meitä
hengellään rukoilevien sydänten kautta.
Kylien ja kuoron tulevaisuus on Johannes Kastajan kehotuksessa: ’Katso Jumalan Karitsa’.
Sen varassa on hyvä lähteä kappeliin
tuiskunkin lävitse. Se saa liittymään
kuoroon”.

Palkitut kuorolaiset

KHY

Kappelin ja kuoron yhteisessä 50-vuotisjuhlassa muistettiin kuorolaisia ansiomerkeillä.
40-vuotismerkki: Sisko Torvinen, Laura Hotti
30-vuotismerkki: Alli Stålnacke
20-vuotismerkki: Helvi Syväjärvi, Maire Huutola
10-vuotismerkki: Elsa Olli, Anja Haavikko, Irja Laakkonen
5-vuotismerkki: Ritva Pallari, Terttu Torvinen, Veikko Pallari, Pekka Juopperi
2-vuotismerkki: Ritva Huhtamella, Kyllikki Tuisku

Sinulle on viesti -Jumalalta

seurakuntapäivät Korkalovaaran kappelissa
13.–15.2.
Su 13.2. klo 13 Jeesus antaa viestin tulevista
päivistä. Messu, saarna Juhani Seppänen, liturgi
Samuel Mäkinen, kanttori Mauri Miettunen,
musiikkia Kappelikuoro ja Seniorikuoro, kolehti
SROS:n julistustyölle.
Kirkkokahvit ja päivätilaisuus "Evankeliumi pitää
uskoa ja toivoa yllä". SRO:sta Juhani Seppänen,
srk:sta Samuel Mäkinen, seurakuntalaisen sana
Terttu Lehtola.
Klo 18 Raamattuilta "Yhteys Jumalaan on
kadonnut – miksi?" Juhani Seppänen.
Klo 19 Iltahetki "Yhteyden korjaaminen
Jumalaan on mahdollista – miten?". Juhani
Seppänen, Samuel Mäkinen ja Henry Rantala,
seurakuntalaisen sana Raija Salolahti.
Ma 14.2. klo 18 Raamattuilta "Jumalan viesti ei
vanhene – miksi?". Juhani Seppänen.
Kahvit, järj. merimieskirkkopiiri
Klo 19 Iltahetki "Jumalan viesti nostaa, kantaa
ja pelastaaa – miten?". Juhani Seppänen, Henry
Rantala, seurakuntalaisen sana Tellervo Malmiola
ja Maisa Sarajärvi-Nuorti, laulu Maisa SarajärviNuorti.
Ti 15.2. klo 18 Raamattuilta "Miten Jumala tuo
viestinsä maailmaan?" Juhani Seppänen.  
Klo 19 Iltahetki "Jumalan viesti kuuluu kaikille
kansoille". Juhani Seppänen, Henry Rantala,
seurakuntalaisen sana Riitta Toivonen.

Sunnuntaina 6.2. klo 13–15
Vanttauskosken kaukalolla.
• Iloista jääliikuntaa koko perheelle,
ohjaajina Tommi ja Kaisa Liikunta- ja
kuntoutuspalvelusta.
• Poliisit mittaamassa luistelunopeuksia.
• Pekkalan vpk esittelee paloautoja.
• Buffetissa makkaraa, mehua, kahvia
ja pullaa.
• Kasvomaalausta.
• Ykiläiset teroittavat luistimia klo 11 alkaen.
• Tapahtuman tuotto yhteisvastuukeräyksen
hyväksi.

Irja Hirttiö lauloi Meltauksen kuorossa kaikkiaan 46 vuotta (1960–2006).

Pirkko Juopperi toimi kuoron varajohtajana 10
vuotta, vuoteen 1990 saakka.

Järj. Rovaniemen seurakunta/
Yläkemijoen seurakuntapiiri
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YV-2011: apua yksinäisille nuorille
Suomessa ja Mosambikissa
Yhteisvastuukeräys 2011 torjuu nuorten yksinäisyyttä Suomessa ja Mosambikissa. Yksinäisyys
ja syrjäytyminen koskettavat nuoria eri tavoin eri
puolilla maailmaa, mutta kokemus syrjäytymisestä on yhteinen ja sillä voi olla traagisiakin seurauksia.

S

uomessa Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Mielenterveysseura ja Suomen Punainen Risti auttavat yhteistyössä seurakuntien nuoriso- ja rippikoulutyön kanssa yksinäisiä nuoria. Yhteisvastuuvaroilla suunnitellaan toimintamalli, jonka avulla
kyetään entistä tehokkaammin tunnistamaan yksinäisyydestä kärsivä

nuori sekä toimimaan hänen tilanteensa parantamiseksi.
Mosambikissa Yhteisvastuu tukee yksinäisten ja haavoittuvassa
asemassa olevien nuorten selviytymistä pääkaupungin Maputon köyhälistöalueella Xikhelenissä. Mosambikilaiset arkienkelit eli koulutetut tukihenkilöt, etsivät tukea tarvitsevia perheitä sekä orpolapsia ja

tekevät kotikäyntejä heidän luokseen. Perheet saavat henkistä tukea
ja tarvittaessa ruoka-apua. Sairaat
ohjataan hoitoon. Nuorille järjestetään ammattikursseja ja koulutusta yritystoimintaan. Hiv-tartuntaa
kantaville tarjotaan vertaistukea ja
heitä kannustetaan muodostamaan
vertaistukiryhmiä.

Yhteisvastuu 2011 torjuu nuorten yksinäisyyttä
Suomessa

Yhteisvastuu tuo yksinäisyydestä kärsivät 13–20-vuotiaat nuoret entistä varhemmin avun piiriin. Keräyksen tuotolla toteutetaan uudenlaista tukioppilastoimintaa, jossa vanhemmat tukioppilaat vahvistavat nuorempien ystävyyssuhteita muun muassa välituntitoiminnan avulla. Koululaisten vanhempia opastetaan siinä,
miten he voivat auttaa lapsia rakentamaan hyviä kaverisuhteita.

Yksinäisyyttä, ahdistusta ja alakuloa kokeville nuorille järjestetään vertaistukiryhmiä.
Ryhmässä nuori pääsee käsittelemään elämän kuormittavia
asioita ja vaikeita tunteita. Siellä myös opitaan suunnittelemaan
tulevaa ja löydetään uusia keinoja
helpottaa omaa tilannetta.
Punaisen Ristin Nuorten turvatalojen yksinäisille asiakkaille
rekrytoidaan, koulutetaan ja välitetään 16–21-vuotiaita ystäviä.
Turvatalot tarjoavat apua ja tukea

alle 19-vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella ja
Turussa.
Seurakuntien nuoriso- ja rippikoulutyöntekijät auttavat löytämään apua tarvitsevat nuoret.
Hankkeen toteuttavat Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Mielenterveysseura ja Suomen Punainen Risti sekä seurakunnat.

Mosambikissa

Yhteisvastuu auttaa yksinäisiä ja
haavoittuvassa asemassa olevia
nuoria pääkaupungissa Maputossa.
Koulutetut tukihenkilöt etsivät
eniten tukea tarvitsevia perheitä
ja orpolapsia ja käyvät näiden kodeissa neuvomassa ja opastamassa
arjen asioissa. Tarvittaessa annetaan myös ruoka-apua. Sairaat ohjataan hoitoon. Nuorille tarjotaan
ammattikursseja ja koulutusta yritystoiminnassa.

Hi-virusta kantavia tuetaan ja
heitä kannustetaan muodostamaan
omia vertaistukiryhmiä, joihin voi
tulla sekä aikuisia että lapsia. Kouluissa on aloitettu erityisesti hiv:n
ehkäisyyn keskittyvää tukioppilastoimintaa.
Yhteisön omia turvaverkkoja on
rakennettu Xikhelenin slummissa
vuodesta 2007. Kuudessa kaupunginosassa eli ”bairrossa” autetaan
nyt yhteensä noin 30 000 ihmistä.
Avun toimittaa perille Kirkon Ulkomaanapu.
Kuva Eastpress / Seppo JJ Sirkka

Suomalainen nuori on yksinäinen
• Joka kymmenes nuori kokee itsensä yksinäiseksi. Neljäsosalla nuorista on vain yksi läheinen ystävä.
• Joka viidennellä yläasteikäisistä pojista ei ole yhtään todella läheistä ystävää.
• Noin 10 prosenttia koululaisista kokee kiusaamista. Kaverisuhteet ovat paras suoja kiusaamisen ehkäisemisessä.

Kahdeksan vuotta
kiusattuna
P

eruskouluvuodet jättivät jälkensä Minttu Koskelaan.
Ensimmäisen luokan ensimmäisestä kouluviikosta se alkoi, vaikkei inkeroislainen Minttu Koskela,
16, muista tarkkaa syytä. Muut ottivat tavakseen huudella ja haukkua.
Sitä kesti kahdeksan vuotta.
”Salaa toivoin, että järjestyisi siirto toiseen kouluun, mutta en uskaltanut sanoa sitä ääneen. Kotona kerroin vasta tosi myöhään, koska pelkäsin kiusaamisen pahenevan. Koulussa asiaa ei otettu vakavasti edes
silloin, kun päätäni oli lyöty ikkunalautaan”, Minttu Koskela kertoo.
Pojat olivat kiusaajista pahimmat,
mutta tytötkin syrjivät.
”Liikuntatunnilla olin aina se viimeinen, joka valitaan joukkueeseen.#

Erilainen ei saa olla
Alkuun Minttu ei edes ymmärtänyt
olevansa yksinäisempi kuin muut.
Olihan hänellä kaveri. Vasta kun kaveri oli kipeänä, koulunpihalla ei ollut ketään, kenen luokse olisi uskaltanut mennä. ”Olin tosi ujo. Hukutin
ikävät ajatukset läksyihin.”
Miellyttäjäksi Minttu ei ryhtynyt. Pikemminkin hän tunsi olevansa vahvasti oma itsensä ja ajatteli asioista omalla tavallaan. Ehkä
se oli samaan muottiin sovittautuvalle enemmistölle liikaa.

