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Arjen enkeleiksi!
E

nsi sunnuntaina käynnistyvä Yhteisvastuukeräys kutsuu
poistamaan vanhusten yksinäisyyttä Suomessa ja rakentamaan vanhusten tukipalveluja Kambodzassa. Keräyksen
teema rohkaisee: Ryhdy enkeliksi ja auta yksinäisiä vanhuksia.

V

anhustyön keskusliiton mukaan yli 300 000 suomalaisvanhusta kokee itsensä yksinäiseksi, syrjäytyneiden vanhusten todellista määrää ei tiedä kukaan. Iän myötä yksinäisyyden kokemus vain lisääntyy. Neljän seinän sisälle voi kätkeytyä karu todellisuus, kuten monet uutiset jälkikäteen paljastavat.
Moni jää vangiksi omaan kotiinsa, kun liikuntakyky heikkenee eikä ulos pääse enää ilman apua. Kun sukulaiset ja
ystävät ovat kuolleet tai asuvat kaukana, jää oma asunto
ainoaksi elinpiiriksi. Yksin ollessa mieli kaipaa juttuseuraa,
on ihmisen ikävä toisen luo.

M

aaseudulla on vanhastaan pyritty pitämään huolta naapureista. Kaupungissa ei välttämättä edes tiedetä kuka
seinänaapurina asuu. Yksityisyyden kunnioitus lähestyy välinpitämättömyyden rajaa.
Kolmenkymmenen vuoden kuluessa vanhusten määrä tulee kaksinkertaistumaan. Silloin lähes kolmasosa suomalaisista on yli 65-vuotiaita. Voi olettaa, että myös yksinäisten
määrä lisääntyy samassa suhteessa.

Pääkirjoitus

T

ilastokeskuksen luvut kertovat, että joka toinen päivä yli
65-vuotias päättää elämänsä oman käden kautta.
Nämä näkymät ovat kutsuhuuto meille arjen enkelyyteen.
Eräässä iskelmässä kysellään; ”Enkeleitä, onko heitä”. Toisessa puolestaan kehotetaan: ”Ollaan enkeleitä toisillemme”. Tiedostamme siis tilanteen.

A

rjen enkelinä oleminen ei edellytä ylivoimaisia taitoja. Tarvitaan ymmärrystä, välittämistä, kuuntelemista, tuttavallista juttelua, palvelua arjen pienissä askareissa, hienovaraista kunnioitusta ja luotettavuutta. Ennen kaikkea rohkeutta ja
halua ottaa vastuuta.
Yhteisvastuun kampanjassa korostetaan, että jokaisella on oikeus inhimilliseen vanhuuteen. Vastuu huolenpidosta on muilla kuin vanhuksella itsellään. Kun yksinäisen vanhuksen luona vieraillaan säännöllisesti, hän kokee turvallisuutta ja tarpeellisuutta. Arjessa kantaa silloin tunto, että
hänellä on ihmisarvo.
Yhteisvastuun kansallinen keräysjohtaja Tapio Pajunen tiivistää kutsun: ”Ihminen on arvokas kaikissa elämänsä vaiheissa. Jokaisella vanhuksella on oikeus hyvää hoitoon ja
palveluihin, mutta myös toisten ihmisten seuraan – osallisuuteen yhteiskunnassa.”

R

ovaniemen seurakunta organisaationa palvelee ikääntyneitä työntekijöiden ja vapaaehtoisten tekemin kotikäynn-

nein, kerhoin, retkin ja leirein sekä järjestämällä erilaisia juhlia. Helmikammari palvelee ikäihmisten kohtaamispaikkana.
Arjen enkeleitä tarvitaan kuitenkin lisää ennen kaikkea kotikäynteihin.

K

aikki me vuorollamme vanhenemme. YV-kampanjassa todetaan: ”Vanhuus ei ole uhka, mutta yksinäisyys on”. Toivottavasti tämän vuotinen YV-keräys käynnistää uuden, koko
kansakunnan läpi käyvän yhteisöllisen vastuun. Tänään ja tulevaisuudessa tarvitaan lisää vapaaehtoisia arjen enkeleitä.
Ryhtyisitkö sinäkin?

Kari Yliräisänen, vs. kirkkoherra

Kolumni

Viikon sana

Uuden vuoden lahja

Tiedättehän, että vaikka juoksukilpailussa kaikki juoksevat, vain yksi saa palkinnon. Juoskaa siis niin,
että voitatte sen! Jokainen kilpailija noudattaa lujaa itsekuria, juoksijat saavuttaakseen katoavan seppeleen, me saadaksemme katoamattoman. Minä en siis juokse päämäärättömästi enkä nyrkkeillessäni huido ilmaan. Kohdistan iskut omaan ruumiiseeni ja pakotan
sen tottelemaan, jottei itseäni lo-

pulta hylättäisi, minua, joka olen
kutsunut muita kilpailuun. (1. Kor.
9: 24–27)

Rukous
Hyvä Jumala, taivaallinen Isämme.
Sinä valitset usein käyttöösi niitä,
jotka ovat pieniä ja vaatimattomia.
Sinä osoitat voimasi niissä, jotka
ovat itse heikkoja ja voimattomia.
Auta meitä ymmärtämään jo-

Nainen on laittanut kauppaostokset kassan hihnalle. Myyjä laskee
ja ilmoittaa loppusumman. Nainen
kokoaa taskuistaan rahaa. Yllättäen hän huomaa, että rahat eivät riitä. Sitten hän sanoo hätäisesti, että
jotakin voi ottaa pois.
Myyjä ottaa pari ostosta ja sanoo
uuden summan, vielä uupuu seitsemänkymmentä senttiä. Nainen
ei haluaisi enää luopua siitä, mitä
on jäljellä. Takana tuleva mies empii, mitä tehdä? ”Eihän tämä minulle kuulu, onko tämä sopivaa…
mutta haluan auttaa”. Mies ojentaa
kassalle puuttuvat seitsemänkymmentä senttiä ja sanoo maksavansa puuttuvan osan. Nainen vastustaa aluksi, mutta sitten hän suostuu
ja kiittää hämillisenä.
Ei miehen olisi tarvinnut auttaa.
Onhan itsestä kiinni, laskeeko ensin varansa ja ostaa sitten omavastuullisesti varojensa mukaan. Mutta tilanne oli jo syntynyt, nyt heti
tarvittiin apua. Mies taisteli, auttaako vai ei, ja hän valitsi auttamisen. Se kannatti.
Seitsemänkymmentä senttiä oli
pieni raha, mutta sillä saatiin paljon aikaan. Apua tarvitseva sai ostoksensa, nainen sai myös kokemuksen että hänestä välitettiin, hänet nähtiin. Mies sai hyvän mielen,
joka kantoi loppupäivän ja kannusti
tähän tarinaankin. Ympärillä olevat

Hartaus

Kuva: Harriet Urponen

Seitsemänkymmentä senttiä

takin sinun valtakuntasi salaisuudesta. Kiitos, että me kaikki voimme kasvaa sinun hoidossasi niihin tehtäviin, joita olet meitä varten valmistanut. Sinä näet meidän mahdollisuutemme, vaikka
emme itse niitä näkisikään. Anna
meidän kaikkien yhdessä rakentaa
sinun valtakuntaasi. Kuule rukouksemme Jeesuksen tähden.

muut ihmiset kassajonossa ja myyjä näkivät kannustavan esimerkin.
Anna hyvän kiertää. Ensi sunnuntaina alkava Yhteisvastuukeräys
tarjoaa jälleen hyvän kanavan tehdä
hyvää, vaikka vain seitsemälläkymmenellä sentillä. Viime vuonna keräys tuotti yli 4,1 milj. euroa. Miksi meidän tulee auttaa toisia? Siksi,
että elämä on joukkuelaji.
Jumala on luonut meidät yhteyteen. Ihminen tarvitsee ihmisen
tullakseen ihmiseksi ja tarvitsemme toistemme huolenpitoa. Jokainen tarvitsee välillä toisen apua.
Jeesus antoi esimerkillään meille
välittämisen mallin. Kun hän kohtasi apua tarvitsevia, hän ei kulkenut ohi vaan auttoi.

Jeesus ruokki nälkäisiä, pelasti kivittäjiltä haureudesta syytetyn naisen, paransi sairaita, vapautti riivaajahengistä, rohkaisi
ja lohdutti, opetti hyvään ja paljon muuta. Ja viimein hän kärsi ja antoi henkensä meidän syntiemme sovituksena ja avasi meille tien taivaaseen. ”Rakkaus ohjatkoon elämäänne, onhan Kristuskin rakastanut meitä ja antanut
meidän tähtemme itsensä lahjaksi,
hyvältä tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle.” (Ef. 5:2.) Pyhä Henki antakoon meille voimaa, johdatusta ja
viisautta – armolahjoista suurimman, rakkautta.
Markku Kukkonen
johtava diakoni

Niin on jälleen yksi vuosi saatu
päätökseen. Saatu päätökseen?
Edennyt loppuun? Saapunut määränpäähänsä? Vanhaa vuotta kuvataan yleensä harmaapäisenä
vanhuksena, uutta pienenä, kirkasotsaisena lapsena.
Uusia lupauksia on tehty ja tullaan tekemään, olivatpa ne sitten karkkilakkoa tai täysin uutta
suuntaa elämässä. Olennaista on,
että ne avaavat uusia, harkittuja
luukkuja elämämme polulle.
Maailmassa on paljon vaihtoehtoja. Nykyään puhutaan vaihtoehtohalvaannuksesta; kaikkea
on niin paljon, että on jo vaikea
valita. Mikään ei tunnu riittävän,
aina on vain mentävä ja yritettävä, saatava enemmän ja enemmän. Uuden vuoden hartaudessa
pappi puhui siitä, miten uskontojakin pyritään yhdistelemään, tekemään niistä itselle sopiva yhdistelmä.
Vastikään kuuntelin uimahallin saunassa, miten pieni tyttö sanoi äidilleen: ”Täällä on pimeää.”
Useaan kertaan tyttö toisti tuota
lausetta, johon äiti totesi suojelevasti, ettei ole. Katossa loivat tunnelmaa pienet led-lamput. Lapsi
näkee kaiken konkreettisesti, eri
tavoin kuin aikuinen.
Kuva: Harriet Urponen

Voittajan on helppo hymyillä

Lahja on aina
tässä ympärillämme,
se on vain huomattava.

Asiat voi nähdä monella tavalla. Toiselle sama asia merkitsee
täysin eri asiaa kuin toiselle. Eräs
iäkkäämpi ystäväni totesi, että hänellä on aina ikään kuin pieni juhla elämässä, kun hänen luonaan on
käynyt siivooja ja kaikki on hetken puhdasta ja siistiä. ”Pienestä sitä osaa näin vanhana iloita”,
hän hymyili.
Kunpa osaisikin tyytyä tuohon;
vain pieneen hetkeen auringossa.
Kaikki valkoista avaruutta, hiljaisuutta. Luonto tarjoaa mittaamattoman kauneutensa, ilman odotuksia, ilman rahanahneutta, täysin ilmaiseksi. Lahja on aina tässä ympärillämme, se on vain huomattava.
Kati Kanto
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Jouni Riipinen asetetaan
kirkkoherran virkaan
helatorstaina 9.5.
V

iime joulukuun vaalissa Rovaniemen seurakunnan kirkkoherraksi valittu rovasti Jouni Riipinen
on saanut valtakirjan virkaan 1.4.,
jolloin hän aloittaa työssä.
Piispa Samuel Salmi tulee asettamaan hänet virkaan helatorstaina 9.5.
Jouni Riipinen, 62, vihittiin papiksi jouluna 1978 ja hän on nyt
ollut jo yli 34 vuotta papintyössä. Rovaniemen ajasta Meltauksen kappalaisena 1986–92 hänellä on monin tavoin myönteiset muistot.
– Yhteistyössä työntekijöiden ja
luottamushenkilöiden kanssa Ro-

vaniemen seurakunnalla on hyvä
maaperä, jolta lähteä kehittämään
toimintaa, Jouni Riipinen sanoi
tammikuussa Radio Dein haastattelussa.
Viimeiset kolme vuotta Jouni Riipinen on toiminut Oulujoen
seurakunnan kirkkoherrana. Nämä
vuodet ovat opettaneet hänelle paljon hallinnosta ja suuren seurakunnan tavasta toimia.
Mikäli kirkolliskokouksen ehdottama Uusi seurakuntayhtymä 2015 -esitys menee läpi, kaikki seurakunnat tulevat kuulumaan
jossakin vaiheessa yhtymiin.
Yhtymärakenteen hallinnos-

ta Riipisellä on paljon osaamista,
sillä ennen valintaa Oulujoen kirkkoherraksi 2009, hän oli Yhteisten
seurakuntapalveluiden johtajana
Oulun seurakuntayhtymässä.

Jouni Riipinen aloittaa työnsä
kirkkoherrana 1.4.2013.

Kynttilänpäivänä
muistetaan Jeesus-vauvaa
K

ynttilänpäivä on vanhimpia
kristillisiä juhlia. Sen vieton
juuret ulottuvat 300-luvulle Jerusalemiin. Aiheena on Raamatun
kertomus (Luuk. 2) Joosefin, Marian ja Jeesuksen vierailusta Jerusalemin temppelissä. Vanhan testamentin säädösten mukaan naisen
tuli suorittaa puhdistautumisuhrit
40 päivää pojan synnytyksen jälkeen. Jerusalemin käynnillä perhe
hoiti myös esikoispojan syntymän
vuoksi annettavan uhrin. Temppelissä pyhä perhe tapasi vanhan Simeonin ja Hannan, jotka ylistivät
Jeesus-lasta. Päivä tunnetaan kirkoissa myös nimellä Herran temppeliin tuomisen päivä.
Alkuun päivää vietettiin 14. helmikuuta, sillä Jeesuksen syntymää
vietettiin ensin 6. tammikuuta. Kun
syntymän vietto siirtyi 25:nteen
joulukuuta, Herran temppeliin tuominen siirtyi niin ikään vietettäväksi 40 päivän päähän siitä eli 2. helmikuuta. 1700-luvulta alkaen Ruotsissa ja Suomessa päivää on vietetty
sunnuntaina 2.2. jälkeen.
Vuoden 1000 tienoilla alkoi tapa
siunata vuoden aikana kirkossa ja
osin kodeissakin käytettävät kynttilät tämän päivän messun yhteydessä. Tapa on yhä käytössä katolisessa kirkossa, mutta protestanttisiin kirkkoihin sitä ei ole omaksuttu, vaikka kutsummekin päivää

Paras tapa tutustua Raamattuun on
lukea sitä yhdessä toisten kanssa ja
keskustella luetusta.
Nyt raamattupiiri tulee Radio
Deissä tiistaisin klo 18.30–19.
Riitta Lemmetyinen ja Eero
Junkkaala keskustelevat Aino
Viitasen johdolla.
Kevään aikana käydään läpi Johanneksen evankeliumi. Perusta
oma raamattupiiri. Kutsu mukaan
muutama ystävä. Kuunnelkaa Radioraamattupiiri ja jatkakaa sen

pohjalta keskustelua.
Raamattupiirit kokoontuvat pääsääntöisesti kodeissa, mutta kevään kuluessa kaikki ryhmät kokoontuvat vielä myös yhdessä
seurakuntakodilla. Vuoden alkuun
mennessä ilmestyy raamattupiiriä
varten opas, jonka voit tilata Perussanomasta.
Raamattupiiriä koskeviin tiedusteluihin vastaa Sari Kuirinlahti,
p. 040 550 4732.

Valokuvia ja muistoja diakoniatyöstä

tämän tavan mukaan kynttilänpäiväksi.

Aamusta alkaa Valo
Kynttilänpäivä osuu sydäntalven
kääntymiseen kevään odotukseksi. Se on talvipäivänseisauksen ja
kevätpäiväntasauksen puolivälissä.
Tähän aikaan vuodesta vietettiin jo
ennen kristinuskoa erilaisia juhlia.
Kristityt lienevät tässäkin omaksuneet paikallisia juhla-aikoja ja antaneet niille kristillisen sisällön.

Valon voimistuu vahvasti helmikuun alussa. Aamun päivä on 2.2. ja
Valon 3.2. Sananparsi sanoo: ”Aamusta alkaa Valo.” Vuoden kiertokulku luonnossa on näkyvä symboli kynttilänpäivän sanomasta eli
temppelin vanhan Simeonin julistamasta Kristuksen valosta ja kirkkaudesta. Suomessa yhteisvastuukeräys alkaa tänäkin vuonna kynttilänpäivänä. Kristuksen valo loistaa
siinä kauttamme apua tarvitseville.
(Kirkon tiedotuskeskus/Sini Hulmi)

Hengen Uudistuksen talvipäivät 8.–10.3.
Maaliskuun toisessa viikonvaihteessa 8.–10.3. kirkonmäellä on
tarjolla opetusta Pyhän Hengen
työstä ja armolahjojen merkityksestä.
Hengen uudistus kirkossamme
-liikkeen talvipäivien vieraina ovat
Petri Kauhanen, Heljä Markkula sekä Risto Jokinen. Kaikki kolme ovat valtakunnallisen yhdistyksen hallituksessa.
Pe 8.3. klo 17 on erityisaiheena
Israel, josta puhuva Petri Kauhanen
on Israel-työtä tekevän Karmel -yh-

Radioraamattupiiri omaan kotiin

distyksen toiminnanjohtaja.
Sanan ja rukouksen illoissa perjantai- ja lauantai-iltoina ovat mukana myös oman seurakunnan
työntekijät ja rukouspalvelijoiksi
siunatut maallikot.
Talvipäivät jatkuvat sunnuntaina
10.3. messun jälkeen kirkkokahveilla ja saarnajatkoilla srk-keskuksessa.

Hengen uudistus kirkossamme
Hengen uudistus kirkossamme r.y.
on ev.lut. kirkossa toimiva uudis-

tusliike, jonka tarkoituksena on
rohkaista seurakuntia sekä kirkon
piirissä toimivia herätysliikkeitä ja
yhdistyksiä jatkuvaan hengelliseen
uudistumiseen.
Hengen uudistus kirkossamme
-liike korostaa Pyhän Hengen, armolahjojen, rukouksen ja yhteyden
merkitystä kristillisten kirkkojen,
yhteisöjen ja yksityisten kristittyjen elämässä.
Rovaniemellä järjestettiin Hengen uudistuksen valtakunnalliset
kesäjuhlat elokuussa 2011.

Alkavana vuonna on kulunut 100
vuotta siitä, kun Rovaniemen seurakuntaan tuli työhön ensimmäinen diakonissa Hilja Ylinampa.
Tänä vuonna muistelemme diakoniatyön satavuotista historiaa.
100-vuotisjuhlaa vietetään 1.9.
Rovaniemen kirkossa. Tätä varten
ottaisimme mielellämme vastaan
muisteluksia, jotka liittyvät diakoniatoimintaan ja -tilaisuuksiin
tai diakoniatyöntekijöihin aikojen

saatossa. Myös vanhoja valokuvia
katsoisimme ja kopioisimme, jotka liittyvät johonkin diakoniatilaisuuteen tai diakoniatyöntekijöihin.
Erityisen kiinnostuneita olisimme
diakonian historiasta väliltä 1900–
1950 sekä diakoniakylä- ja korttelitoimikuntien historiasta 1940ja 1950-luvuilta. Asiasta voi ottaa
yhteyttä diakoniatoimiston toimistosihteeriin Aila Jänttiin, puh. 016
335 5236.

Arki-illan ehtoollinen keskiviikkoisin
Rovaniemen kirkossa toimitetaan
keskiviikkoisin klo 18.00 Arki-illan ehtoollinen. Jokaisen kuukauden viimeisenä keskiviikkona toi-

mitetaan englanninkielinen Holy
Mass. Arki-ilta palvelee laajemmin
seurakuntalaisia, kuin aamuehtoollinen.

Hautaustoimen maksuja
koskeva lakimuutos
Eduskunta on hyväksynyt hautaustoimen maksuja koskevan muutoksen kirkkolakiin. Laki on tullut
voimaan 19.12.2012.
Lakimuutoksen mukaan hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä
otetaan huomioon seurakunnalle
palvelun tuottamisesta aiheutuvat
kustannukset.
Kirkkohallituksen yleiskirjeen
mukaan tavoitteena on kattaa hau-

taustoimen kustannukset maksutuotoilla ja seurakuntien yhteisövero-osuudella. Käytännössä maksutuotoilla tulee kattaa 20–25 prosenttia hautaustoimen kokonaiskustannuksista.
Kirkkovaltuusto palautti hautapaikkoja koskevan hinnaston uudelleen valmisteltavaksi hauta- ja
kiinteistötoimen johtokunnalle.
Tästä johtuen vuoden 2012 hinnat
hautapaikoista ovat edelleen 2013
voimassa. MY
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Kirkkovaltuuston uusi puheenjohtaja Pirjo Pyhäjärvi:

Hallinto-organisaatio on raskas
K

irkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2013–14 valittiin tammikuun puolivälissä hallinto-oikeustuomari Pirjo Pyhäjärvi,
jolle Riku Tapio luovutti juhlallisesti puheenjohtajan tehtävän ja
toivotti voimia, päättäväisyyttä ja
periksiantamattomuutta.
– Näitä ominaisuuksia puheenjohtaja tulee tarvitsemaan, Tapio
lausui.
Pirjo Pyhäjärvi aloittaa uuden
puheenjohtajakauden luottavaisella mielellä.
– Uskon, että valtuuston työskentely jatkuu yhtä hyvissä merkeissä kuin kauden alkupuolellakin. Luottamushenkilöiden, työntekijöiden ja kaikkien seurakuntalaisten kannalta on mukavaa, että uusi kirkkoherra liittyy joukkoomme tänä keväänä, Pirjo Pyhäjärvi sanoo.

Tärkeitä asioita näköpiirissä
– Monien tärkeiden asioiden joukossa erityistä huomiota vaatii
seurakunnan laaja rakennuskanta.
Omia toimitiloja on paljon.
– Osa rakennuksista on vanhoja
tai vähällä käytöllä. Niiden ylläpito vaatii jatkuvia satsauksia, ja on
mietittävä, mitä korjataan ja mistä ehkä luovutaan. Uuden rakentamiseen suhtautuisin melko pidättyväisesti, Pirjo Pyhäjärvi kertoo.

”Piirijako ehkä
kaipaisi muutosta”
– Nykyinen hallinto-organisaatio
on aika raskas. Usein ihmettelenkin, kuinka hyvin se kuitenkin toi-

mii. Viestejä ongelmista on tullut
lähinnä diakonian ja nuorisotyön
osalta, sillä työntekijät ovat toisaalta oman työalansa ja toisaalta
jonkin seurakuntapiirin työntekijöitä, Pirjo Pyhäjärvi kuvaa.
– Seurakuntapiirit toimivat melko hyvin, mutta väestöpohja ja
alueen laajuus vaihtelevat kovasti.
Työntekijöiden työpanoksen kohdentaminen ei ole aina helppoa.
Piirijako ehkä kaipaisi muutosta.

Rippikoulumaksun
poisto hyvä esimerkki
Riku Tapio summaa mennyttä neljää vuotta, jotka hän on toiminut
kirkkovaltuuston puheenjohtajana.
Valtuustolla on tärkeä rooli seurakunnassa.
– Kirkkovaltuusto käsittelee ja
hyväksyy vuosittain talousarvion.
Se on tärkeä yksittäinen päätös, joka vaikuttaa kaikkeen toimintaan.
Se käytännössä koskettaa seurakuntalaisia kaikkein eniten, Riku
Tapio kertoo.
– Hyvästä päätöksestä esimerkki oli rippikoulumaksun poistaminen muutama vuosi sitten. Lähes kaikki käyvät rippikoulun ja
haasteena onkin, miten rippikoulussa luotu yhteys seurakuntaan
saataisiin säilytettyä myöhemmin.
Poistamalla maksu poistettiin ainakin yksi kynnys osallistua rippikouluun.

Valtuustokauden vaiheita
Riku Tapion puheenjohtajakaudella aloitettiin organisaation kehittämistyö ja on uudistettu myös

hallinto- ja johtosääntöjä. Tämän
myötä resursseja on paremmin
pystytty kohdentamaan sinne, missä on ollut tarvetta.
– Näiden vuosien aikana on tapahtunut myönteistä kehitystä
kirkkovaltuuston eri ryhmien välisissä suhteissa. Ryhmät ovat nyt
aktiivisempia ja tekevät luontevasti yhteistyötä. Luottamushenkilöt ovat halunneet vaikuttaa asioihin, eivätkä toimia pelkästään
kumileimasimina, Riku Tapio sanoo.