Kylmä ilman muita

Silti kiusaamiseen oli vaikea keksiä todellista syytä. Eikä siihen ollut
helppoa lääkettäkään, Minttu ajattelee jälkikäteen.
”Muistan, miten aikanaan yhtä aikaa toivoin, että joku tulisi puhumaan, ja pelkäsin, että joku oikeasti
tulee. Ymmärrän nyt myös sen, että
tiiviistä joukosta on vaikea irrottautua yksin olevan luo.”

Anteeksi on vaikea antaa
Kiusaamisesta jäi pysyvä jälki,
vaikka isoskoulutus ja kouvolalainen lukio ovat tuoneet tukun myötätuntoisia ystäviä. Minttu ei viihdy kotikylällä. Siellä vilkkuvat kiusaajien kotitalot. Kiusaajista pahimman kanssa olisi vaikea olla edes
samassa huoneessa.
”On vaikea antaa anteeksi jotakin
sellaista, mikä on pilannut elämästä
niin monta vuotta. Pienempänä minulla oli tarve näyttää, että pärjään
ja onnistun kiusaajiani paremmin.”
Huonot kokemukset seuraavat
tahtomattakin mukana.
”Pelkään, että menetän kaverini. Varmistan heiltä koko ajan, haluavatko he minut todella mukaan,
vaikka olisivat itse minut kutsuneet.
Uusilta kavereilta kysyn uudelleen
ja uudelleen, kestävätkö he minua
ihan oikeasti.”
Kaisa Raittila

P

ienestä se alkaa: kaksi leikkii
yhdessä, kolmas ei mahdu mukaan. Liikuntatunneilla samat jätetään joukkuevalinnoissa viimeisiksi. Kiitelty yhteisöllisyys on kirottua sille, joka jää yhteisön ulkopuolelle.
Elämäntilanteen synnyttämä yksinäisyys voi olla alku pysyvään
kierteeseen. Siksi eronneet, työn ja
opiskelupaikan perässä muuttajat ja
työelämästä sivuun jäävät ovat riskiryhmää.
Mahdollisuus valintoihin lisää yksinäisyyttä, sanoo hyvinvointitutkimuksen professori Juho Saari. ”Mitä enemmän vaihtoehtoja, sitä useampia hylkäämisiä. Kaveriporukassa se, jonka vierestä viedään, joutuu
yhä useammin tuntemaan itsensä hylätyksi. Yhtään helpompaa joukkoon
kuuluminen ei ole nettiyhteisöissä,
joissa ulkopuolelle jättäminen on nimettömänä vielä helpompaa.”

Yksinäisyys tappaa
Nuorten yksinäisyys on vakava yhteiskunnallinen uhka. Jokelan ja Kauhajoen kouluammuskelut ovat siihen liittyviä ääri-ilmiöitä. Yksinäiset ovat usein koulukiusattuja, hylättyjä ja pettyneitä,
eri tavoin sivuun heitettyjä. Ulkopuolisuuden tunteesta selvitäkseen
moni heistä pitää itseään muita parempana.

Yksinäisyys tappaa. Tutkimusten
mukaan yksinäisten eliniän odote
on lyhyempi kuin muilla. Yksinäisten kokemus terveydestään ja hyvinvoinnistaan on selkeästi alhaisempi kuin väestöllä keskimäärin.
”Ihminen on sosiaalinen eläin. Jos
haluamme voida hyvin, tarvitsemme suhteita sukulaisiin, ystäviin ja
naapureihin”, Juho Saari muistuttaa.

Tunnista ajoissa
Olennaista on tulla nähdyksi. Kirkon Kauhajoki-hankkeen vetäjä,
oppilaitospastori Markku Orsila
uskoo kriisin jälkihoidon olevan
myös ennalta ehkäisevää.
”Turvallisuus lisääntyy, kun järkyttäviä kokeneet nuoret näkevät
aikuisten ottavan heidän hyvinvointinsa vakavasti. Koko ikäluokan tavoittava peruskoulu tarjoaa
hyvän mahdollisuuden tunnistaa
yksinäinen nuori”, Orsila sanoo.
Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on saatu hyviä kokemuksia
mielialataitojen kurssista. Nuoret tunnistavat tarpeensa ja tulevat
mukaan. Kauhajoella on kouluampumistapauksen jälkeen omistettu kokonainen asuntolan kerros
kuraattorin, diakoniatyöntekijän,
psykologin ja terveydenhoitajan
milloin tahansa saatavilla olevan
avun olohuoneeksi.

Yksinäinen, vaativa kaveri
Ongelmaksi yksinäisyys käy, kun
siitä tulee identiteetti. Yksinäisyyden kautta itsensä määrittävälle ei
tule päällimmäisenä mieleen kertoa, mitä työkseen tekee tai millainen perhe hänellä on.
”Se tietää sitoutumista yksinäisen käyttäytymiseen, vetäytymistä omiin oloihin. Yksinäisen kierre pahenee, kun luonne käy varautuneeksi ja vaativaksi. Monet hylkäämiset saavat takertumaan siihen,
joka lopulta osuu kohdalle. Yksinäinen toivoo, että maailmassa olisi
edes yksi ihminen, joka olisi vain ja
ainoastaan häntä varten. Se on melkoinen haaste sille, joka ryhtyy yksinäistyneen ystäväksi”, Juho Saari kuvaa.
Yksinäisyyttä ei paranneta lääkkeillä eikä terapialla. Kynnys lähteä muiden mukaan on epäonnistumisen pelossa liian korkea. Oikea
tapa auttaa yksinäistä on ohjata hänet osaksi yhteisöä. Se on tehtävä
ajoissa, jotta yksinäisen identiteetti
ei ehdi vakiintua.
Jokaisella koulunpihalla on joku,
joka seisoo välitunnit yksin samassa paikassa, muita vältellen, muistuttaa Juho Saari.
Kaisa Raittila
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Muiden keskellä yksin

2011 Rovaniemellä

Kuvat Ville Asikainen

X

ikhelenin slummin katukuvassa yksinäisyys ei lyö silmille.
Lapset ja nuoret liikkuvat ja leikkivät ryhmissä. Kodin seinien sisällä moni nuori elää täällä kuitenkin kovin turvatonta ja yksinäistä arkea.
Mosambikissa on Afrikankin
mittapuulla paljon hiv/aidsia. Työikäisestä väestöstä lähes viidennes
kantaa virusta. Tauti vie perheiden
vanhempia ennenaikaiseen hautaan.
Jos sukulaiset eivät ota orpoja
huollettavikseen, lapset joutuvat
oman onnensa nojaan. Elanto on
hankittava. Huoltajaksi valikoituva
sisarus jää tavallista nuoruutta vaille. Elinpiiri kapenee, kun nuori perheenpää puurtaa hellan ääressä tai
ansiotyössä. Vastuu painaa. Koulu
ja samanikäisten seura jäävät. Aikuisen hoivan ja huolenpidon puutteesta kärsii koko sisarusparvi.

YHTEISVASTUUKERÄYS
6.2. Yhteisvastuukeräys alkaa.
Ovelta ovelle listakeräys 6.2.–30.4.
Klo 13.30 keräyksen suojelija tasavallan presidentti Tarja
Halosen keräyksen avauspuhe Ylen TV 1.
Noin klo 11.30 keskikaupungin ja Ounasvaaran piirien
kerääjille jp:n jälkeen Yhteisvastuutiedotustilaisuus
ja keräyslistojen jako seurakuntakodin yläsalissa.
Nuorisotyöntekijä Jenniina Heikkilä kertoo nuorten
yksinäisyydestä. Tervetuloa  uudet ja vanhat kerääjät!
Tuula Kivinen, Jouni Hilke.
Klo 11 Yhteisvastuukeräyksen avaus ja musiikkihartaus
Auttin kappelilla, Arja Rissanen, Mauri Miettunen,
seurakuntakuoro.
Klo 13–15 Yhdessä jäällä – perhetapahtuma
Vanttauskosken kaukalolla, tuotto Yhteisvastuun hyväksi.
Järjestää Yläkemijoen piirin nuoret, Mari Hytinkoski, Arja
Rissanen, Mauri Miettunen.
7.2. klo 18 Yhteisvastuukeräyskoulutus listakerääjille ja
lipaskerääjille srk-keskuksen juhlasalissa.
18.–19.2. Lipaskeräystempaus ostosmarkettien edessä
18.2. klo 10–20 ja 19.2. klo 10–18
Ilmoittautuminen lipaskerääjäksi 016-3355236.
22.2. klo 18 Oulun seudun ammattikorkeakoulun
kirkkomusiikkiopiskelijoiden iltamusiikki kirkossa. Vapaa
pääsy, kolehti Yhteisvastuun hyväksi.
2.3. klo 19 Lapin musiikkiopiston konsertti kirkossa.
Vapaa pääsy, kolehti Yhteisvastuun hyväksi.
24.3. klo 18 Riemukierroshiihto Kirkkolammella.
31.3. klo 19 Kauneimmat hengelliset laulut-ilta kirkossa
hengellisten laulujen merkeissä eri toivojien saatesanojen
kautta, kolehti Yhteisvastuu hyväksi.
27.4. klo 19 Saila Seurujärvi ja Elina Koivuniemi
konsertti kirkossa Yhteisvastuukeräyksen hyväksi, Vapaa
pääsy, ohjelma 5 €.
4.5. klo 19 Viktor Klimenkon konsertti kirkossa. Kolehti
Yhteisvastuun hyväksi.
10.5. klo 10–14 lukiolaisten lipaskeräystempaus
Neuvokkaan Välittämisen päivässä markettien edessä
Yhteisvastuun hyväksi.