Eroavuudet luottamustehtävien välillä
Riku Tapio on myös kaupungin
luottamustehtävissä. Erojakin löytyy, vaikka matka kaupungintalolta
rautatien toiselle puolen seurakuntakeskukseen ei ole pitkä.
– Päätöksentekokulttuuri kunnassa ja seurakunnassa eroaa siinä mielessä, että kunnallisessa päätöksenteossa korostuu puoluepolitiikka. Seurakunnassa taas puolueet eivät ole niin suuressa roolissa, mikä on hyvä asia.
– Kunnalliset asiat ovat konkreettisesti lähellä kuntalaisia. He
kävelevät kunnan teitä, käyttävät
kunnan päivähoito- tai koulupalveluja jne.
Toinen ero on siinä, että kuntalaiset ovat aktiivisemmin yhteydessä luottamushenkilöihin kuin
seurakuntalaiset.
– Haluan kannustaa seurakuntalaisiakin rohkeammin ottamaan
luottamushenkilöihin yhteyttä, Riku Tapio sanoo. – HU

Pirjo Pyhäjärvi

Riku Tapio

Kirkkoneuvosto uudistui:

Yli puolet uusia jäseniä
K

irkkoneuvostoon valitaan varapuheenjohtaja ja 11 muuta jäsentä. Kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Äänivaltaisena puheenjohtajana toimii viran puolesta kirkkoherra.
Edellisen kauden kirkkoneuvoston jäsenistä jatkavat keskustan valtuustoryhmästä Terttu Lehtola ja Simo Rahtu, kokoomuksen ryhmästä Terttu Luoma-aho
ja Asko Peuraniemi sekä Sdp:n
edustaja Kimmo Niukkanen.
Uusia jäseniä ovat Olli Mouru-

Uudet jäsenet odottavat pääsevänsä vaikuttamaan
Kysyimme neljältä uudelta valtuutetulta, millaisin odotuksin he lähtevät kirkkoneuvoston työskentelyyn.

järvi (kesk) , Hannele Simonen
(kok), seurakuntaväen listan kaikki kolme jäsentä Leena Järventie,
Heikki Salo ja Jaakko Saranki
sekä rauhanyhdistysväen molemmat edustajat Leena Saraste ja
Hannu Erola.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Terttu Lehtola ja hänen varajäsenekseen Pirjo
Alaraudanjoki. Kirkkoneuvoston
edellinen varapuheenjohtaja Raili
Kerola siirtyi valtuuston varapuheenjohtajaksi. – HU

Kirkkoneuvoston jäsenet ja
varajäsenet 2013–2014
Olli Mourujärvi (Pertti Ahokas),
Terttu Lehtola (Pirjo Alaraudanjoki), Simo Rahtu (Riku Tapio), Terttu Luoma-aho (Isabelle Ballester),
Asko Peuraniemi (Matti Henttunen), Hannele Simonen (Eeva-Liisa Antinoja), Leena Järventie (Sirpa Nykänen), Heikki Salo (Raimo
Miettunen), Jaakko Saranki (Miikka Keränen), Kimmo Niukkanen
(Antti Liikkanen), Leena Saraste
(Samuli Korteniemi) ja Hannu Erola (Elli Juusola).

Kirkkoneuvoston tehtävät

Olli Mourujärvi

Leena Järventie

Hannele Simonen

Leena Saraste

– Kaksi vuotta kirkkovaltuustossa olivat perehtymistä seurakunnan
hallintoon ja nyt on hyvä aloittaa
työskentely myös kirkkoneuvostossa.
– Odotan, että pääsen vaikuttamaan useampiin asioihin sekä paremmin kuin kirkkovaltuustossa.
Haasteena on seurakunnan talouden tasapainottaminen ilman
palveluiden heikentämistä. Toivon avointa keskustelua.

– Jäsenyys on minulle aivan uudenlainen tehtävä. Isojen asioiden
edessä ollaan, joten hyvin nöyränä
menen ja yritän perehtyä asioihin
mahdollisimman hyvin. Varmaan
myös oman ryhmän kokeneet jäsenet antavat tukea ja opastusta.

– Lähden neuvoston työskentelyyn
hieman ristiriitaisin tuntein. Toisaalta toivoisin ja haluaisin voivani auttaa entisiä työkavereita. Työyhteisö on suuri ja luottamushenkilöiden oikeanlainen suhtautuminen asioiden eteenpäin viemisessä
on tärkeää.
– Työssä ollessani muistan, miten
valtuutettu Pekka Narkaus kävi silloin tällöin kyselemässä, miten sinä voit ja jaksat. Se tuntui hyvältä.
– Näin olen mielessäni ajatellut
tehdä myös itse, en ”utelemassa”,
vaan ”rinnalla kulkemassa”. Tässä
taloudellisessa tilanteessa on kuitenkin hyvä muistaa myös, ettei
seurakunta ala kiristää liikaa toiminnoista.

– Minulla on nyt kahden vuoden
kokemus neljä kertaa vuodessa kokoontuvan valtuuston työstä. Neuvostossa odotan työskentelyn olevan aktiivisempaa ja lähden mielelläni perehtymään ajankohtaisiin
aiheisiin. Yritän parhaani mukaan
löytää aikaa vastuulliseen luottamustoimeen.
Harriet Urponen

Kirkkoneuvosto on seurakunnan
keskeisin toimielin, joka johtaa
seurakunnan toimintaa, edistää
sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimii seurakunnan tehtävän
toteuttamiseksi. (Kirkkolaki 10:1).
Kirkkoneuvosto päättää kirkollisten kirjojen käyttöön ottamisesta, se johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja
omaisuuden hoitoa.
Kirkkoneuvoston tehtävänä on
huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja valvoa
seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.
Kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat.
Sen alaisena toimii taloushallinto: taloustoimisto, hauta- ja puistotoimi, kiinteistö- ja rakennustoimi,
tietohallinto, Norvajärven leirikeskus ja keittiö.

Pääsky

Miksi olen kristitty?

Kosketus pyhään
Pörröä hommaa tämä
uskominen.

Kirkkoon kuulumisesta
Koska olen kristitty ja luterilaisen
kirkon jäsen, koen välttämättömäksi kirkastaa suhteeni kirkkoon
instituutiona.
Koska kirkkoon kuuluminen on

Credo – uskon

tänään erittäin epämuodikasta ja
kirkkoa arvostellaan vähemmistöjä syrjivänä, ajastaan jääneenä
organisaationa, se alkaa kiehtoa
minua.
Taidankin olla aikani radikaali
ja kapinallinen, kun kerron olevani kirkon jäsen ja tunnustuksellinen kristitty. Sen verran tyrmistyneitä ilmeitä olen nähnyt.
Ihmisethän kirkon ovat tehneet.
Epätäydelliset ja inhimilliset ihmiset, vaikka heillä liperit onkin. Samoilla ihmisillä on mahdollisuus
kehittää kirkkoa avoimemmaksi ja
hyväksyvämmäksi.
Sen puolesta olen valmis rukoilemaan.
Anni Tolppi

Tie
Isä ja äiti antoivat kastaa minut ja kävin rippikoulun. Ajattelin, että kyllä näillä eväillä joku
nurkkapaikka taivaasta saadaan.
Sitten seuraa se väistämätön
elämänvaihe, jolloin kysyy, mitä tämä kaikki on?
Miksi maailmassa on rakkautta ja tragediaa?
Eksistentialismi hyppää pöydälle elämäni keski-iässä.
Löysin Äiti-Amman. Palveleminen ja suunnaton rakkaus
ihmisriepua kohtaan tuntui hienolta ajatukselta, ja on sitä edelleen. Silti en päässyt irti vierauden tunteesta.
Ehkä paikkani ei olekaan norsuja pesemässä? Amma itse on
varmaan Jumalan lähettämä,
niin paljon hyvää hän on tehnyt.

Keskiviikkoaterialle auttamaan
Tule Empun tiimiin vapaaehtoiseksi Ounasrinteen kappeliin keskiviikkoaterialle. Tarjolla rankkaa
raadantaa mahapalkalla ja hyvä
mieli lähimmäisten auttamisesta.
Tule käymään keskiviikkona 13.2.
klo 10–10.30 Ounasrinteen kappelissa. Toivorikkaana Antinojan
Emppu puh. 040 739 1544.

Sudensuun asukastuvalla,
Sudentie 18 D
kerran kuussa
torstaisin klo 10–11.30.
7.2. Suurempi kuin sydämeni
14.3. Elämän leipä
4.4. Pääsiäisen jälkeinen torstai
16.5. Liekkejä on monta
Syväsenvaaran Tupasvilla-asukastuvalla,
Tuohitie 5 C 24
keskiviikkoisin ilmoitettuna ajankohtana klo 10–11.30.
6.2., 13.2., 27.2., 13.3., 3.4., 17.4. ja 8.5
Tervetuloa mukaan yhdessä tai yksin. Tilaisuus on
tarkoitettu kaikenikäisille, vauvasta vaariin!
Tiedustelut diakonissa Marjo Rundgren
040 721 2028 marjo.rundgren@evl.fi

Rovaniemen
kirkossa
Su 17.2.
Ma 1.4.
Su 28.4. ja 26.5.
klo 17

Lapin radion toimittaja Anni Tolppi
alusti Kosketuksesta pyhään
Meltosjärven naisten illassa
Ylitorniolla 18.11.

Vaivaton vihkihetki kirkossa 13.3.13
Kuva: Harriet Urponen

Vihkimiseen ilmoittaudutaan varaamalla vihkiaika kirkkoherranvirastosta p. 3355 200.

naa Raamattua. Sydämen puheella Jumalan kanssa on myös oma
aikansa, kun rukoillaan yksin ja
myös yhdessä. Lisäksi vietämme
hiljaisen ehtoollishetken. Yhdessäoloa voi halutessaan jatkaa yksinkertaisen keiton äärellä.
Tilaisuuden aikana lapsille on
pyhäkoulu. Pyhillä poluilla – yhteisellä matkalla kohdataan myös
24.2., 21.4. ja 5.5.

Aamukahvit
Sanan äärellä 2013

Pian Jumala johdattaa minua
kohtaamisiin ja keskusteluihin
ihmisten kanssa, joilla on kosketus johonkin pyhään. Ryhdyn
lukemaan.
Erityisen kiehtova on tähtitieteilijä Esko Valtaojan ja piispa

Esteettömyystodistus
oltava 7 päivää ennen

Pyhillä poluilla tehdään yhteistä
matkaa elämän tiellä. Jaetaan kokemuksia ja kuunnellaan toistemme elämäntarinoita. Tavoitteena
on rohkaista ja rohkaistua kulkemaan turvallisella mielellä Jumalan lapsena elämän joskus kivikkoisellakin polulla.
Yhteisessä hetkessä luetaan
myös maailman ihmeellisintä ja ainutlaatuisinta kirjaa, Jumalan sa-

Eeva-Liisa "Emppu" Antinoja toivottaa
sinut tervetulleeksi vapaaehtoistyöhön.

Oivallus

Viimevuotiseen tapaan Rovaniemellä on tilaisuus vaivattomiin
kirkkohäihin neljä kertaa vuodessa. Ensimmäinen on helposti muistettavana päivänä 13.3.13.
Seuraavat vaivattomat vihkihetket kirkossa on juhannuksen jälkeen perjantaina 28.6., Rovaniemi-viikolla pe 6.9. sekä vielä joulukuussa 11.12.13.
Tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden avioliiton solmimiseen
kirkossa matalalla profiililla. Sen
suosio perustuu järjestelyjen helppouteen aidosta tunnelmasta tinkimättä. Kaikki on valmiina kirkonmäellä hääkakkua myöten.
Viime vuonna neljässä häätapahtumassa vihittiin nelisenkymmentä paria.

Pyhillä poluilla
Ounasrinteen kappelissa
3.2.2013 klo 15

Kuva: Harriet Urponen

Useimpien länsimaissa elävien
ihmisten tavoin jaan tieteellisen
maailmankuvan.
Cernin hiukkaskiihdyttimessä
törmäytetään atomeja ja avataan
maailman synnyn arvoituksia.
Eipä ole Jumalasta tieteellistä aineistoa.
Lisäksi työni toimittajana on jättänyt ajatteluuni auktoriteettien kyseenalaistamisen – kirkko tarjoaa
siihen aineistoa ylenpalttisesti.
Silti olen uskova kristitty ja kirkon jäsen.
Mitenkäs siinä näin kävi?

Juha Pihkalan välinen kirjeenvaihto. Selaan Raamattua ja etsin
jotain, joka antaisi vastauksen.
En hurahda, mutta oivallan jotain. Minä uskon.
Uskon Jumalaan, joka on suuri mysteeri.
Jokin pohjattoman hyvä voima on olemassa. On vapauttavaa
myöntää, että kaikkea ei voi järjellä ymmärtää. Olen kristitty koska uskon.
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Mira Tapio ja Mika Huttunen vihittiin Rovaniemen kirkossa 12.12.2012.
Kirkossa vihkimisen edellytyksenä on seurakunnan jäsenyys ja
rippikoulun konfirmointi.
Kuulutukset eli todistus avioliiton esteiden tutkinnasta pitää

hankkia vähintään seitsemän päivää ennen vihkimistä.
Lisätietoja hääyöstä saa kirkkoherranvirastosta.