Arkienkeli auttaa

Mosambikissa Yhteisvastuu tukee yksinäisten ja haavoittuvassa asemassa olevien
nuorten selviytymistä pääkaupungin Maputon köyhälistöalueella Xikhelenissä.

Ikävä mummia
A

lberto Mabate, 14, elää vanhemman veljensä kanssa. Isä
kuoli kahdeksan vuotta sitten, äiti neljä vuotta myöhemmin ja veljeksistä huolehtinut isoäiti vuosi
sitten. Veli tekee rakennustöitä 30
kilometrin päässä. Arjen asioissa
Albertoa auttaa tukihenkilö Julieta Chavane.
Albertolla on kavereita, mutta iltaisin hän on yksin kotona ja
pelkää. Pihan aidassa on varkaan
mentävä aukko. Alberto kytkee kanat yöksi koivistaan kiinni ja sul-

kee ne vajaan. Kodin pimeyttä valaisee vain makuuhuoneen myrskylyhty. Ulko-oven Alberto laittaa
lukkoon.
Illat ovat vaikeita muutenkin.
Silloin Alberto ikävöi isoäitiään.
Juuri Alberto löysi mummin kuolleena. Nähtyään painajaista poika
meni piharakennukseen etsimään
mummia. Mummi makasi siellä liikkumattomana muurahaisia
kasvoillaan.
Huhtikuisen aamun muisto itkettää. – Mummi oli ainut ihmi-

– Ihailen äitiä. Hän on aina valmis auttamaan muita. Hän osaa
monia asioita, joista on muillekin
hyötyä, sanoo Esmeralda.
Krista Susi ja Laura Hakoköngäs

nen jonka kanssa voin puhua kaikista asioista, Alberto sanoo.
Krista Susi ja Laura Hakoköngäs

Katso Alberton tarina YLE TV
1:ssä helmikuusta 2011 alkaen
tai osoitteessa www.yhteisvastuu.
fi (huom: filmi tulee myös seurakuntiin tammikuussa lähetettävälle DVD:lle)

Elämässä ei ole ketään
H

elder Musab, 18, näyttää ikäistään nuoremmalta. Silti hän on
ollut viisilapsisen perheen pää siitä saakka kun isä kuoli 2008. Äiti
oli kuollut jo aiemmin.
Helder ja sisarukset Celia, 19,
Fulcencia, 12, Josias, 10, ja Azarias, 6, käyvät Xikhelenin tukihenkilöiden avulla saaduilla stipendeil-

lä koulua. Helder ja Celia opiskelevat iltaisin. He joutuvat jättämään
pienet lapset siksi aikaa keskenään
kotiin lukitun oven taakse.
Helder elättää perheen työskentelemällä päivät katukeittiössä. Lisäksi Helder letittää maksua vastaan
naapuruston rouvien hiuksia. Rahat eivät oikein riitä kaikkeen tar-

Ilman vanhempien turvaa
• 16 prosenttia Mosambikin 15–49-vuotiaista kantaa hiv-tartuntaa. 12 prosenttia mosambikilaislapsista on orpoja ja 5
prosenttia hiv/aidsin takia muuten haavoittuvassa asemassa.
• Kun vanhemmat kuolevat aidsiin, alaikäisestä nuoresta tulee sisarustensa huoltaja. Elämästä on selvittävä ilman aikuisen turvaa. Kaupungeissa orpoja ja haavoittuvassa asemassa olevia lapsia on enemmän kuin maaseudulla.
• Joka viides mosambikilaislapsi joutuu tekemään työtä.

Kuvat Ville Asikainen

ka-apua. Vanhukset, vammaiset ja
yksin jääneet nuoret saavat näiltä arkienkeleiltä kuunteluapua ja
neuvoja. Esmeralda tahtoisi auttaa
kaikkein syrjityimpiä: albiinoja,
sairaita ja muita hyljeksittyjä.

peelliseen. Naapurin täti tuo silloin
tällöin riisiä lasten ruokapöytään.
Vaikka Helder huolehtii sisaruksistaan mielellään, kotitöihin menee kaikki liikenevä aika. Surullisten ajatusten vallatessa Helder
tuntee itsensä yksinäiseksi. – Minulla ei ole ketään elämässä. Kaipaan ystävää, jonka kanssa voisin
puhua.
Vastuu nuoremmista sisaruksista
on Helderille itsestään selvä asia.
– Minun täytyy pitää huolta
Azariaksesta ainakin seuraavat 10
vuotta, hän sanoo. Siihen saakka
omat haaveet kuten lakimieheksi opiskeleminen joutuvat odottamaan.
Teksti:
Krista Susi ja Laura Hakoköngäs

Helder Musab elättää perheen
työskentelemällä päivät
katukeittiössä sekä letittämällä
maksua vastaan naapuruston
rouvien hiuksia.

Tukihenkilö Julieta Chavane(oik.) auttaa Albertoa käytännön asioissa
Kuva Ville Asikainen

Esmeralda Chavane, 23, on itsekin köyhästä suurperheestä. Äitinsä Julietan esimerkin innoittamana hän on kuitenkin päättänyt
auttaa vielä hankalammassa tilanteessa olevia. Esmeralda tahtoo äidin lailla kiertäväksi tukihenkilöksi, jotka paikantavat hädän vaikka
seuraamalla avoimesta ovesta kantautuvaa vauvan itkua.
Tukihenkilöt ovat tulleet Xikhelenin ihmisille tutuiksi. Heitä on
helppo lähestyä. Tukihenkilöt hakevat tarvittaessa kaivosta juomavettä, näyttävät miten vauva kylvetetään ja antavat nälkäisille ruo-
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Rippikouluralli kutsuu
Perinteinen rippikouluralli kutsuu kaikkia kauden 2010–
2011 rippikoululaisia kirkonmäelle pe–su 25.–27.2. Jokaisen
ryhmän ralli kestää 3 tuntia 15 minuuttia. ”Rallin” aikana tutustutaan seurakuntamme lähetys- ja diakoniatyöhön. Tapahtumaa ovat toteuttamassa nuoriso-, diakonia- ja lähetystyö
sekä isos- ja avustajakoulutuksissa mukana olevat nuoret.

Miten ralli toimii:
* Rippikoululainen tulee tapahtumaan ryhmänsä vetäjältä
saadun ohjeen mukaisesti ( työntekijän yhteystiedot löydät
mm. ryhmälle aiemmin lähetetyistä infokirjeistä )
* Ryhmän vetäjä kirjaa ylös läsnäolijat ja sen jälkeen ”ralli” alkaa joko seurakuntakodilta tai seurakuntakeskuksen
juhlasalista
* Tapahtuma kestää 3 tuntia15 minuuttia ja puolivälissä on pieni välipala paitsi perjantaina lämmin keittoruoka
* Ryhmän vetäjä kulkee koko ajan ryhmänsä mukana
* Jos rippikoululainen ei jostain syystä pääse mukaan, hänen tulee ilmoittaa tästä ryhmänsä vetäjälle ja sopia mahdollisesta toisen ryhmän mukana tulemisesta tai muulla tavalla
poissaolon korvaamisesta
Rippikoulurallin järjestäjien puolesta
Maija Pieskä

Rippikouluun ilmoittatuminen toukokuussa
Rippikouluun ilmoittautuminen (1997
syntyneet) tapahtuu koulujen kautta
toukokuussa 2011. Seurakuntapiirien
työntekijät jakavat ilmoittautumiskortit alueensa niillä kouluilla, joissa on
7-luokkalaisia.
Jos tähän rippikouluikäluokkaan
kuuluva on 6:lla tai 8:lla luokalla, mutta
haluaa käydä rippikoulun oman ikäistensä kanssa, hänen tulee hakea ilmoittautumiskortti tuolloin toukokuulla ao.
yläkoulun kansliasta, rippikoulutoimistosta tai seurakuntakeskuksen neuvonnasta, Rauhank.70. Pyydettäessä rippikoulutoimistosta lähetetään ilmoittautumiskortti.
Yksityiskohtaisemmat tiedot ovat
20.4. ilmestyvässä Pääskyssä. Ne julkaistaan myös seurakunnan verkkosivuilla.

Rippikouluvaihtoehdot
Tarjolle tulevat rippikouluvaihtoeh-

dot on sovittu yhteisessä palaverissa
26.1.2011. Tarjolle tulee sekä seurakuntapiirien omia vaihtoehtoja että yhteisiä, joihin voi hakeutua miltä alueelta tahansa. Ryhmän maksimikoko on
25 nuorta. Rippikouluikäluokkaan kuuluu tämänhetkisten tietojen mukaan n.
680, joista ryhmiä muodostunee 26–27.