Pääsky
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Yhteisvastuu auttaa mummoja ja vaareja
Kambodžan vanhukset elävät köyhyyden keskellä toivoa todeksi
Kuva: Anu Ylitolonen

Tänä vuonna Yhteisvastuukeräyksellä autetaan yksinäisiä vanhuksia Suomessa ja
Kambodžassa.

L

okakuussa 2012 sain osallistua Kirkon Ulkomaanavun
järjestämälle opintomatkalle
Kambodžaan. Kävimme tutustumassa 10 päivän ajan Kirkon Ulkomaanavun työhön ja niihin hankkeisiin, joihin Yhteisvastuukeräyksen 2013 varat kohdistetaan. Kirkon Ulkomaanapu vastaa avun perille viemisestä.

Karu,
kaunis Kambodža

Kambodžalaiseen vanhuuteen
liittyy muutamia erityispiirteitä.
Kambodžassa vanhuksiksi lasketaan kaikki 55 vuotta täyttäneet.
Tuo ikäryhmä on joidenkin laskelmien mukaan noin 8 % koko
väestöstä. On syytä muistaa, että tämän päivän 55-vuotiaat ja sitä vanhemmat ovat olleet kansanmurhan aikaan nuoria aikuisia. He
itse kertoivat meille, että he selvisivät noista ajoista, koska he olivat
nuoria ja vahvoja. Heidän vanhempansa eivät selvinneet. Kova työ,
liian vähä ruoka ja ankarat olot olivat monille liikaa. Hyvin iäkkäiden
kambodžalaisten osuus väestöstä
onkin hyvin pieni.
Toinen kambodžalaista vanhuutta leimaava piirre on lastenlastenhuoltajuus. Tilastojen mukaan joka kolmas yli 60-vuotias kambodžalainen on vastuussa
vähintään yhdestä lapsesta. Nämä vanhushuoltajat huolehtivat
siis oman toimeentulonsa lisäksi
myös lapsen tai lasten ravinnonsaannista, koulunkäynnistä ja terveydestä. Koska noin kolmannes
kambodžalaisista elää kansallisen köyhyysrajan alapuolella (alle
0,61US$/pv), tilanne vanhushuoltajien kohdalla ei ole millään muotoa helppo. Kambodžassa ei ole sosiaaliturvaa ja näinpä jokainen –
toimeentulonsa turvatakseen – tekee käytännössä jonkinlaista työtä
aina kuolemaansa asti.

Meidän teoillamme
on merkitystä
10 päivän matkan aikana ehti nähdä ja kokea monenlaista. Itselle-

ni oli puhuttelevaa saada tavata
kansanmurhasta ja sisällissodasta
selvinneitä vanhuksia, jotka olivat perustaneet omia vanhusten
ryhmiä. Nämä vanhukset auttoivat toinen toisiaan, kävivät tapaamassa sairastuneita ryhmän jäseniä, puhuivat menneistä ja huolehtivat yhdessä siitä, että jokaisen lapsenlapset saivat mahdollisuuden koulunkäyntiin. Keskinäinen yhteys ja avunanto olivat heidän tapansa selviytyä. Tällainen
ryhmätoiminta onkin yksi keskeinen toimintamuoto, jolla Yhteisvastuukeräyksen kautta autetaan
vanhuksia ja kyliä parantamaan
elinolojaan.
Matkan aikana ennätin jälleen
kerran myös tajuamaan, mikä
merkitys on pienillä teoilla. Se,
minkä me saatamme Suomessa
kokea pieneksi ja vaatimattomaksi auttamiseksi, saattaa toisella
puolen maailmaa muuttaa jonkun
ihmisen koko maailman. Puhuttelevaa itselleni oli tajuta myös se,
kuinka auttaminen Kambodžassa
toimii samalla tavoin kuin kiven
heittäminen lampeen: se muodostaa uusia ja uusia renkaita ympärilleen. Paikalliset sanoivatkin
meille, että kun Kambodžassa auttaa lasta, auttaa myös hänen vanhempiaan, isovanhempiaan ja koko hänen kyläyhteisöään. Ja sama
toimii myös toisinpäin: kun auttaa
vanhusta, auttaa myös tämän lapsia, lapsenlapsia ja koko kyläyhteisöä vanhuksen ympärillä. Juuri tämän tähden Yhteisvastuussa
on järkeä!
Anu Ylitolonen

Kirjoittaja on rovaniemeläislähtöinen pastori, joka työskentelee tällä hetkellä diakoniapappina Joroisissa ja Juvalla

Kuva: Anu Ylitolonen

Kambodžan
mummot ja vaarit

Yhteisö ja yhteistyö kantaa ja kannattaa. Vanhustenryhmissä vanhukset tulevat kuulluiksi ja nähdyiksi.
Kuva: Anu Ylitolonen

Kambodža on kaunis, reilun 14
miljoonan asukkaan valtio Kaakkois-Aasiassa. Monelle meistä
Kambodžan nimi nostanee kuitenkin mieleen PolPotin, punakhmerit
ja kansanmurhan. Kambodžalaiset
ovatkin käyneet läpi hurjan historian: 1970-luvulla PolPotin johtama punakhmerihallinto toteutti kansanmurhan, jossa on arvioitu menehtyneen noin 3 miljoonaa
kambodžalaista. Saman vuosikymmenen lopussa vietnamilaiset hyökkäsivät Kambodžaan ja sisällissota
punakhmerejä vastaan alkoi. Rauhan aikaa Kambodžassa on eletty
1990-luvun alusta, jolloin monarkia palautettiin valtaan. Tämä hurja
historia vaikuttaa kambodžalaisten
elämään tänäkin päivänä.

Keskinäinen huolenpito auttaa vanhuksia jaksamaan. ”Tiedän, etten ole enää
yksin”, totesi kuvassa keskellä istuva rouva.

Kambodžassa moni vanhus huolehtii
myös lapsenlapsistaan, koska lasten
vanhemmat ovat kuolleet tai ovat
siirtotyöläisinä.

Pääsky

Yhteisvastuu 2013

Auttaa yksinäisiä vanhuksia
Vuonna 2013 Yhteisvastuukeräyksen kotimainen
kohde on kaikkein heikoimmassa asemassa
olevien yksinäisten vanhusten auttaminen.

malainen päättää elämänsä oman
käden kautta. Suomessa yhteisvastuuvaroin etsitään koteihinsa yksin jääneitä heikko-osaisia vanhuksia, selvitetään heidän tilanteensa
ja ohjataan heitä palvelujen piiriin.

Y

Helmikammari on ikäihmisten kodikas kyläpaikka. Siellä voi tavata ystäviä ja osallistua monipuoliseen toimintaan. Helmikammarissa on aktiivista toimintaa maanantaista torstaihin.
Tiistaina kokoontui Raijan runopiiri. Raija Salolahti oli valinnut

Helmikammarissa otettiin
ilolla vastaan tieto
kotimaan keräyskohteesta

li 300 000 suomalaisvanhusta kokee itsensä yksinäiseksi.
Syrjäytyneiden vanhusten todellista määrää ei tiedä kukaan. Moni
jää vangiksi omaan kotiinsa, kun
liikuntakyky heikkenee ja ulos ei
enää pääse ilman apua. Joka toinen päivä yksi yli 65-vuotias suo-

tällä kertaa piirin teemaksi valon.
Hän luki omia ajatuksiaan tästä teemasta ja muut olivat etsineet aihepiiriin sopivia tekstejä kuka mistäkin. Joku luki omatekemän runon,
toinen laulunpätkän ja kolmas vain
kuunteli, sekin oli sallittua. Raijan
runopiirissä otettiin ilolla vastaan
uutisen siitä, että tänä vuonna autetaan yksinäisiä vanhuksia.
Helmikammari tekee tätä työtä
ihan aina! Runopiiri päättyi Kati
Keskisen lukemana muistojen kirjasta näin: Ystävyys on kallein aarre, se ei sammu milloinkaan. Toivomme, että mekin saamme pitää
sen myös ainiaan.
Harriet Urponen

Kuva: Harriet Urponen

Helmikammarin runopiirissä oli lämmin ja avoin tunnelma. Raija Salolahti toimii runopiirin vetäjänä.

Yksinäinen ikäihminen – tule Helmikammariin!
Kuva: Harriet Urponen

K

ati Keskinen tuli Helmikammariin noin kaksi vuotta sitten.
– Helmikammari oli minun elämäni pelastus ja piristys, Kati Keskinen sanoi. Hän tuli mukaan ystävän pyynnöstä ja nyt osallistuu
monenlaiseen toimintaan viikoittain.
Pirkko Pankinaho tuli ihan
vain kurkistamaan Helmikammarin 1-vuotissynttäreitä ja sille tielle jäi. Hän nauttii siitä, että toiminta on monipuolista, on keskustelupiirejä ja ohjattuja tuokioita, retkiä ja ennen kaikkea tapaa ystäviä.
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Yhteisvastuukeräyksen
tapahtumia Rovaniemellä
Yhteisvastuukerääjät keräävät
keräyslistoilla kotiovilla 3.2.–30.4.
03.02. klo 10 kirkossa messu,
Yhteisvastuukeräyksen avaus.
Messun jälkeen kirkkokahvit
srk-keskuksen juhlasalissa.
03.02.
Yhteisvastuu TV:ssa. Keräyksen suojelija
tasavallan presidentti Sauli Niinistön
keräyksen avauspuhe Ylen TV 1:ssä.
Valtakunnallinen keräyksen avajaisjumalanpalvelus suorana lähetyksenä Vantaalta
Itä-Hakkilan Pyhän Annan kirkosta klo 10.
08.–09.02.
Yhteisvastuun lipaskeräystempaus
ostosmarkettien edessä
8.2. klo 10–20 ja 9.2. klo 10–18.
Ilmoittautuminen lipaskerääjäksi
diakoniatoimistoon, puh. 016 335 5236.
21.02. klo 19 kirkossa Lapin musiikkiopiston konsertti.
Vapaa pääsy, kolehti Yhteisvastuulle.
06.03.
”Yhteiset askeleet”-ulkoilutapahtuma kaikenikäisille. Lähtö kirkolta klo 15, maalissa
Lordin aukiolla soppatykki-tarjoilu klo 16
alkaen, vapaaehtoinen maksu Yhteisvastuun
hyväksi. Reitti: Kirkko, rautasilta, uimarannan kävelytie, Jätkänkynttilän silta, Lordin
aukio. Järj. Rovaniemien kaupunki, srk. ja
Lähteentien pirtti
14.03. klo 18 Kirkkolammella Riemukierroshiihto.
Näe eri tyylilajeja, asuja ja vauhtia
ikähaitarilla 4–90 v!
23.03. klo 18 kirkossa Rakkaudesta – Jukka Leppilammen
gospel -konsertti. Vapaa pääsy,
ohjelma 10/5 €, tuotto Yhteisvastuulle.
27.03. klo 20 kirkossa iltamusiikki, Klassinen sekakuoro,
joht. Elisa Kilpivaara. Kolehti Yhteisvastuulle.
25.04. klo 18 kirkossa suosituimmat riparilaulut -konsertti.
Nuorisobändi soittaa Tero Raution johdolla,
eri solisteja ja laulun toivojia,
kolehti Yhteisvastuulle.
27.04. klo 18 Lähteentien pirtillä, Lähteentie 1, Tarinankerronta -iltamat. Tule kertomaan tosi tai höystetty tarina! Illan päätteeksi paikallinen kirjailija arvioi tarinoita. Tarinoiden ja illallisen
lomassa yhteislaulua sekä musiikkiesityksiä.
Pääsylippu 25 €/ hlö sisältää illallisen, osa
lipputuloista lahjoitetaan Yhteisvastuukeräykseen. Lippuja myydään srk-keskuksen neuvonnassa 1.3. alkaen.
01.05. klo 16 kirkonmäellä Vappujuhla, soppatykkitarjoilu,
yhteislaulua ym. keväistä ohjelmaa. Vapaaehtoinen maksu Yhteisvastuun hyväksi.
Järj. Rovaniemen srk ja Lähteentien pirtti
07.05.
markettien edessä lukiolaisten lipaskeräystempaus Neuvokkaan Välittämisen päivänä.

Riemukierroshiihto
Kirkkolammen jäällä
torstaina 14.3. klo 18.
Sporttisia ihmisiä hyvän asian puolesta!
”Kilpailijat” hiihtävät eri tyylein ja asuin
n. 300 metrin rataa, tuotto tulee
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Myytävänä makkaraa, munkkeja,
kahvia ja YV-tuotteita!
Joulupukki lähettää kilpailijat!
Tule katsomaan ja kannustamaan!

Tervetuloa koko perhe

HU

Muurolan kappelille
sunnuntaina 3.2.
Perhekirkko klo 11 ja lounas klo 11.45 alkaen.
Lounaan valmistavat Burman karennit.
Vapaaehtoinen maksu Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Kati Keskinen (vas.) ja
Pirkko Pankinaho rohkaisevat uusia
ikäihmisiä tulemaan Helmikammariin.

Lapin musiikkiopiston oppilaiden
konsertti 21.2. klo 19
Jo perinteeksi muodostunut Lapin
musiikkiopiston oppilaiden oppilaskonsertti järjestetään Yhteisvastuukeräyksen hyväksi Rovaniemen
kirkossa 21.2. klo 19.
Konsertin ohjelmistossa on perinteistä klassista ja uudempaakin
musiikkia. Konsertissa kuullaan

oppilaiden soittavan jousilla, puhaltimilla, pianolla ja uruilla. Konsertissa kuulemme myös musiikkiopiston puhallinorkesteria sekä
kuoroa. Konsertin vastuuopettajana on Esko Parikka. Vapaa pääsy.
Konsertissa kerätään kolehti Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Yhteisvastuukeräyksen
hyväksi
on myytävänä seurakunnan
kirjoituspiiriläisten ja
kanttori Maie Oksan
yhteistyössä tekemää levyä.
Levyn hinta on 10 €
ja sitä on saatavana
seurakuntakeskuksesta.
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Nuoret talkoilevat
varoja Euroopan
matkaa varten
Apulaisia tarjolla
30.6. saakka.
Seurakunnan nuoret
keräävät talkoillen varoja
Euroopan matkaa varten.
Matkalla tutustutaanmm. hengelliseen
keskukseen Taizeen, Ranskassa.
Nuoria voi kutsua avuksi talkootöihin: lumitöihin, siivouksiin sisällä ja ulkona tai muu palvelukseen, joka soveltuu nuorten tehtäväksi.
Talkootyö tilataan vähintään viikkoa ennen
ja sovitaan palkkiosumma. Lasku lähetetään
taloustoimistosta. Jokaiselle keikalle lähtee
2–3 nuorta, palvelua ei voi suorittaa yksin. Jos
tilaaja on sukulainen, hän voi sopia työstä suoraan nuoren ja hänen vanhempiensa kanssa.
Palvelut tilataan ohjaajan numerosta
040-7301965 / Merita Orell-Kiviniemi
Eurooppa-nuorten kirppiksiä
La–su 9.–10.2. srk- kodin yläsalissa klo
11–15. Lahjoituksia voi tuoda perjantaina
8.2. klo 16 alkaen.

Vuonna 1999 syntyneiden rippikouluun
ilmoittautuminen keväällä 2013
V

uonna 1999 syntyneiden rippikouluun ilmoittautuminen tapahtuu koulujen kautta huhti–toukokuussa 2013. Seurakuntapiirien työntekijät
jakavat ilmoittautumiskortit alueensa
niillä kouluilla, joissa on 7-luokkalaisia. Yksityiskohtaisemmat tiedot ja ohjeet ovat 27.3.2013 ilmestyvässä Pääskyssä ja samaan aikaan myös www-sivuillamme.

Pyydettäessä rippikoulutoimistosta lähetetään ilmoittautumiskortti.

Rippikouluvaihtoehdot
Tarjolle tulevat rippikouluvaihtoehdot on sovittu yhteisessä palaverissa
16.1.2013. Tarjolle tulee mm. perinteisiä leirejä, vaellus, urheilurippikoulu, päiväkouluja ja pienryhmiä. Suurin
osa rippikouluista on seurakuntapiirien
omia vaihtoehtoja ja loput yhteisiä, joihin voi hakeutua miltä alueelta tahansa. Ryhmän maksimikoko on 25 nuorta.
Rippikouluikäluokkaan kuuluu tämänhetkisten tietojen mukaan n. 645, joista
ryhmiä muodostunee 23–25.

Jos 1999 syntynyt ei ole 7-luokalla
Rippikouluilmoittautumiskortit jaetaan vain 7-luokissa. Jos tähän rippikouluikäluokkaan kuuluva onkin 6:lla
tai 8:lla luokalla, mutta haluaa käydä
rippikoulun oman ikäluokan mukana,
hänen tulee hakea ilmoittautumiskortti ao. yläkoulun kansliasta, rippikoulutoimistosta, Ainonk.3 tai seurakuntakeskuksen neuvonnasta, Rauhank.70.

Milloin pienempi rippikouluryhmä
on nuorelle paras vaihtoehto
Kaikille nuorille 25-hengen rippikouluryhmä ei anna parasta mahdollista op-

Seurakunnan nuorisotyönohjaajat tekivät kirjan
The last Wednesday
of every month
at 6 pm.
Except March 27th.

Welcome!
Evangelical Lutheran
Church of Rovaniemi
Yliopistonkatu 2

Rovaniemen seurakunnan nuorisotyönohjaajat Katariina ja Tero Rautio ovat tehneet ensimmäisen kirjansa. Tero toimii tällä hetkellä seurakunnan vs. nuorisomuusikkona.
Fiktiivisessä lastenkirjassa 9-vuotiaat kaksoset Jonne ja Nelli huomaavat myöhäissyksyisenä aamuna jotain kadonneen. Heidän kummisetänsä Martti tietää kertoa, että kirkkovuosi on kadonnut ja sen
osaset ovat piiloutuneet eri aikakausiin ja maihin. Jonnen ja Nellin sekä
Martti-sedän täytyy lähteä nopeasti
etsimään heidän edesmenneen kum-

mitätinsä neuloman taikatilkkutäkin
avulla kirkkovuoden osia ennen kuin
ihmiset unohtavat kaikki kirkkovuoden juhlat.
Kirjan avulla voidaan avata ja selkiyttää kirkkovuoden merkityksiä ja
se soveltuu hyvin opetus- ja kerhomateriaaliksi. Kirja on suunnattu 8
– 12-vuotiaille ja sitä myydään Perussanoman verkkokaupassa ja Rovaniemen kristillisessä kirjakaupassa Ilopysäkillä.

Katariina ja Tero Rautio ovat
esikoiskirjailijoita.

Raskas, rikas ja rakas kutsumus –
Armi Hirsimäen elämäntyö diakonissana
www.rovaniemenseurakunta.fi

Läheisiä kontakteja
Työnkuvaan liittyi tapaturmien
hoitoa, lääkkeiden antoa – koko
elämän kirjo synnytyksistä kuolemaan saattamiseen. - Meidän
suhteemme oli sairaanhoidollissielunhoidollis-sosiaalistaloudellinen, kirjoittaa Armi Hirsimäki
kirjassaan. Pyörä toimi oivallisena kulkuvälineenä lyhyillä matkoilla. Joskus se oli linja-auton perässä, kun määränpäähän oli useita kilometrejä vielä päätepysäkiltä
ja matkaa saattoi olla kolmekymmentäkin kilometriä.
Yleensä vastaanotto kodeissa
oli hyvä, kahvit juotiin, toisinaan
myös ruoka tarjottiin. Toiset kertoivat myös hyvin avoimesti vaikeuksistaan ja välit kehittyivät usein

hyvinkin läheisiksi useiden asiakkaiden kanssa. Jotkut tuttavuudet ovat jatkuneet tähän päivään
saakka.

Tiukassa kurissa
Diakonissaksi kouluttautuminen vaati kuria ja paljon oppimista. Siisteys ja puhtaus iskostettiin
nuoriin opiskelijatyttöihin syvälle.
Kaiken oli oltava ”just, eikä melkein”. Pölyt pyyhittiin joka päivä.
Jos se unohtui, ilmestyi näkyviin
pieni muistilappu.
Oppilasmamma piti huolen siitä,
että ylimääräisiä vierailijoita päässyt sisään. Jos joku unohtui lukemaan myöhään läksyjään tai kutomaan sukkaa, alkoi käytävästä kuulua ”kummallinen kahiseva
ääni ja askeleita”.

Yhteistyötä yhteisen hyväksi
Koska seurakunnassa ei ollut nuoriso-ohjaajaa eikä tyttö- ja poikakerhojen ohjaajaa, lankesivat Armille pyhäkoulusihteerin työt.
Yhteistyö Suomen Punaisen Ristin kanssa vakiintui ja säilyi vuosikymmeniä. Erilaiset myyjäiset ja
keräykset tuottivat tulosta. Vaatteita lahjoitettiin ja tuunattiin vähävaraisille perheille.
Iso edistysaskel oli työn ja kotielämän toisistaan erottaminen, kun
seurakunnat saivat diakoniakes-

kuksen. Diakonissoilla oli yhteinen vastaanottohuone, jossa kukin
päivysti vuorollaan yhtenä päivänä viikossa. Sisarten työhuoneessa toimi myös seutukunnan palveleva puhelin.

Eläkkeellä puuhakkaana
Eläkkeelle siirtymisen jälkeen Armi on jatkanut sosiaalista ja vireää
elämää erilaisissa vanhusten kerhoissa ja muissa kokoontumisissa.
Suru ottopojan menettämisestä on
helpottanut kirjoittamalla. Teokset
Rajalla (2006) sekä Loviisan korkea veisu (2009) kertovat näistä
traagisistakin tapahtumista.
Työvuosista diakonissana on
jäänyt monenkirjavat muistot. Hän
sanoo työnsä olleen ”raskas, rikas
ja rakas”. Siitä on hyvä ammentaa
aineksia teoksiin ja elämään yleensä. Uusimmassa teoksessaan, aforisminkokoelmassa Kuin kuun kuvajainen on aforismi, joka kuvaa
hyvin kirjoittajan elämänasennetta: ”Vaikka eläisit myrskyn silmässä, elä se nyt!”.
Teksti: Kati Kanto

Armi Hirsimäki on ollut useita kertoja
mukana Hämeen kesäyliopiston
järjestämillä kirjoittajakursseilla
Santorinilla Kreikassa.

Kuva: Armi Hirsimäen kotialbumi

Kaikilla ei ollut minkäänlaista käsitystä siitä, mitä kaikkea diakonissan tehtäväkuvaan kuului. Eräs iäkäs vaari oli laittanut kirjeeseensä varalta kaikki seuraavat tittelit: ”terveyssisar, sairaanhoitaja,
seurakuntasisar, diakonaattineiti”. Näin kirjoittaa diakonissa Armi Hirsimäki kirjassaan Köyhänä,
nöyränä ja naimattomana.
Teoksessaan hän muistelee kouluttautumista diakonissaksi sekä
työvuosiaan, jolloin hän toimi pääsääntöisesti Vanajan seurakunnassa, Hämeenlinnassa.

pimis- 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 majoitetaan 4 nuorta, joten
tarvittavaa rauhaa, lepomahdollisuutta
tai erillistä opetusta on vaikea tai lähes
mahdotonta järjestää. On tärkeää, että
vanhemmat ja nuoret yhdessä keskustelevat, mikä rippikoulumuoto olisi nuorelle paras mahdollinen. Kortteihin laitettavat tiedot ovat luottamuksellisia ja
tulevat vain ryhmän vetäjien tietoon.
Maija Pieskä
maija.pieska@evl.fi
040 526 8289

Terttu Valtoselle lapsi- ja
nuorisotyön ansiomerkki
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Minun polkuni. Sinun polkusi.
Kokemuksia. Merkityksiä.
Raamatun lukua.
Keskustelua.
Rukousta.

Hiljainen ehtoollinen.
Päätös yksinkertaisen keiton äärellä.
Lapsille pyhäkoulu.

Muut pyhät polut:
24.2., 21.4. ja 5.5.

Työkaverit muistivat Terttua joulujuhlassa tilkkutäkillä. Terttu itse on tunnettu tilkkutäkeistään,
joita hän on valmistanut lapsilleen ja lastenlapsilleen.