Milloin pienryhmä on nuorelle
paras vaihtoehto?
Kaikille nuorille 25 hengen rippikouluryhmä ei anna parasta mahdollista
oppimis- ja työskentely-ympäristöä.
Jos nuori on koulussa pienryhmässä,
yleensä silloin pienryhmä on myös paras rippikouluvaihtoehto. 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, lepomahdolli-

suutta tai erillistä opetusta on vaikea tai
lähes mahdotonta järjestää. Ennen leiriä olevissa tapaamisissa ei välttämättä tule työntekijöiden tietoon niitä asioita, jotka saattavat vaikeuttaa nuoren
rippikoululeiriaikaa ja koko ryhmänkin toimintaa.
Tämän vuoksi on ehdottoman tärkeää, että vanhemmat/huoltaja laittaa
tietoa erityishuomioitavista asioista ilmoittautumiskorttiin ja on hyvissä ajoin
yhteydessä rippikouluryhmän vastaaviin. Kortteihin laitettavat tiedot ovat
luottamuksellisia ja tulevat vain ryhmän vetäjien tietoon.
Rippikouluvaihtoehdoissa on tarjolla
myös pienryhmämahdollisuus.
Maija Pieskä
maija.pieska@evl.fi
040 52 68 289
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Taivaallinen valo loistaa
kynttilänpäivänä
K

un Jeesus-lapsi oli 40 päivän ikäinen, hänen vanhempansa toivat hänet ajan tavan mukaan Jerusalemin
temppeliin. Siellä vanha hurskas mies
Simeon tunnisti lapsen luvatuksi pelastajaksi ja kutsui häntä pakanakansoille
loistavaksi valoksi. Simeon siunasi Jeesuksen ja hänen muun perheensä.
Tätä tapausta muistetaan kynttilänpäivänä, joka sijoittuu noin 40 päivää
joulun jälkeen
(6.2). Keskiajalla tuona pyhänä
kirkkoon tuotiin
vuoden aikana käytettävät
kynttilät, mistä
päivä sai nimen
kynttilänpäivä.
Käytäntö on pe-

räisin pyhän aiheesta: silloin muistetaan
sitä kuinka Jeesus Kristus on maailman
valo ja Jumalan kirkkauden säteily.

Nyt välähti – näin se menee!
Kynttilänpäivän raamatunteksteissä
pohditaan Jumalan olemusta. Hänen olemisen tapansa on niin erilainen kuin ihmisten, että meidän ja Jumalan välille
jää aina ammottava kuilu.
Ihminen ei ymmärrä korkeinta eikä
saa hänestä minkäänlaista aistihavaintoa. Hän on kuin valo, joka loistaa niin
kirkkaasti, ettei sitä pysty katsomaan.
Samalla tavalla auringon tulikehään ei
voi luoda suoraa katsetta.
Jumala kuitenkin ylittää tuon kuilun
lähettämällä Poikansa ihmiseksi. Jeesuksen Kristuksen kautta hän tulee ihmisten maailmaan niin että hänen läs-

Kehitysvammaistyön kerho

Kaverikammari
Kaverikammarilaiset kokoontuvat
Katutasossa, Kansankatu 17,
lauantaisin kello 12–13.30.
Tervetuloa mukaan!

näolonsa voidaan ymmärtää ja kokea.
Näin Kristus on se Jumalan valo, jota
ihmiset voivat katsoa. Siksi kristinusko saa nimensä Kristuksesta. Jumalan
salaisuuksista päästään osallisiksi Kristuksen kautta.
Kynttilänpäivänä muistetaan myös sitä, miten ihmisen ymmärrys voi avautua uskolle. Ihminen on luonnostaan Jumalan edessä kuin pimeässä huoneessa, jossa ei näe juuri mitään. Jumala voi
kuitenkin tehdä sen ihmeen, että usko alkaakin tuntua omalta. On kuin valo syttyisi pimeään huoneeseen, tai kuin aurinko nousisi ja ajaisi yön hämärän pois.
Kynttiläpäivän teologinen idea päätyi lopulta Nikean uskontunnustukseen,
jossa Kristusta nimitetään valoksi. Hän
on Jumala Jumalasta ja valo valosta.
(KT/Kari Kuula)

ristittyjen ykseyden ekumeenisella rukousviikolla julkaistiin uusi
ekumeeninen ikonikirja Ikkuna pyhyyteen, joka pohjautuu joensuulaisen
ikonimaalarin Eeva Zittingin maalaamaan 33 ikoniin keskeisimmistä kristillisistä kuva-aiheista.
Hämeenlinnalainen ortodoksinen uskonnonopettaja Marianne Kantonen
on laatinut ikonien selitystekstit ja ou-

lulainen luterilainen pastori, teol.lis.
Veijo Koivula on kirjoittanut mietiskelytekstit kuvien sanoman pohjalta.
Molemmat ovat kirkkojensa edustajia
Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa.
He olivat Rovaniemellä 22.1. ekumeenisen jumalanpalveluksen kirkkokahveilla kertomassa ikonien sanomasta.
Kuvateos on ikonimaailman yleisesitys, jonka valikoima koostuu kes-

Ikonikirjan tekijät: Marianne
Kantonen (vas.),
Eeva Zitting ja
Veijo Koivula.
Kirjassa esitelty
Kristus Pantokrator (Kaikkivaltias) -ikoni
tulee Oulun
seurakuntien virastotaloon.

kaksi ja se käytettiin tarkkaan. Muovipussit pestiin ja kuivattiin. Ensimmäiset muoviastiat ostettiin Tuppervaarakutsuilta. Lanta levitettiin pelloilla talikoilla. Siinä hommassa oppi väkisinkin eri aineiden maatumisjärjestyksen
ja sen, ettei muovi häviä. Plastiikkapussinpalaset keikkuivat talikon piikeissä
vielä kasvimaan multaa käännettäessä.
Kotiin tuli päivittäin yksi sanomalehti
ja se riitti. Sanomalehtiä kerättiin kyliltä kuorma-autoihin ja niiden myynnillä hankittiin koululle ensimmäinen televisio. Isä toi lauantaimakkaraa paperiin paketoituna ja paperisen rinkelipussin käydessään myllyssä lähikylässä.
Kuusikymmenluvulla aloimme
vuokrata vanhaa rantamökkiä saksalaisille perheille. He toivat jätteensä
karjakeittiöön. Siellä oli pitkällä penkillä rivissä kirjavia plastiikkapusseja.
Pusseissa oli vaatteita, säilykepurkkeja, laseja, ruokapakkauksia. Muistan,
miten järkyttyneinä katsoimme pussirivistöä äidin kanssa. Miten ne saattavat
laittaa vaatteita roskiin, miten ne syö-

Isovanhemmat ja
lastenlapset
kevätretki
Norvajärvelle 27.3.
Lähtö kirkon parkkipaikalta
klo 10 ja
paluu samaan paikkaan klo 18.
Retkellä askarrellaan, ulkoillaan, lauletaan,
leikitään ja pidetään leirikirkko.
Maksu on 10€/aikuinen, lapset ilmaiseksi.
Hintaan sisältyy kaksi ruokailua ja kahvia.

TeemaKeskiviikot
keisimmistä kristillisistä kuva-aiheista.
Kirjassa on 15 Kristukseen ja pelastushistorian tapahtumiin liittyvää ikonia.
Lisäksi on kolme ikonia Neitsyt Mariasta ja hänen vanhemmistaan, kolme
Kristuksen edellä kulkijoiden, profeettojen ikonia sekä kuusi evankelistojen
ja apostolien ikonia.

Taivaallisia esirukoilijoita
Persoonallisina esimerkkeinä kirjassa
on myös kirjan tekijöiden ja kustantajan taivaallisten esirukoilijoiden ikonit
Eevasta, Mariamnesta, Filadelfoksesta
ja Tuomaasta.
Ikonit ovat ikkunoita pyhyyteen, Jumalan maailmaan.
”Kaikilla näillä kuvilla on sama tähtäyspiste: että uskoisimme sen lupauksen sanan, joka Raamattuun ja erityisesti evankeliumeihin on kirjoitettu. Se
on ilon, toivon, lohdutuksen, armon ja
anteeksiantamuksen sana”, tekijät kirjoittavat.
Kokonaan nelivärisen, 144-sivuisen
kirjan on kustantanut Väyläkirjat. Kirjan hinta on 29 euroa. Kirja on myynnissä muun muassa Suomalaisessa Kirjakaupassa ja Ilopysäkillä.

Paperin rapinaa, muovikapinaa
Vien sinut paikkaan, jota ei enää tällaisena ole; järvenrantakylään, joka oli
syrjässä sivistyksestä, kaukana kirkolta
ja kaupoista. Vietin lapsuuteni luomulantatilalla. Isä oli pienviljelijä, kaikkea oli vähän omiksi tarpeiksi. Onnelliset kanat vaelsivat vapaina pihapiirissä
ja me lapset kaivoimme kanankakkaa
varpaiden välistä. Kanojen pesät etsittiin vintistä ja aitojen vieriltä. Navetan
parteen mahtui kuusi lehmää, sikalaan
yksi sika, joka jouluksi tapettiin. Tallissa oli työhevonen. Ruoka tuli pöytään
pelloilta, metsästä tai navetasta, aika läheltä. Ulkohuussi ilman styrox-istuinta palveli meitä kesät talvet. Pyllyt pyyhittiin sanomalehden palasilla. Vanhalla mammalla oli rivi puutikkuja huussin seinän raossa tähän tarkoitukseen.
Liiterin takana oli tunkio. Ruuantähteet laitettiin sianämpäriin, vanhat
leivät lampaille tai hevoselle. Tunkioon tyhjennettiin likaämpäri, jossa oli
kahvinporoja, juurestenkuoria ja tiskivesi. Vaatteet leikattiin matonkuteiksi
tai poltettiin. Muovia kutsuttiin plastii-

Lisätietoja Hanna Hägele, 040-5807048.
Marja Yliniemelä, 050-5397407.

Ilmoittautuminen 18.3. mennessä
p. 040-7617448.

Ikkuna Pyhyyteen on
ekumeeninen ikonikirja
K
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vät tämmöistä purkkiruokaa. Pengoimme vaatteista itsellemme käyttövaatetta, pesimme lasipurkit. Saksalaiset olivat silloin kuluttamisessa meitä edellä.
Tänä päivänä he ovat edellä myös roskien lajittelussa.
Ihmiskunnan aamussa elettiin kivikautta, nyt on vuorossa muovikausi. Se,
joka on syntynyt tähän aikakauteen, ei
huomaa muovin määrää. Ja, jos ei pyörittele muovipussinkappaleita talikossa, voi jopa luulla, että se häviää jonnekin jäteauton mukana. Kuusiselän kaatopaikalla ei monikaan käy ihmettelemässä.
Ylistän muovia erinomaiseksi keksinnöksi, mutta haluaisin alistaa sen
sinne, missä se on välttämätöntä.
Liittyisitkö sinäkin Kangaskassijoukkueeseen – sen alajaostossa käytetään kevyitä kangaspusseja jopa hedelmien punnitukseen. Hymyilen Sinulle koko naamalla, kun tapaamme
kaupan kassalla.
Seija Luomu- ei kun Luomaranta

kuukausittain klo 10–14
Tuohitien Tupasvilla asukastuvalla,
Tuohitie 5C24.
16.02. HengenHelmi, vierailemassa
pastori Lauri Kinnunen.
16.03. MaistiaisMaalis, vierailemassa
Samuel Mäkinen ja Lapin Martat.
13.04. RetkiHuhti ”Taivaan Isä suojan antaa,
Hän on Isä jokaisen”.
04.05. TerveysTouko, ”mitä silmät ei nää,
sen sydän ymmärtää”.
Ohjelmassa klo 10 aloitus, hartaus, alustus,
11–12 Ruokailu, 13–14 Ohjelmaa teeman
mukaan, yhteinen loppurukous.
Kaikki lähiön asukkaat tervetulleita,
vauvasta vaariin!
Tiedustelut diakoniatyöntekijä Marjo Rundgren,
040-7212028.

ELÄMÄN ILTA

läheisensä menettäneille.   

"Valoa jos en näekään,
sen tiedän loistavan"
Virsi 361
Rovaniemen terveyskeskussairaalassa,
Sairaalakatu 1 osastoilla A1-A2 4. kerroksen
neuvotteluhuoneessa joka kuukauden
ensimmäinen torstai klo 18–19.
(10.2., 3.3., 7.4., ja 5.5.)
Mukana illassa sairaanhoitaja sekä
sairaalapastori.

Kuuntele saarnat ja
haastattelut netissä
http://www.evl.fi/srk/rovaniemi/
viestinta/index.shtml

93,4 Mhz

Pääsky
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MUSIIKKIA
ROVANIEMEN KIRKOSSA
10.02. klo 19 Lapin kamariorkesterin
konsertti, johtaa John Storgårds.
Pääsylippu 12/9/5 €.
22.02. klo 18 Oulun seudun
ammattikorkeakoulun kirkkomusiikinopiskelijoiden
iltamusiikki. Vapaa pääsy, kolehti Yhteisvastuun hyväksi.
02.03. klo 19 Lapin Musiikkiopiston
Yhteisvastuukonsertti. Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 €.
03.03. klo 19 Lapin kamariorkesterin konsertti, johtaa
John Storgårds. Pääsylippu 12/9/5 €.
05.03. klo 19 Vaskien välkettä, Lapin Sotilassoittokunnan
vaskiyhtyeen konsertti, johtaa Juha Untala. Vapaa pääsy,
ohjelma 5 €.
30.03. klo 19 Lapin kamariorkesterin konsertti, johtaa
John Storgårds. Pääsylippu 12/9/5 €.
31.03. klo 19 Kauneimmat hengelliset laulut –
yhteislaulutapahtuma YV:n hyväksi. Kolehti.
17.04. klo 18 konsertti, sopraano Miho Yoshimura,
Japani.Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.
20.04. klo 19 Lapin kamariorkesterin Pääsiäiskonsertti,
johtaa John Storgårds. Pääsylippu 12/9/5 €.
27.04. klo 19 YV-konsertti, Saila Seurujärvi ja Elina
Koivuniemi. Vapaa pääsy, ohj. 5 €.

Sävelkaikuja

Musiikkikulttuurimme rikas kirjo
Viime aikoina minulla on ollut tapana kuunnella ennen nukkumaanmenoa eri radiokanavia. Erityisesti olen nauttinut barokkimusiikista,
jota tulee usein myöhäisillan hetkinä varsinkin Yle ykköseltä. Ei sille mitään voi, että vanhojen mestareiden sävellykset ovat rukiista
leipää.
Barokin ajan musiikista nousevat ne musiikin lainalaisuudet, jotka ovat löytäneet ilmaisunsa myös
tämän päivän musiikkiin.
Tämä vanha musiikki ei sulje pois
uudempaa hengellistä musiikkia.
Kun vaikkapa uusia gospelsävelmiä käsittelee barokin ajan tekniikalla, tuloksena on mukavan kuuloista musiikkia.
Esim. bassonkuljetustekniikkaa
voi suoraan hyödyntää vanhasta
kenraalibassokäytännöstä. Lisäksi improvisaatio on tunnusomaista sekä barokille että gospelille.
Kenraalibassotekniikassa säestä-

jälle merkittiin vain bassokulku
ja aikansa ”sointumerkit”, oikean
käden kuviot kukin soittaja kuvioi oman mielensä mukaan näiden
sointupohjien sallimissa rajoissa.
Miten rikkaasti J.S.Bach kuvioikaan meillekin tutut virret sekä
kantaateissaan että oratorioissaan.
Edelleen voi vain hämmästyneenä nostaa hattua hänelle. Miten hän
ehti aikansa kirjoitustekniikalla säveltää 350 kantaattia, parhaimmillaan yhden kantaatin viikossa ollessaan Tuomaskirkon kanttorina!
Suurin osa kantaateista käsittelee
eri kirkkovuoden teemoja. Jälkipolville näitä kantaatteja on säilynyt reilu kaksi sataa. Näiden kantaattien esittely ja kuuntelu Radio
Rovadein kanavalla silloin tällöin
on suunnitelmissa.

keräävät uskollisesti väkeä laulamaan yhdessä. Samoin Ylistyslauluhetkissä ovat laulut saaneet toimia välikappaleina niin, että yhdessä olemme rakentuneet. Turhaan ei Paavali kehota kirjeessään
kolossalaisille: Runsaasti asukoon
teissä Kristuksen sana, opettakaa
ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla,
veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne.

Kyllä musiikin kirjo on rikas!
Iloisesti yllättynyt olen siitä, miten Virrestä voimaa -tilaisuudet

Mauri Miettunen
johtava kanttori

KATULÄHETYSTYÖ

OVATKO PÄIHTEET ONGELMASI?
ÄLÄ JÄÄ TILANTEESI KANSSA YKSIN.
Katulähetysillat maanantaisin klo 18
srk-kodin takkahuoneessa, Rauhankatu 70 G.  
Huumeidenkäyttäjien läheisten illat
Tule vertaistukiryhmään keskustelemaan tai olemaan
vain hiljaa.
Srk-keskukseen takkahuoneessa klo 18.  
2.2., 23.2., 16.3., 6.4., 27.4. ja 18.5.
Tiedustelut Sinikka Vilen 040-7345914
sinikka.vilen@evl.fi

Lähdemessu kynttilänpäivänä 6.2.
klo 15 kirkossa
– Syvempää yhteyttä tämän päivän ihmiselle
Lähdemessu kutsuu myös Sinua, joka koet vieraantuneesi kirkosta.
Messu sisältää ylistystä, esirukouspalvelua ja opetusta toteutettuna monella tapaa vapaaehtoisvoimin. Lähdemessu on perinteisen jumalanpalveluksen rinnalla nuorekas vaihtoehto, jossa musiikki toteutetaan ylistysryhmän johdolla. Messussa on myös mahdollisuus saada henkilökohtaista
rukousapua. Lapset ja kouluikäiset pääsevät toteuttamaan itseään omissa
ohjelmissaan, joihin he siirtyvät messun alkupuolella. Lähdemessu on toteutukseltaan lyhyt. Messun jälkeen on teetarjoilu kryptassa.
Messu tähtää vahvaan henkilökohtaiseen kokemiseen Jumalan kohtaamisessa ja yhteydessä toisiin, kaikkien yhteisellä osallistumisella. Messu valmistellaan tiimeissä (musiikki, rukous, lastenohjelma, yleinen järjestely). Tiimien johtajina toimivat vapaaehtoiset, seurakunnan työntekijät toimivat mentoreina.
Tervetuloa tutustumaan!

Kaksikielinen messu saamelaisten
kansallispäivänä
6.2.2011 klo 10 Rovaniemen kirkossa.
Saamelaisten kansallispäivänä 6.2.2011 toimitetaan Rovaniemen kirkossa kaksikielinen messu. Liturgina toimii kappalainen Henry Rantala ja saarnaa saamelaispappi Tuomo Huusko. Tekstinlukijana ja esirukouksessa avustavat Arja Somby-Rahko, Anni Koivisto ja Minna Laakko.
Kanttorina on Tauno Savioja. Messun jälkeen kirkkokahvit seurakuntakodin yläsalissa, Rauhankatu 70 G-rappu.