Pääsiäisvaellukseen kutsutaan esiintyjiä ja lavastajia

Kirkkohallituksen kasvatuksen ja nuorisotyön toimikunta on myöntänyt Terttu Valtoselle ansiomerkin tunnustukseksi
ansioistaan kirkon kasvatustyössä. Terttu
Valtonen on toiminut tunnustusta ansaitsevalla tavalla Rovaniemen seurakunnan
palveluksessa lähes 35 vuotta.
Idearikas kehittäjä ja uudistaja on tuonut paljon väriä seurakunnan lapsityöhön. Ennen Terttu Valtosen tuloa vastaavaksi lastenohjaajaksi, oli lapsitoiminta lähinnä päiväkerhotyötä. Nyt rinnalle
tulivat uusina työmuotoina perhekerhot
ja iltapäiväkerhot ja sittemmin erilaiset
leirit, tilaisuudet ja tenavaparkki. Terttu
Valtonen on myös vauvakassi -idean äiti. Vielä tänä päivänäkin Rovaniemellä

Perinteinen Pääsiäisvaellus
järjestetään seurakuntakodilla, Rauhankatu 70 G, keväällä palmusunnuntaista kiirastorstaihin.
Esitys toteutetaan vapaaehtoistyöntekijöiden ja seurakunnan työntekijöiden yhteisvoimin.
Mukaan kutsutaan sekä
vanhoja että uusia roolihenkilöitä ja lavastajia.
Pääsiäisvaelluksen teksti pohjautuu Raamatun kertomuksiin. Se kertoo Jeesuksen elämästä keskittyen pääsiäisajan tapahtumiin. Tarjolla on lyhyitä, helposti opitta-

syntyvien vauvojen perheet saavat vauvakassin, jonka sisältä löytyy mm. Lasten rukouskirja.
-Ilman asiantuntevia ja työalaa tukevia
luottamushenkilöitä, seurakunnan johtoa,
työkavereita ja yhteistyökumppaneita tätä työtä ei olisi voinut näin tehdä, Terttu
Valtonen toteaa. Erityisen kiitoksen Terttu Valtonen haluaa antaa lasten vanhemmille, sillä he ovat antaneet kaikkein rakkaimmat, omat lapsensa, seurakuntamme kerhotoimintaan. Terttu Valtonen jää
eläkkeelle helmikuussa. -Aika ei tule pitkäksi lastenlasten, käsitöiden, ulkoilun
ja hopeakorujen valmistuksen lomassa,
Terttu Valtonen kertoo.

Puuhaa
Lapsille !

Eetun luokalla on kirjekaveri Afrikasta.
Luokka lähettää kuukausittain kirjeen, jonka
mukana he lähettävät tarroja, värikyniä ja
ystävänauhoja. Maria on puolestaan kertonut
millaista apua hänen perheensä on saanut.
Mitkä muut asiat kuuluvat yhteen? Yhdistä.

Harriet Urponen

via rooleja. Mukana voi olla niin monessa esityksessä
kuin ehtii.
Talkooväelle tarjotaan ruoka.
Vaelluskierros kestää puolisen tuntia. Palmusunnuntain
ajat ovat kaikille avoimia. Arkipäivien esitykset on varattu
päiväkodeille ja alakouluille.

Aikataulu
Yhteiset kokoontumiset ja
harjoitukset
Ensimmäinen tapaaminen ke
20.2. klo 18 seurakuntakodin
yläsalissa.
Kenraaliharjoitus la 23.3. klo

14–16 seurakuntakodin yläsalissa.
Lavasteiden rakentaminen
ja purkaminen
Rakentaminen to 21.3. ja pe
22.3. klo 12–16. Purkaminen
to 28.3. klo 12–16.
Roolihenkilöitä tarvitaan
Su 24.3. klo 12.30–14.30.
Ma–ke 25.–27.3. klo 8.30–11
ja klo 12–15.
To 28.3. klo 8.30–11.
Ilmoittautuminen pyhäkoulutoimistoon, seija.luomaranta@evl.fi tai 040 731 7987.

Lähimmäisen apu
Helmikuussa voi taas nähdä punaisia
keräyslippaita ja monia monia kerääjiä
kaupungilla ja kylillä. Ja aivan yhtä
monta innokasta auttajaa on liikeellä.
Kyseessä on Suomen evankelisluterilaisen kirkon järjestämä Yhteisvastuu -keräys, jossa kerätään rahaa,
jolla voidaan auttaa apuatarvitsevia
niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.
Monet lapset ja perheet saavat ruokaa,
terveydenhoitoa ja koulutusta näiden
lahjoitusvarojen avulla. Myös täällä
Suomessa
lahjoitetuilla
rahoilla
autetaan monia ihmisiä. Tänä vuonna
autetaan erityisesti yksinäisiä vanhuksia.
Niin moni meistä on yksin vaikka ei
haluaisi. Moni kaipaa ystävää, jonka
kanssa jutella, leikkiä, nauraa ja vaikka
itkeäkin. Jeesus auttoi monia yksinäisiä
ja sairaita lapsia ja aikuisia sekä oli heille
ystävällinen. Niin hän toivoi meidänkin
tekevän toisillemme. Myös me lapset
voimme tehdä toisen olon paremmaksi
esimerkiksi hymyilemällä, juttelemalla,
ottamalla leikkiin mukaan, kattamalla
pöydän tai ulkoiluttamalla koiraa.
Pienet ystävälliset asiat osoittavat
toiselle ihmiselle, että hän on tärkeä ja
arvokas. Sitä kutsutaan lähimmäisen
rakkaudeksi.
Laati Elina Koivula 2013

Jokaista toista auttavaa ihmistä voidaan kutsua:
__________________________________ ksi.
Kirjoita saman värisen ympyrän tavu viivalle.

Seuraa ohjeita tarkasti ja ympyröi:

Ympyröi suurempi tuttipullo punaisella.

Ympyröi vasenmanpuoleinen omena sinisellä.

Ympyröi vihreällä pienemmät siivet.
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MUSIIKKIA
ROVANIEMEN KIRKOSSA
10.02. klo 18 urkukonsertti, Marko Koskinen. Vapaa
pääsy, käsiohjelma 5 €.
21.02. klo 19 Lapin Musiikkiopiston Yhteisvastuukonsertti.
Vapaa pääsy, kolehti.
24.02. klo 18 pianokonsertti, Tanel Joamets, Tallinna.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 €.
26.02. klo 19 urkukonsertti, Erkki Tyni, Kajaani. Vapaa
pääsy, käsiohjelma 5 €.
21.03. klo 19 pääsiäiskonsertti, Kemin kaupunginorkesteri
ja Seitakuoro. Jukka Myllys kapellimestari, Kadri Joamets,
kuoronjohtaja. Lippujen ennakkomyynti ke 20.3.
klo 15 saakka 15/10/5 €. Liput ovelta 17/12/7 €
(ks. Kemin kaupunginorkesteri)
23.3. klo 18 Jukka Leppilampi. Vapaa pääsy, ohjelma 10 /
5 € Yhteisvastuun hyväksi.
27.03. klo 20 iltamusiikki, Klassinen sekakuoro, johtaa
Elisa Kilpivaara. Vapaa pääsy.
12.04. klo 19 Arja Korisevan ja Jouni Someron konsertti.
Pääsylippu.
20.04. klo 18 konsertti, Aale Lindgren oboe, Jani Lehtonen
viulu ja Jani Aarrevaara piano. Käsiohjelma 5 €.
Virrestä Voimaa – yhteislaulutilaisuudet
seurakuntakeskuksessa klo 13–14 aina
parillisen viikon keskiviikkona.

Konsertissa Rovaniemen
kirkossa ja Korundissa
Tammikuun alkupuolella olin kahdessa konsertissa, nimittäin Jippiikuoron ja -yhtyeen konsertissa kirkossa ja Lapin Kamariorkesterin
konsertissa Korundissa.
Ensinnäkin täytyy ilolla todeta,
että Korundi on ainakin Kamariorkesterin osalta lunastanut paikkansa rovaniemeläisessä kulttuurielämässä. Kun Korundi oli valmistumassa, joku oli huolestunut, miten
käy Rovaniemen kirkon, jos kaikki
konsertit ovat Korundissa.
Käytäntö on osoittanut, että asiasta ei tarvitse olla huolissaan.
Nimittäin konsertteja näyttää
riittävän myös kirkkoon aivan riittävästi. Oikeastaan on hyvä, että
Korundissa soivat sellaiset konsertit, jotka istuvat sinne paremmin. Siellä kun myös seurustelun
sakramentti onnistuu luontevasti väliajalla ja se lienee tärkeä osa
konserttia. Joka tapauksessa molemmat tilat voivat tukea toisiaan
niin, että kaupungin kulttuurielämä
vain vahvistuu.
Jippii-kuoron ja Kamariorkesterin konserteissa oli jotain yhteistä.
Nimittäin molemmissa konserteissa taputettiin varsin innostuneesti. Kirkossa n. 70 eri-ikäistä laulavaa lasta ja taitava yhtye saivat

ansaitsemansa reaktion, ilon siitä, että musiikki soi täydestä sydämestä. Varmasti taputukset menivät paitsi esiintyjille, myös kiitollisuuden osoituksena Jumalalle.
Joskus taputuksia kirkossa on kritisoitu, mutta kyllä vuorovaikutusta tarvitaan. Levollinen hiljaisuus
kappaleiden välissä sopii joihinkin konsertteihin, esim. Esa Ruuttusen joulukonserttiin hänen toivomanaan, mutta Jippii-konsertissa
se olisi tuntunut oudolta.
Taputukset Korundissa kuuluvat normaaliin konserttikulttuuriin. Jäin tosin miettimään, onko
niistäkin tullut eräänlainen kaava.
Ellei esiintyjiä taputeta eri vaiheissa tiettyä määrää takaisin estradille, yleisö ei ole käyttäytynyt kohteliaasti. Joka tapauksessa orkesteri oli tehnyt suuren työn ja ansaitsi aplodinsa. Mutta erilaisia kaavoja ja tapoja löytyy myös kirkosta.
Kun luovuus ja taidokkuus saavat
aikaan spontaania vuorovaikutusta
esiintyjien ja yleisön kesken, taputukset ovat yksi keino välittää tuntoja niin sydämestä sydämeen kuin
Jumalan kunniaksi.
Tämän tammikuisen Pääskyn
ilmestyessä on jo pidetty Ylistysmusiikin koulutuspäivä, jonka

Sävelkaikuja

antia maistettiin myös pääkirkon
messussa viime sunnuntaina. Ylistysmusiikissa taputukset kuuluvat
asiaan varsin luontevasti. Joillekin
ylistysmusiikista on tullut luonteva osa hengellisen elämän ilmaisua, joillekin perinteiset tavat tuntuvat hyvältä. Tärkeää on, että kaikille löytyy oma paikkansa. Siksi
kaupunkialueella halutaan satsata
musiikillisesti hyvin eri tyyppisten
messujen toteutukseen. Ihanne olisi, että joka sunnuntai olisi tarjolla
vaihtoehtoja muutaman kilometrin
säteellä. Musiikin kautta olemme
niin rannattomien mahdollisuuksien äärellä - sekä jumalanpalvelusten että konserttien osalta – että huikaisee!

Mauri Miettunen
johtava kanttori

Anu ja Juha Väliahon terveisiä Viron ja Keski-Venäjän työn parista

Ystävien Venäjältä ja Suomesta
Diplomiurkuri, director musices Erkki Tyni.

Erkki Tyni konsertoi kirkossa
Diplomiurkuri, director musices
Erkki Tyni on toiminut Kajaanin
seurakunnan kanttorina vuodesta
1985 alkaen. Hän on pitänyt lähes
200 urkukonserttia niin kotimaassa kuin Virossa ja Unkarissa. Lisäksi hän on konsertoinut laulajien,
soittajien kuin kuorojenkin kanssa.
Esiintymisiä on ollut myös Lahden
urkuviikoilla.
Erkki Tyni on toiminut lähes

kymmenen vuoden ajan Suomen
kanttorikuoron urkusolistina ja
säestäjänä. Erkki Tyni sai Kajaanin kaupungin kulttuuripalkinnon
vuonna 2007 omasta konserttitoiminnastaan ja runsaasta konserttien
järjestämisistä Kajaanin seurakunnassa. Erkki Tyni konsertoi Rovaniemen kirkossa 26.2. klo 19 esittäen urkumusiikkia 1700–1900-luvuilta.

Urkuri
Marko Koskinen.

Bachista Regeriin urkukonsertti
Lapuan tuomiokirkon urkurina toimiva Marko Koskinen soittaa Rovaniemen kirkossa 10.2. klo 18 J.
S. Bachin ja Max Regerin urkuteoksia; kahden säveltäjän, joiden
urkutuotanto on maailman laajin.
Markku Koskinen valmistui
kirkkomuusikoksi Tampereen konservatoriosta ja musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin osastolta Helsingistä.
Hän on esiintynyt runsaasti Suo-

messa ja ulkomailla urkurina, kuoronjohtajana sekä kuorojen ja solistien säestäjänä.
Urkurina hänen ominta aluettaan on myöhäisromantiikan musiikki. Varsinkin saksalaisen romantiikan huipentajan Max Regerin urkumusiikki on hänen ohjelmistossaan keskeisellä sijalla. J. S.
Bachin suuret ja ajattomat urkuteokset kuuluvat myös hänen ohjelmistoonsa.