Lotta Svärd 90 vuotta
Rovaniemellä vietetään 20.3.2011 Lotta Svärd -järjestön perustamisen 90 vuotisjuhlaa.
Juhlallisuudet alkavat Lapin Lottaperinneyhdistyksen lipun naulauksella kirkon kryptassa klo 9.30. Klo 10 on messu kirkossa. Messun jälkeen seppeleen lasku Sankaripatsaalla. Linja-auto kuljetus Someronharjulle, jossa lounas Muonituskeskuksessa.
Juhla Rykmentinsalissa alkaa klo 13.15. Juhlaesitelmän pitää kirjailija Kaari Utrio aiheena: Naiset ja lapset historian sodissa. Mukana Suomen Lottaperinneliiton puheenjohtaja Sirkka-Liisa Hollmen sekä Lapin
Sotilassoittokunta.

Lähetyksen tuulia
Posti toi komean kutsukortin.
Thaimaan Luterilainen kirkko kutsuu siellä palvelleet lähetit kevään
juhlaan. Nyt juhlitaan Thaimaan
luterilaisen lähetyksen 35-vuotistaivalta, teologisen seminaarin
25 vuotta ja uuden thaimaalaisen
piispan virkaan asettamista. Kutsu houkuttelee, vaikka juhlamatka
kohdallani ei taida mahdollistua.
Ajatukset ovat aina vapaat lentämään muistojen matkaan.
Kolmekymmentä vuotta sitten
pakkasin tavaroitani ensimmäistä
Thaimaan työkauttani varten. Silloin 80 kilon lentorahtiin mahtui
kaikki tarvittava tavara. Nyt jättäisin pois ainakin sen rahkamaton, jota kukaan ei jaksanut puistella käsin ja joka ei Bangkokissa
nähnyt koskaan pölyimuria.
Nuoren lähetin into päästä monien vuosien valmistautumisten jälkeen kentälle oli suuri. Matkaa siivitti juuri saapunut tieto, että lähetyksen yhteydessä oli vietetty ensimmäistä kastejuhlaa. Rouva Bunruam oli kastettu. Tässä oli
ovenavaus lähetyksen rohkealle
näylle, Thaimaan luterilaisen kirkon syntymiselle.
Lähetyksen ensiaskelia ottivat
yhteistyössä lähetystyöntekijät
Norjasta, Suomesta ja Hongkon-

gista työtovereinaan paikalliset
thaimaalaiset evankelistat. Uusia
seurakuntia perustettiin sitä myötä, kun lähetit vapautuivat thaikielen opinnoista työelämään. Jännittävää ja haastavaa oli aloittaa uutta seurakuntaa Bangkokin laitamilla. Kiinnitimme rivitalon porttiin kyltin ”Samroongin seurakunta” ja aloimme kutsua lähialueen
ihmisiä mukaan. Jumalan ihmeestä seurakunta syntyi Samroongiin.
Ja ihmettä on se, että seurakunta on
vuosien varrella kasvanut, muuttanut suurempiin tiloihin ja toimii tänään elinvoimaisena.
Suurta ihmettä juhlimme huhtikuussa 1994, jolloin saimme iloita
Thaimaan luterilaisen kirkon synnystä. Siirryttiin lähetyksen ajasta
itsenäisen kirkon aikaan. Kirkon
johtajaksi asetettiin ensimmäinen
thaimaalainen luterilainen piispa Banjob. Kirkon vastuuelimiin
valittiin paikallisten seurakuntien
thaimaalaisia jäseniä. Lähettien
tehtävänä oli siirtyä yhä enemmän
tukemaan paikallisia työntekijöitä.
Tämän päivän lähetystyö tapahtuu kaikkialla hyvin laajalti yhteistyössä paikallisten kirkkojen
ja muiden yhteistyötahojen sisällä. Paikallinen kirkko kutsuu lähetystyöntekijän siihen tehtävään,

johon se tarvitsee ulkopuolista tukea. Lähetystyöntekijä tekee työtään paikallisen kirkon johdon ohjauksessa. Lähettien määrä on viime vuosina laskenut, vaikka heitä
vielä tarvitaankin. Ulkomaalaisten
lähettien lähettämisen sijaan ja rinnalla lähetysjärjestöt tukevat yhä
enemmän paikallisten kirkkojen
työntekijöitä, joiden palkkaukseen
tarvitaan vielä ulkopuolista apua.
Lähetystyössä puhaltavat monenlaiset tuulet. Paikallisten kristittyjen nousu vastuunkantamiseen
työstä omassa maassaan on tuulista tavoiteltavin. Tämän tuulen voimistumiseen he tarvitsevat rukouksiamme. Rakkaus, rukous ja raha ovat yhä ne lähetyksen kolme rkirjainta, jotka pitävät meitä liikkeessä lähetyksen tukijoukoissa.
Liisa Alanne
lähetyssihteeri

Lähetysruutu

Nimikkolähetti Riikka Gammelin
kotimaan lomalla
Riikka Gammelinin ensimmäinen
työkausi (2 vuotta) Tansaniassa on
päättynyt. Takana on Morogoron
kielikoulu ja työskentely Mtwarassa ja Njombessa.
Riikka palaa Tansanian Njombeen toukokuussa. Suomen lomalla ovat ohjelmassa vierailut nimikkoseurakunnissa Pellossa, Rovaniemellä, Oulaisissa, Vihannissa, Kempeleessä ja Oulunsalossa.
Kotimaahan paluun kynnyksellä Riikka kävi tapaamassa Dar es
Salamissa CCBRT -sairaalan ylihoitajaa sekä siellä tällä hetkellä hoidossa hoitoa saavia Riikan
työalueen, Eteläisen hiippakun-

nan alueelta tulevia lapsia. Monet vammaiset lapset ovat saaneet sairaalassa hyvää hoitoa, jonka on mahdollistanut Lähetysseuran Lasten Pankista saatu rahallinen tuki (www.mission.fi/lastenpankki).
Riikka lähettää lämpimät kiitokset kaikille tukijoille mukana
kulkemisesta, tuesta ja esirukouksesta. Rovaniemellä nähdään, lupaa Riikka.

KHY

Riikka Gammelinilla on takana
ensimmäinen kahden vuoden työjakso
Tansaniassa.

Pääsky

Seutulanharjun hoivakoti Ky

Ole hyvä.
Ole arkienkeli.
www.yhteisvastuu.fi

P

Vapun
itopalvelu

Juhlapalvelua ammattitaidolla
Vappu Alapeteri
P. 016-384 070 l 0400 161 938

OKTETTI

omatoimisiin tapahtumiin

•
•
•

Välitämme.

muistotilaisuuksiin
perheen juhliin
yritysten tilaisuuksiin tms.

Jäämerentie 31 Rovaniemi
oktetti.me@gmail.com
puh. 040 744 7668

Ilmoitusmarkkinointi
Vappu Kuusiniemi
(014) 619 824,
040 486 6726
vappu.kuusiniemi@kotimaa.fi

Pakina

Hohhoijaa

Seutulankuja 11 016 379 7071
96800 Rovaniemi

Lahjoita Yhteisvastuukeräykseen.
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KIVIVEISTÄMÖ
LAPIN KIVITUOTE KY
Kivialan erikoisliike
- hautakivet
- lisäkaiverrukset
- keittiötasot yms.
Lepikontie 8, 96100 Rovaniemi
p. 016 3792 745, 0400 921 170

Olo on kuin possukalla liian pienessä toppa-asussa. Kenenkä syy lienee, ei havaintoja (heh). Mikä ihme
se laittaa ihmisen mähryämään lapiokaupalla herkkuja suuhunsa, ei
minkäänlaista itsesuojeluvaistoa.
Pikku-piru kuiskuttaa korvan juuressa: ota vain vielä, ei se haittaa,
panttaa sitten vuonna jotakin, tulevaisuudessa. Pyhät menivät syödessä, maatessa ja lukiessa. Puolisen jälkeen sai vinssillä nostaa pois
ruokapöydästä suoraan päikkäreille
sänkyyn, missä vierähtikin pari tuntia. Sulo Elvis on kuitenkin perheen
kunto-ohjaajana pitänyt jonkinlaista jöötä ulkona liikkumisen suhteen.
Sulo huolehtii saavutetuista eduistaan ja kartanolle on lähdettävä 5–6
kertaa päivässä harrastamaan mäenlaskua, lumiluolien kaivamista
ja koirien päivälehden ”lukemista”.
Vakavasta ”voiteluvirheestä” johtuenko aamupukeutuminen on työtä
ja tuskaa. Aikaa tuhrautuu ähinän ja
puhinan kera. Joka puolelta kehoa
kuuluu nitinää, ritinää, naksetta ja
pauketta. Tunne on kuin puhelintolpalla - minä taivu en koskaan (ei
sunkhan vain ikkääntymiseläki olis
näpit pelisä). No, minkäs sillekään
mahtaa, kihnutetaan eteenpäin.
Päivät ovat pidentyneet jo, valoa
luvassa voitelemaan mieltä. Ulkona on kovahko pakkanen ja viima

porautumassa luihin ja ytimiin –
aurinko yrittää sinnikkäästi päästä puiden lomitse paistamaan. Talvipäivät ovat äärettömän kauniita,
puut pumpulipukuineen vasten sinistä taivasta, haalea kuun haamu
odottamassa yötä päästäkseen näyttämään komeutensa. Lumi narskuu
askelten alla, viikonloppuaamut
ovat hiljaisia, on aikaa mietiskellä
sinisiä ajatuksia eteenpäin kävellessä ja olla keskellä jotain suurta luotua. Eläimet ja luonto ovat minun
juttujani, niissä riittää katsomista ja
ihastelemista.
Alkaneesta vuodesta toivoisin tulevan ahdingossa eläville helpomman, vanhusten hoitoon palkattaisiin enemmän henkilökuntaa huolehtimaan heikommista ja antamaan virikkeitä niitä kaipaaville.
Lapsiperheiden kanssa tehtävä työ
on tärkeää, ja päämäärätön nuoriso olisi ohjattava opiskeluun, työhön ja nautittavaan elämään. Usein
tuntuu siltä kuin tavalliset ihmiset
ja päättäjät olisivat hyvin kaukana
toisistaan – on tullut ero ja hopiat
pistetty jakoon. Suuri osa kansasta
vaipuu taakkansa alle, toiset vain
porskuttavat menemään mistään
piittaamatta. Vuokrarästit ovat kasvava ilmiö, joissain paikoissa on
todella kallista asua. Yhdestä rästistä kasvaa lumipallo joka vyöry-

Pahan olemus, historia
ja tulevaisuus
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Hammaslaboratorio

DentoTeam
Hammaslääkärit

Hyvä Hammas
Oy
Puree Paremmin.