Syyskuun lopussa tuli Birskistä,
Bashkiriasta, Tarttoon tuttu marilainen muusikko Anna Mishina
neljäksi vuodeksi opiskelemaan
tohtoriopintoihin Tarton yliopiston etnografian laitokselle. Anna
on ollut meille kuin oma tytär jo
kymmenen vuotta. Hän tuli Joshkar-Olan seurakuntaan, kävi Keltossa rippikoulun ja tuli uskoon.
Hän opiskeli Joshkar-Olassa musiikkilukion ja siirtyi sieltä Tseboksarin yliopistoon, jossa hän opiskeli neljässä vuodessa musiikkitieteen maisteriksi. Valmistuttuaan hän tuli Birskin seurakunnan
muusikoksi.
Marraskuun lopussa tuli Joshkar-Olasta marilainen Artjom Dimitriev kolmeksi kuukaudeksi Viroon. Artjom on myös yksi ”lapsistamme”, orpo poika, johon tutustuimme 18 vuotta sitten, kun hän
oli 6-vuotias. Hän on auttanut seurakuntatilojen rakentamisessa Uralin rovastikunnan eri seurakunnissa ja Joshkar-Olassa seurakunnan
nuorisotyössä ja autonkuljettajana.
Nyt hän auttaa nämä kuukaudet eri
tehtävissä omassa työssämme autonkuljettajana, kokousjärjestelyissä ja monenlaisissa remonttihommissa. Hän on erittäin taitava käsistään.
Syys-marraskuussa vieraanamme oli Suomesta kolme seurakuntien ryhmää tutustumassa ja auttamassa työssämme. Ryhmät olivat
Salosta, Tampereelta ja Laukaalta.

Seurakuntakoulut
Sauen työ ja seurakuntakoulu ovat
meidän päätehtävämme. Vastaamme Viron kirkon seurakuntien vapaaehtoisvastuunkantajakoulutus.

Aloitimme kurssin lokakuussa
Nissin seurakunnassa, joka on länsi-virolainen maaseurakunta. Koulutukseen osallistuu kymmenkunta seurakuntalaista, jotka kokoontuvat joka toinen tiistai seurakuntatalolle. Illan opetuksen vastaa kirkkoherra Lea Jants Juhan. Ensimmäisen oppivuoden aikana käsitellään katekismuksen perusteemoja
syvennettyinä.
Marraskuun alussa alkoi seurakuntakoulu Haapsalun kaupungin seurakunnassa. Sielläkin kokoonnutaan seurakuntatalolla joka toinen keskiviikkoilta. Meidän lisäksemme mukana on Tõnu, Anun vanhempi veli, joka toimii seurakunnan suntiona. Haapsalussa on viisi opiskelijaa. Ensi
vuoden puolella alkaa seurakuntakoulu Keilassa. Näiden lisäksi Anulla on monta muuta rautaa
tulessa toimitustyössä, ulkovirolaistyössä sekä vankilavierailuja
Harkussa, Tallinnassa ja Tartossa
Tuula Tapanaisen ohjaaman suomalaisryhmän kanssa joka toinen
kuukausi. Juha kirjoittaa artikkeleita ja vierailee puhujana Tallinnan Veljesseurakunnassa kerran
tai kaksi kertaa kuussa.
Sauen seurakuntatyö jatkuu. Pidämme kaupungin Päiväkeskuksessa joka sunnuntai jumalanpalveluksen, yleensä ehtoollisjumalanpalveluksen. Jumalanpalveluksissa on 10-15 ihmistä. Anu on
aloittanut Sauella torstaiset vierailupäivät seurakuntalaisten kodeissa yhdessä diakonissa Tuula Määtän kanssa. Ensimmäisenä adventtina Sauella vietettiin adventin lisäksi Sauen ensimmäistä konfirmaatiota.

Kazanin kirkkohanke
Menneen syksyn aikana Kazanin
kirkkohanke Uralin rovastikunnassa on pitkän odotuksen jälkeen
mennyt kohinalla eteenpäin. Uuden siipirakennuksen kellarikerros
on valettu pohjan, seinien ja kannen osalta. Tammikuun loppuun
mennessä on myös ensimmäisen
kerroksen ”kuori” valmiina. Seurakunnilta ja seurakuntayhtymiltä on tullut ilahduttavasti taloudellista tukea. Amerikan luterilaiselta kirkolta on tulossa ensi vuonna merkittävä apu. Yksityisten lahjoittajien tuki on tulevien vuosien
aikana merkittävä. Muistakaa rukouksin tätä Kazanin seurakunnan
saamaa joululahjaa, kellarikerrosta, jonka päälle saadaan ensi vuoden aikana toimitilat.
Kuulumiset tiivistänyt
Väliahojen ystäväkirjeestä
lähetyssihteeri Pirita Bucht

Lähetysruutu

Pääsky

Tanel Joamets
konsertoi kirkossa

Improvisaatiotaidostaan tunnettu pianisti Tanel Joamets konsertoi sunnuntaina 24.2. klo 18 alkaen Rovaniemen
kirkossa.
Tanel Joamets on opiskellut pianonsoittoa Vladimir Vesselovin ja
Anu Antzonin johdolla Tarton Musiikkiopistossa ja H. Eller-konservatoriossa sekä professori Valdur Rootsin
luokalla Viron Musiikkiakatemiassa.
Hän on myös menestynyt monissa
kilpailuissa ja esiintynyt ympäri maailmaa. Klassisen ohjelmiston lisäksi
hän harrastaa vapaata improvisointia.
Hän on Tartossa tapahtuvan festivaalin IMPROVIZZ taiteellinen johtaja.

Juhlapalvelua ammattitaidolla

ANNIN PITOPALVELU
Anni Pallari
p. 0400 692 523

P

Vapun
itopalvelu

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

Lähetystyön hyväksi perinteinen

Rovaniemen rovastikunnan

HERNEKEITTOLOUNAS

LÄHETYSPÄIVÄ

laskiaistiistaina 12.2. klo 11–13
seurakuntakodilla, Rauhankatu 70.

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

Rovaniemen seurakunnassa
srk-keskuksen
salissa la 9.2.2013

Hernekeittoa, laskiaispullia ja
pannukakkua.

Klo 11.00

Lounaan voi nauttia paikan päällä
7 euron hintaan tai tuotteita
voi ostaa kotiin omiin astioihin.

Klo 12.00
Klo 12.15

Tarjolla myös myyjäiskäsitöitä.
Järj. Rovaniemen seurakunnan lähetystyö

Seutulanharjun hoivakoti Ky
Seutulankuja 11 016 379 7071
96800 Rovaniemi

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

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

Sekä yleishammaslääkärit

KIVIVEISTÄMÖ
LAPIN KIVITUOTE KY
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Myös suuhygienistipalvelut
p. 020 743 3946

Klo 14.15
Klo 14.30

Klo 14.45

Klo 15.30

Lounas ja kahvi
Vapaaehtoinen ruokaraha
Rovaniemen seurakunnan nimikkotyölle
Alkuhartaus
Seurakuntapastori Inka-Riina Valtonen
Kuinka palvelu ja julistus
kohtaavat Nepalissa?
SLS:n lähetystyöntekijä Kirsti Kirjavainen
Jaloittelutauko
Rovastikunnan lähetyskuulumisia /
Rovastikunnan lähetyspappi
Eero Kuikanmäki
Raamattu- ja esirukoushetki sekä
Kuulumisia ja infoa Hiippakunnan
lähetystoimiston taholta,
Hiippakunnan lähetyspappi Matti Laurila
Lähtökahvit

Lähetyspäivässä puheenjohtajana toimii rovastikunnan
lähetyspappi ja sihteerinä Rovaniemen seurakunnan
lähetyssihteeri Pirita Bucht.
Mukana myös Kristillinen kirjakauppa Ilopysäkki sekä
seurakunnan myyjäispöytä.
Ilmoittautumiset ruokailun vuoksi 31.1. mennessä
Liisa Alanne 040-5034057 tai liisa.alanne@evl.fi

Täyden palvelun
hautaustoimisto

LUOTETTAVASTI
JA AMMATTITAIDOLLA
HAUTAUSPALVELU
LUOMA-AHO KY

Palvelemme ma-pe 10-15 ilt. ja viikonloppuna sop. mukaan
Puh. (016) 319 737 • 0400 931 774
Rovakatu 15 • www.hautauspalveluluoma-aho.fi

Ilmoittaja,
ota
yhteyttä.
Pirjo Teva

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

Leikkaa talteen itselle tai ystävälle!

Eronnut eläkeikäisenä?
Huolehdi itsestäsi, lähde sopeutumisvalmennukseen. Elämällä on vielä
paljon tarjottavaa. Hinta 110 e / 5 vrk sisältäen myös majoituksen ja
ruoan.
Kevään 2013 Erosta eheäksi® -kurssit
26.2.–2.3. Lehmirannan lomakeskus, Salo
13.–17.5. Santasport, Rovaniemi (hae 12.3. mennessä)
Tiedustelut
puh. (09) 7257 1177 tai satu.tommola@elakeliitto.fi
Kysy myös Yhtäkkiä yksin® -kursseista leskeytyneille:
puh. (09) 7257 1199 tai annika.toivoniemi@elakeliitto.fi
www.elakeliitto.fi

Pääsky
33. vuosikerta
Julkaisija
Rovaniemen seurakunta
Päätoimittaja
Kari Yliräisänen
puh. 040 5032 734
kari.yliraisanen@evl.fi
Vastaava päätoimittaja
Olli Seppälä
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, Riku Tapio ja
Harriet Urponen

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-yhtiöt
Ilmoitusmarkkinointi
Pirjo Teva
puh. 020 754 2284,
040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi
Toimituksellinen aineisto
Rovaniemen seurakunnan
tiedotustoimisto,
PL 8104, 96101 ROVANIEMI
Seuraava Pääsky ke 27.3.2013
Aineisto
ma 11.3.2013
Kustantaja
Kustannus-Osakeyhtiö
Kotimaa
Painatus Alma Manu Oy,
Rovaniemen paino
Jakelu
Itella posti oy
Jakeluhuomautukset puh. 335 5249
Tilaukset 5 euroa vuosikerta
Painos
31 650

Pääsky
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Lapin sairaalasielunhoito 50 vuotta
Lapin keskussairaalan
päivystykseen saapuva
kulkee sairaalateologien
oven ohi. Uudesta lisäsiivestä löytyy kaksi huonetta, joissa työskentelevät sairaalapastorit Hannu Ullner, Marjatta Orava
ja kolmatta virkaa tällä
hetkellä määräaikaisena
hoitava Lauri Kinnunen.

E

nnen vakinaista sairaalateologia seurakunnan papit hoitivat sairaaloiden hartauselämän
ja sielunhoidon vuorollaan. Alun
perin virkaa suunniteltiin Lapin
seurakuntien yhteiseksi, palveleehan tehtävä eri kairoista Rovaniemelle hoidettavaksi tulevia
asiakkaita.
Rovaniemen seurakunta perusti ensimmäisen viran 60-luvulla ja
kaksi muuta 70-luvulla. Koska virat palvelevat koko Lappia, on aiheellista puhua Lapin sairaalasielunhoidon historiasta. Kyseisiä erikoisvirkoja ei ole Lapin alueella
muita.

Saarnaajasta teologiksi
Sairaalapappeja saatettiin työalan alkuaikoina nimittää sairaalasaarnaajiksi. Nimitys kertoo painopisteestä, joka korostui tuona aikana: hartauselämä ja iankaikkisuusnäkökulma olivat hyvin keskeisellä sijalla.
Tuolloin koettiin, että perinteinen kristillinen sielunhoitotyö voi
jopa edistää muutakin toipumista. Kristillisen uskon vaikuttaman
sisäisen vapauden katsottiin tuovan helpotusta kärsimykseen. Nämä asiat käyvät ilmi aikalaiskuvauksista.

Sairaalateologin työnä
keskusteleminen
Keskustelutyö on vuosikymmenten aikana lisääntynyt sairaalateologien työnkuvassa. Työssä on
hyödyksi ymmärtää potilaan tilannetta. Tästä on esimerkkinä Marjatta Oravan päävastuulla oleva
työ psykiatristen potilaiden kanssa. Keskustelutyöhön saa välineitä
sairaalasielunhoidon erikoistumiskoulutuksessa, jonka kaikki sairaalateologit käyvät.

Lappilaiset sairaalasielunhoitajat tunnettuja
Lappilaisten sairaalateologien
osaamisella on ollut käyttöä myös

muualla. Keijo Nissilä siirtyi aikanaan Rovaniemeltä Oulun hiippakunnan pääsihteeriksi. Hän oli
pitkäaikainen hiippakunnan pappien kouluttaja. Sirkku Eho toimi työurallaan myöhemmin kirkkohallituksessa nimenomaan sairaalateologien kouluttajana. Hän
sai työstään myös kunniamaininnan vuoden pappi.
Ilkka Pirilän ja Sirkku ja Esko
Ehon aikakausi oli näkyvä aika lappilaisten sairaalateologien historiassa. He olivat hyvin tunnettuja ja aktiivisia työntekijöitä, joita muistellaan usein sairaaloiden käytävillä.
Rovaniemen sairaalapappien
historiasta löytyy myös linkki toiseen selektiiviseen papintyöhön.
Kaksi viimeistä Rovaniemen perheasian neuvottelukeskuksen johtajaa, Eeva Yli-Hurula ja Sari Arponen, ovat ennen perheneuvontatyötä toimineet sairaalateologeina
Rovaniemellä

Uusia haasteita
ja helpotuksia
– Hengellisyys ja hartauden harjoitus eivät kuulu enää niin itsestään
selvinä laitosten arkeen, Marjatta
Orava arvioi. – Nyt on oltava itse
aktiivisempi, jotta yhteydenottoja
tulee. Se jo riittää, jos on näkösällä, Orava jatkaa.

– Tänä päivänä ryhmiin osallistuu aktiivisia, nuoriakin ihmisiä ja
niissä laitetaan pappi lujille. Kysymykset ovat hyvin rehellistä pohdintaa. Enää ei pärjää, ellei uskaltaudu avoimeen ajattelemiseen ja
kaiken sen teologisen tiedon pohtimiseen, minkä suinkin jotenkin
muistaa ja josta on tietoinen, Marjatta Orava kertoo.
Työskentelyolosuhteet ovat
myös teknisessä mielessä helpottuneet. Piippareiden jälkeen tulivat
matkapuhelimet ja nykyään päivystyslista löytyy verkosta. Sieltä

sairaalan henkilökunta näkee, kuka
teologeista on valmiudessa äkillisiä yhteydenottoja varten, joita voi
tulla mihin vuorokauden aikaan tahansa.
Nykyisistä viroista jopa kaksi on
korvamerkitty Lapin sairaanhoitopiirin osastoille. Kolmannen viran
vastuualueena ovat Rovaniemen
kaupungin terveyskeskussairaalat.
Harriet Urponen

Lähde: Lauri Kinnusen laatima
historiikki Lapin sairaalasielunhoito 50 –vuotta

Sairaalateologit Rovaniemellä
Antero Niva 1961–1963
Veikko Pentikäinen 1963–1972
Raimo Karvonen 1972–1975
Erkki Erola 1975–1983
Keijo Nissilä 1976–1978
Ilkka Pirilä 1978–2004
Eeva Ylihurula 1974–1978
Tuula Tolsa 1979–1984
Esko Eho 1983–1995
Sirkku Eho 1984–2003
Marjatta Orava 1996–
Hannu Ullner 1999–
Hanna Hytönen 2004–2012
2000-luvulla pitempiaikaisina sijaisina ovat toimineet
Ritva Marttala, Sari Arponen, Hannele Pihkakoski ja
Lauri Kinnunen

Talviallakka
ROVANIEMEN KIRKKO
Sunnuntaisin klo 10 messu.
Tiistaisin klo 8.30 Aamun rukoushetki kirkon sakastissa.
Keskiviikkoisin klo 18 arki-illan ehtoollinen kirkossa. Joka kuukauden viimeisenä keskiviikkona englanninkielinen Holy Mass.
30.01. klo 18
03.02. klo 10

Holy Mass-englanninkielinen messu.
messu, Yhteisvastuukeräys alkaa. Srk-keskuksessa kirkkokahvit.
03.02. klo 15
Lähdemessu.
04.02. klo 10
lasten laskiaiskirkko.
10.02. klo 10
messu, saamelaisten kirkkopyhä, kirkkokahvit
srk-keskuksessa.
10.02. klo 18
urkukonsertti, Marko Koskinen. Vapaa pääsy,
käsiohjelma 5 €.
13.02. klo 18
Tuhkakeskiviikon messu.
15.02. klo 18
nuorten messu.
17.02. klo 10
messu, kuulovammaisten kirkkopyhä.
Messu tulkataan viittomakielelle.
Kirkkokahvit seurakuntakeskuksessa.
17.02. klo 17
Tuomasmessu.
21.02. klo 19
Lapin Musiikkiopiston konsertti. Vapaa pääsy,
kolehti Yhteisvastuulle.
24.02. klo 18
pianokonsertti, Tanel Joamets, Tallinna. Vapaa
pääsy, käsiohjelma 5 €.
26.02. klo 19
urkukonsertti, Erkki Tyni. Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 €.
27.02. klo 18
Holy Mass-englanninkielinen messu.
27.02. klo 18.30 Jumalan kohtaamisen ilta.

KESKIKAUPUNKI
30.01. klo 18.30 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamiset ilta.
01.02. klo18
srk-kodin yläsalissa ”Ajankohtaista Israelista”,
Israel-ilta. Maikki ja Tom Lang, Liisa Alanne.
02.02. klo 13–15.30 kirkon kryptassa Rukouksen lähde – rukousiltapäivä Rovaniemen puolesta.
06.02. klo 13
srk-keskuksessa Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus.
06.02. klo 18
Norvajärven leirikeskuksessa miesten saunailta. Lähtö 17.45 srk-keskuksesta. Isäntänä Antti
Jääskeläinen.
06.02. klo 18.30 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
09.02.
Rovastikunnan lähetyspäivä Rovaniemellä.
12.02. klo 9.30 Viirinkankaan kappelissa lasten laskiaiskirkko.
12.02. klo 11–13 lähestystyön laskiaislounas seurakuntakodilla,
Rauhankatu 70.
13.02. klo 18.30 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
14.02. klo 18
lähetystyön rukousilta kryptassa.
20.02. klo 13
kinkerit Lähteentien Pirtillä, Lähteentie 1.
20.02. klo 13
srk-keskuksessa Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus.
20.02. klo 18
Norvajärven leirikeskuksessa miesten saunailta. Lähtö 17.45 srk-keskuksesta.
20.02. klo 18.30 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta
22.-24.02.
Rippikouluralli kirkonmäellä.

03.02. klo 13
05.02. klo 18
07.02. klo 10
08.02. klo 10
10.02. klo 13
17.02. klo 13
19.02. klo 18
20.02. klo 18
24.02. klo 13

03.02. klo 15
05.02. klo 18
10.02. klo 12
10.02. klo 15
11.02. klo 9
17.02. klo 15
19.02. klo 18
24.02. klo 15

KORKALOVAARA-YLIKYLÄ
kappelissa messu.
Hillakirkossa, Hillapolku 9, Retriittivenyttely.
Sudensuun asukastuvalla, Sudentie 18 D,
Aamukahvit Sanan äärellä.
kappelissa lasten laskiaiskirkko.
kappelissa messu.
kappelissa messu.
Hillakirkossa, Hillapolku 9, Retriittivenyttely.
Ylikylän kinkerit, Mäkinen, Hiilivirta. Tarkempi
paikka ilmoitetaan myöhemmin.
kappelissa messu.
OUNASVAARA
kappelissa ”Pyhillä poluilla, yhteisellä matkalla.” Raamatun lukua, keskustelua, rukousta,
hiljainen ehtoollinen. Lapsille pyhäkoulu.
kappelissa Raamatun aarteiden äärellä,
”Minä olen hyvä paimen”.
kappelissa messu.
kappelissa Pyhät Meiningit, perhemessu ja
–tapahtuma.
kappelissa lasten laskiaiskirkko.
kappelissa messu, pyhäkoulu, kirkkokahvit.
kappelissa Raamatun aarteiden äärellä,
”Hän oli kuollut ja nyt elää”.
kappelissa ”Pyhillä poluilla, yhteisellä matkalla.”

SAAREN-NAMMANKYLÄT
Aapakirkossa sanajumalanpalvelus.
Jouttikeron kappelissa messu.
Tupasvilla-asukastuvalla, Tuohitie 5 C 24,
Aamukahvit Sanan äärellä.
11.02. klo 10 ja 12. ja 13.2. klo 9 ja 10 Aapakirkossa lasten laskiaiskirkko, Valtonen.
11.02. klo 18
Ylinamman kinkerit Poikelassa, Valtonen,
Posio.
13.02. klo 10
Tupasvilla-asukastuvalla, Tuohitie 5 C 24,
Aamukahvit Sanan äärellä.
17.02. klo 11
Aapakirkossa sanajumalanpalvelus.
17.02. klo 13
Jouttikeron kappelissa messu.
18.02. klo 18
Misin kinkerit Marjatta ja Lassi Pirttijärvellä,
Litendahl.
20.02. klo 13
Saarenkylän kinkerit Nahkurinpolun kerhohuoneella, Valtonen, Posio.
20.02. klo 18
Alanamman kinkerit Sari Vanhatalolla,
Litendahl.
25.02. klo 12
Niesin kinkerit Ulla ja Martti Kallatsalla,
Valtonen, Posio.
27.02. klo 10
Tupasvilla-asukastuvalla, Tuohitie 5 C 24,
Aamukahvit Sanan äärellä.
27.02. klo 18
Perunkajärven kinkerit Irma ja Jaakko Auralalla, Lehtiranta 55, Valtonen, Posio.

03.02. klo 11
03.02. klo 13
06.02. klo 10

YLÄKEMIJOKI
31.01. klo 10–11.30 Vantuksessa perhekerho.
03.02. klo 11
Auttin kappelissa messu, YV-keräyksen avaus,
kirkkokahvit.
07.02. klo 18
Pirttikosken kinkerit Riitta ja Kauko Leiviskällä,
Pikkukyläntie 16.
10.02. klo 11
Viirin kappelissa messu ja seurat.
14.2. klo 10
Vanttauskosken kaukalolla ja Vantuksessa
Ystävänpäivän YV-tapahtuma.
17.02. klo 11
Auttin kappelissa virsikirkko.
17.02. klo 13
Juotaksen kinkerit Eila ja Aale Härkösellä,
Kuusamontie 6604.
19.02. klo 12
Oikaraisten kinkerit Hellevi ja Matti Karvolla,
Kuusamontie 2274.
21.02. klo 10–13 Viirin srk-kodilla toimintapäivä.
21.02. klo 18
Auttin kinkerit Saara ja Taimo Halosella,
Niemelänmutka 12.
24.02. klo 11
Viirin kappelissa virsikirkko.
26.02. klo 10.30 Auttin kappelissa varttuneitten kerho.
27.02. klo 18
Pajulammen kinkerit Seija ja Olavi Juntusella,
Kuusamontie 7497.
28.02. klo 10
Vantuksessa perhekerho.
28.02. klo 11–13 Viiri-Tennilän kinkerit Tennilän kylätalolla.

03.02. klo 11
10.02. klo 14
12.02. klo 10
17.02. klo 10
24.02. klo 14

31.01. klo 18
03.02. klo 11
03.02. klo 13
03.02. klo 17
10.02. klo 11
12.02. klo 18
13.02. klo 18
14.02. klo 18
17.02. klo 11
17.02. klo 16
17.02. klo 18
28.02. klo 10
28.02. klo 13

ALAKEMIJOKI
kappelissa perhekirkko. Burmalainen lounas
YV:n hyväksi.
kappelissa perhepyhäkoulu karennien kanssa.
kappelissa lasten laskiaiskirkko.
kappelissa sanajumalanpalvelus.
kappelissa perhepyhäkoulu karennien kanssa.
OUNASJOKI
Tuhnajan kinkerit Irja ja Mauno Männyllä,
Tuhnajantie 415.
Sinetän kappelissa messu, kirkkokahvit.
Nivankylän kinkerit Sinikka ja Simo Ravelinilla,
Vilpunkuja 9.
Marrasjärven kinkerit Vesa Alajääsköllä.
Meltauksen kappelissa jumalanpalvelus,
Ounasjokivarren Lionsien kirkkopyhä.
Perttauksen kinkerit Anja ja Esko Höytyällä,
Unarintie 1853.
Tapion kinkerit Yrjö ja Maire Lindrothilla,
Ounasjoen itäpuolentie 2496.
Songan kinkerit kylätalolla.
Sinetän kappelissa sanajumalanpalvelus,
kirkkokahvit.
Meltauksen kappelissa virsikirkko, kahvit.
Maijasen kappelissa virsikirkko, kahvit.
Meltauksen kinkerit kappelissa.
Maijasen kinkerit kappelissa.