Valtakatu 4 A, Rovaniemi

Valtakatu 4 D, Rovaniemi
p. 020 743 3940

Hll Aki Tuomanen
Suu- ja leukakirurgian
erikoishammaslääkäri
Sekä yleishammaslääkärit
Myös suuhygienistipalvelut
p. 020 743 3946

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

Muisto kaunis
voimaa antaa
surun raskaan
hiljaa kantaa

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.
Hautaustoimisto Karilahti
Toni Karilahti
0500-664 774

Lähteentien pirtti
Maarit Simoska
044-200 6880

Teologian tohtori Kari Kuula on
jatkanut synkkien
asioiden tutkimista kirjallaan paholaisesta. Aikaisemmin Kuula on
julkaissut Helvetin historian.
Kirjassaan Kuula kaivaa esiin
Raamatusta ja sen ulkopuolelle
jääneistä kirjoista löytyvät paholaisopin juuret. Lisäksi hän esittelee paholaiskäsitysten historian
moderniin aikaan asti.
Itse pääpaholainen ja pikkupirut
nostetaan tutkintapöydälle.
Kuula kirjoittaa täyttä asiaa ryydittäen tekstiä veikeällä huumorilla sekä rennoilla nykypäivän sanonnoilla, esimerkkinä vaikkapa alaotsikot: Hänen Pahuutensa palveluksessa tai Paholaisen puolivartalokuva. Teksti on yhtä lennokasta kuin
otsikotkin.
Syvimmältään paholaiskysymys
on ajan saatossa ollut pyrkimystä
vastata kysymykseen: miksi maailmassa on pahaa ja kärsimystä.
Kirjan kirjoittaja tunnustaa tutkimuksiensa jälkeen, ettei vieläkään osaa sanoa, mitä syvimmältään ajattelee Paholaisesta. Kuula uskoo kaiken kääntyvän lopulta hyväksi.
Allekirjoittaneelle kirja valaisi
oivallisesti, kuinka kysymys paholaisesta on kytkeytynyt äärettömän
vahvasti kulloisiinkin maailmankuviin, jotka tänään ovat menneen
talven lumia. Silti pahan arvoitus
säilyy ja itse kunkin kamppailu sen
kanssa omassa itsessä kuin myös
luomissamme rakenteissa jatkuu.
KHY

Eeva Liisa Antinoja
diakonian
vapaaehtoistyöntekijä

93,4 Mhz

Kirjapaja 2010

Ky

Ensimmäistä harmaata hiusta
älä säikähdä,
se kuuluu elämään kuten ilot
ja murheet,
nauru ja kyyneleet.
Katso tarkasti tänään,
katso tuleviin päiviin
rauhassa ja luottavaisena,
sillä kaikki mitä tapahtuu
se on elämän rikkautta.
(Irma Hänninen)

Radio Dei

Kari Kuula: Paholaisen biografia

www.hautauspalveluluoma-aho.fi

essään aiheuttaa häädön. Halvemmista vuokra- asunnoista on pula,
koti pitää olla, muuten iskee arktinen hysteria päälle.
Hyvää tätä vuotta ja iloista tulevaa Ystävänpäivää!

Rovaniemen seurakunnan ohjelma
sunnuntaisin klo 9–12.
Messu kirkosta klo 10–11.10
Päivän virsi
Menovinkit sunnuntaille ja tulevalle viikolle
Kirkon uutisia läheltä ja kaukaa
Huikopalassa Isä meidän rukousta
katekismuksen opastuksella
Kirkkokahvilla ajankohtainen vieras
Musiikkia
Kristillistä radio-ohjelmaa ympäri vuorokauden.

Pääsky
31. vuosikerta
Julkaisija
Rovaniemen seurakunta
Päätoimittaja
Vesa-Pekka Koivuranta
puh. 335 5210
vesa-pekka.koivuranta@evl.fi
Toimitussihteerit
Kari Yliräisänen
puh. 040-503 2734
kari.yliraisanen@evl.fi
Jouni Hagström
puh. 335 5249
jouni.hagstrom@evl.fi
Lehtityöryhmä
Vesa-Pekka Koivuranta pj., Jouni
Hagström, Kati Kanto, Markku Kukkonen, Seija Luomaranta, Maija Pieskä,
Riku Tapio, Paavo Tuomaala
ja Kari Yliräisänen.

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy, Ilmoitusmarkkinointi
Vappu Kuusiniemi
puh. (014) 619 824, 040 486 6726
faksi (014) 616 035
Vappu.kuusiniemi@kotimaa.fi
Toimituksellinen aineisto
Rovaniemen seurakunnan
tiedotustoimisto,
PL 8104, 96101 ROVANIEMI
Seuraava Pääsky ke 20.4.2011
Aineisto
ma 4.4.2011
Kustantaja
Painatus

Alma Manu Oy,
Rovaniemen paino
Jakelu
Kärkijakelu Oy
Jakeluhuomautukset puh. 335 5249
Tilaukset 5 euroa vuosikerta
Painos
31 650

Pääsky
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Pääsiäisvaellukseen kutsutaan esiintyjiä ja lavastajia
Pääsiäisvaellus toteutetaan seurakuntakodilla (Rauhankatu 70 G) tuttuun tapaan palmusunnuntaista kiirastorstaihin.
Esitys toteutetaan vapaaehtoistyöntekijöiden ja seurakunnan
työntekijöiden yhteisvoimin. Mukaan kutsutaan sekä vanhoja että uusia esiintyjiä ja lavastajia.
Pääsiäisvaelluksen teksti pohjautuu Raamatun kertomuksiin. Se kertoo Jeesuksen elämästä keskittyen pääsiäisajan tapahtumiin. Vaelluksessa on tarjolla lyhyitä, helposti opittavia rooleja. Mukana voi olla niin monessa esityksessä kuin
ehtii. Talkooväelle tarjotaan ruoka.
Yksi vaelluskierros kestää puolisen tuntia. Palmusunnuntain ajat ovat kaikille avoimia. Arkipäivien esitykset on varattu päiväkodeille ja kouluille.

Ilmoittautuminen pyhäkoulutoimistoon
p. 33 552 47 tai 040-7317 987

AIKATAULU:
Yhteiset kokoontumiset ja harjoitukset:
Ensimmäinen tapaaminen ti 29.3. klo 18,
seurakuntakodin yläsali. Kenraaliharjoitus
lauantaina 16.4. klo 14–16.

Lavasteiden rakentaminen ja purkaminen:
Rakentaminen
Rakentaminen
Purkaminen

To 14.4. klo 12–16
Pe 15.4. klo 12–16
To 21.4. klo 12–16

Roolihenkilöitä tarvitaan
Su 17.4.
klo 13–16
Ma–ke 18.–20.4 klo 8.30–11
ja klo 12–15
To 21.4.
klo 8.30–11

Yhteisvastuu televisiossa
6.2. TV1 17.56. YV-keräys Maria Inocencia,
15 v. orpo.
6.2. FST5 klo 20.25 YV-keräys,
Yksin maailmassa, 14 v. Alberto.

YHTEISVASTUUKERÄYS
ALKAA 6.2.
TULE TALKOILEMAAN !

Riemukierroshiihto

TARVITSEMME LISÄÄ LISTA- JA LIPASKERÄÄJIÄ,
RIEMUKIERROSHIIHTÄJIÄ JA MUITA VAPAAEHTOISIA!

Kirkkolammen jäällä
torstaina 24.3. klo 18

Ota yhteys alueesi diakoniatyöntekijään
puh. 016-3355 11 (srk:n keskus) tai
diakoniatoimistoon puh. 016-3355 236
Tiedotus- ja koulutustilaisuus lista-ja lipaskerääjille maanantaina 7.2. klo 18–19.15
seurakuntakeskuksen juhlasalissa, Rauhankatu
70 B. Kahvitarjoilu.
Osallistuminen tilaisuuteen ei edellytä
osallistumista ko. tehtäviin.
Tiedustelut Markku Kukkonen 040-5034 290

Sporttisia ihmisiä hyvän asian puolesta!
”Kilpailijat” hiihtävät eri tyylein ja asuin
300 m rataa.
Tuotto Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Myytävänä makkaraa, munkkeja ja kahvia
tukea tarvitsevien nuorten auttamiseen niin
kotimaassa kuin ulkomaillakin! Joulupukki
lähettää kilpailijat ja Timo Törmänen juontaa.
Tule katsomaan ja kannustamaan!
Rovaniemen seurakunta

Kutsu Hengen uudistuksen
kesäjuhlien esittelyyn 8.2.
Lapin ainoa
valtakunnallinen
hengellinen kesäjuhla
tänä vuonna on
Rovaniemellä, jossa
vietetään elokuun
ensimmäisessä
viikonvaihteessa 5.–7.8.
Hengen uudistus kirkossamme ry:n kesäjuhlia.
Nämä juhlat on myös Rovaniemen seurakunnan
vuoden päätapahtuma, jota halutaan valmistella
yhdessä mahdollisimman laajapohjaisesti.
Kesäjuhlille kutsutaan myös koko Lapin maakunnan
väkeä eri seurakunnista ja kirkkokunnista.
Päivien tunnuksena on ”Maan kaikki kansat,
tunnustakaa Herran kunnia ja voima (Ps 96:6).
Juhlien järjestelyvastuu on rovaniemeläisillä.
Monenlaisissa käytännön palvelutehtävissä on
tarpeen kymmeniä vapaehtoisia.
Kesäjuhlien ohjelmasta ja palvelutehtävistä  
kerrotaan tiedotustilaisuudessa tiistaina 8.2. klo 17
seurakuntakeskuksen juhlasalissa.  
Lisätietoja: rovasti Tuomo Korteniemi, p. 040 8232
338 tai sähköpostitse:tuomo.korteniemi@evl.fi

Talviallakka
ROVANIEMEN KIRKKO
Sunnuntaisin klo 10 messu. Klo 18 konsertti, Tuomasmessu tai
iltakirkko kirkossa tai Ounasrinteen kappelissa. Tiistaisin klo 8.30
Aamun rukoushetki kirkon sakastissa. Käynti sakastin ulko-ovesta.
Keskiviikkoisin klo 8.15 viikkomessu.
03.02. klo 10
05.02. klo 17
06.02. klo 15

lasten laskiaiskirkko.
kirkon kryptassa Taize-hartaus. Oppilaitostyö.
kirkossa Lähdemessu, rukousta, ylistystä ja opetusta.
Messun jälkeen teejatkot kryptassa.
10.02. klo 19
Lapin kamariorkesterin konsertti, johtaa
John Storgårds. Pääsylippu 12/9/5 €.
12.02. klo 18–23 kirkon kryptassa oppilaitostyön järjestämä Pyhä
olohuone-ilta.
15.02. klo 19
kirkossa Rauhanyhdistyksen seurat.
18.02. klo 18
nuorten messu.
20.02.
messussa saarnaa Juha Väliaho, kirkkokahvit ja
lähetystilaisuus srk-keskuksessa messun jälkeen.
20.02. klo 18
Tuomasmessu.
22.02. klo 18
Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirkkomusiikinopiskelijoiden iltamusiikki. Vapaa pääsy, kolehti
Yhteisvastuun hyväksi.
23.02. klo 18
Perhemessu.
27.02. klo 17
kirkon kryptassa englanninkielinen messu.

KESKIKAUPUNKI
Yhteisvastuukeräys alkaa. Ovelta ovelle listakeräys
6.2.–30.4.
07.02. klo 18
srk-keskuksessa Yhteisvastuukeräyksen listakerääjien
koulutus- ja tiedotustilaisuus.
09.02. klo 18.30 Norvajärvellä Miesten saunailta, isäntänä Samuel
Mäkinen, lähtö srk-keskuksen edestä klo 17.45.
13.02.
srk-keskuksessa messun jälkeen Sanansaattajien
kirkkokahvit ja Israel-tilaisuus, mukana Maikki ja Tom
Langi.
17.02. klo 18
lähetyksen rukousilta Liisa Alanteella, Jäämerentie
32.
18.02. klo 18
srk-keskuksen juhlasalissa Rukouksen lähde –
rukousilta Rovaniemen puolesta.
24.02.
seurakuntakeskuksen toimistot suljettuina koko
päivän.
25.-27.02.
kirkonmäellä Rippikouluralli. Diakoniatyön ja lähetystyön koulutustapahtuma kaikille rippikoululaisille.

09.02. klo 19
13.–15.02.
20.02. klo 13
23.02. klo 18
24.02. klo 18
27.02. klo 12
27.02. klo 13

OUNASVAARA
06.02. klo 18

kapelissa messu, Lehmus, rippikoululaisia mukana,
messun jälkeen mahdollisuus rukouspalveluun,
iltatee.
13.02. klo 12
kappelissa messu, Jarva ja isoskoulutuslaiset,
mukana rippikoululaisia.
14.02. klo 15.30–17 kappelissa Avoimet ovet nuorille, Jenniina Heikkilä.
27.02. klo 18
kappelissa messu, Lehmus, messun jälkeen mahdollisuus rukouspalveluun, iltatee.
28.02. klo 10
kappelissa lasten laskiaiskirkko, Kerola.

SAAREN-NAMMANKYLÄT

06.02.

KORKALOVAARA-YLIKYLÄ
06.02. klo 13

kappelissa messu, Rantala, kahvit, YV-listojen jako.
13.02. klo 13 kappelissa messu, Mäkinen, Juhani

Seppänen SRO:sta saarnaa, Miettunen, kappelikuoro
ja Seniorikuoro.
kappelissa Lapin Sotilassoittokunnan iltasoitto.
Vapaa pääsy.
Sinulle on viesti - Jumalalta! -seurakuntatapahtuma,
Juhani Seppänen.
kappelissa messu, Mäkinen.
Korkalovaaran kinkerit Terttu Lehtolalla, Hillapolku 5.
Ylikylän kinkerit Maija-Liisa ja Matti Törmäsellä, Ylikyläntie 10.
Ylikylän koululla sanajumalanpalvelus, Mäkinen.
kappelissa messu, Lindström, Matti Nuorala saarnaa,
Herättäjän päivä, kahvit ja seurat.

03.02. klo 12

Ylinamman kinkerit Osmo ja Sisko Ylinammalla,
Litendahl, Posio.
06.02. klo 11
Aapakirkossa messu, Litendahl.
06.02. klo 13
Jouttikeron kappelissa messu, Litendahl.
07.02. klo 18
Misin kinkerit Anneli ja Sakari Pirttijärvellä,
Litendahl, Posio.
09.02. klo 18
Alanamman kinkerit Irja Ja Heino Alanammalla,
Litendahl, Posio.
10.02. klo 12
Niesin kinkerit Arja ja Seppo Suopajärvellä,
Litendahl, Posio.
16.02. klo 10–14 TeemaKeskiviiko Tuohitien Tupasvilla asukastuvalla,
Tuohitie 5C24. Aiheena HengenHelmi, vierailemassa
pastori Lauri Kinnunen.
20.02. klo 11
Aapakirkossa sanajumalanpalvelus, Litendahl.
20.02. klo 13
Jouttikeron kappelissa messu, Litendahl.

YLÄKEMIJOKI
02.02. klo 18

Juotaksen kinkerit Liisa ja Jouko Niemelällä, Lanssintörmäntie 8, Lindström.
03.02. klo 10–11.30 Vantuksessa perhekerho, Marjo Rundgren.

06.02. klo 11

Auttin kappelissa musiikkihartaus Yhteisvastuun
merkeissä, Miettunen, Rissanen.
06.02. klo 13–15 Yhdessä Jäällä-koko perheen luistelutapahtuma
Vanttauskosken kaukalolla. Iloista jääliikuntaa, makkaranmyyntiä, lämmintä mehua. Tuotto yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
13.02. klo 11
Viirin kappelissa jumalanpalvelus, Lindström.
15.02. klo 10.30 Auttin kappelissa varttuneitten kerho.
16.02. klo 17
Vanttauskosken kinkerit Kotipetäjässä, Vanttausjärventie 47, Lindström.
17.02. klo 10–11.30 Vantuksella perhekerho, Hytinkoski.
17.02. klo 10
Viirin srk-kodilla toimintapäivä.
20.02. klo 11
Auttin kappelissa messu, Korteniemi.
20.02. klo 15
Oikaraisten kinkerit Eeva-Liisa ja Pentti Ylinammalla,
Kuusamontie 1142, Lindström.
23.02. klo 18
Pirttikosken kinkerit Bertta ja Pentti Salmelalla, Pirttikoskentie 2259, Lindström.
24.02. klo 18
Tennilän kinkerit kylätalolla, Veittivaarantie, Lindström.
27.02. klo 18
Viirin kappelissa messu, Mäkinen.

ALAKEMIJOKI
06.02. klo 10

Rautiosaaren leirikeskuksessa sanajumalanpalvelus,
liturgia Antti Paananen, saarna Ilari Kinnunen.
06.02. klo 11
kappelissa kynttilänpäivän perhekirkko, Lauri Kinnunen.
Pyhäkoululaisten kirkkopyhä. YV-keräyksen avaus.
13.02. klo 11
Narkauksen kylätalolla jumalanpalvelus ja Saarikämä-Narkauksen kinkerit, Lauri Kinnunen.
13.02. klo 12
kappelissa ystävänpäivätilaisuus, Ilari Kinnunen,
kahvitus Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
15.02. klo 18.30 Alakorkalon kinkerit Riitta ja Mauri Niskalla, Vainiolanmutka 31, Lauri Kinnunen.
20.02. klo 10
kappelissa messu, Lauri Kinnunen. Rautiosaaren II
rippikoululeiri osallistuu messuun.
20.02. klo 12
Taipaleen koululla perhekirkko ja Taipale-Välijoen
kinkerit, Ilari Kinnunen.
27.02. klo 13
kappelissa perhepyhäkoulu.

OUNASJOKI
06.02. klo 11
06.02. klo 16
20.02. klo 11
27.02. klo 11
27.02. klo 14
27.02. klo 18

Meltauksen kappelissa messu, Tepsa.
Sinetän kappelissa iltakirkko, Tepsa.
Sinetän kappelissa messu, Tepsa.
Meltauksen kappelissa messu, kirkkokahvit, Tepsa.
Maijasen kappelissa jumalanpalvelus, kirkkokahvit,
Tepsa.
Sinetän kappelissa iltakirkko, kirkkokahvit, Tepsa.

