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Pääkirjoitus

Hyvyyden voima ?

V

iisivuotias Toivo sanoi töihin lähtevälle
äidilleen: ”Äiti kuule, jos sinulle tulee
pahoja tai tyhmiä ajatuksia, pane ne
aivojen roskikseen!”.
Pariisin terroriteot kohdistuivat eurooppalaisten arvojen, elämän- ja sananvapauden,
ytimeen. Terrori-iskun kohteena oli pilailulehti,
jonka tavoite on sananvapauden nimissä pilkata ja rienata toisille ihmisille tärkeitä arvoja,
kuten uskoa ja uskontoa. Tässä herättää hämmennystä se, että vapauden nimissä pilkataan
niitä, jotka ovat tuon saman vapauden nimissä
valinneet toisin. Näin syntyy tilanne, jossa minun arvoni ovat parempia ja oikeampia kuin
sinun arvosi.
Myöskään vapauteen sisältyvää vastuuta ei
kukaan näytä tunnistavan. On syntynyt ristiriita. Yhdessä rintamassa seisomme sananvapauden puolella; se kuuluu kaikille, eikä sen purevakaan käyttö oikeuta väkivaltaan. Toisaalta
toisten vakaumuksen pilkkaamisessa on vaikea
nähdä mitään kunnioitettavaa ja erityisen riemastuttavaa. Kuitenkin tällaisella toiminnalla
on miljoonien kappaleiden myynti ja pilailun
vanavedessä suuret tulot!
*****
Nuo terrori-iskut luovat haasteen myös län-

simaiselle modernille ihmiskäsitykselle, joka
mukaan ihminen on pohjimmiltaan hyvä.
Pahuus rajautuu vain rikollisiin. Heidän pahat
tekonsa selitetään lapsuuden pettymyksillä,
köyhyydellä tai väkivaltaan suuntautuvalla
kasvatuksella.
On vaikea selittää äärimmäistä pahuutta.
Se, että meissä syntyy ensireaktiona vastenmielisyys ja inho, on terve merkki toimivasta
omastatunnosta. Tähän liittyy ripaus omaa kehua ja itsetyytyväisyyttä. Ajattelemme helposti: ”Minä olen olemukseltani toisenlainen, enkä
ikinä voisi tehdä moista pahaa toisille”.
Sotarikokset ovat esimerkkejä äärimmäisestä pahuudesta ja väkivallasta. Lievempänä
pahuus ja väkivalta kuitenkin esiintyvät päivittäin henkisellä tasolla sanoina ja käytöksinä
meidän, aivan tavallisten ihmisten välisessä
kanssakäymisessä, mm. työpaikoilla, perheissä, sosiaalisessa mediassa, koululaisten maailmassa.
Entä jos meissä jokaisessa onkin itsekkyyden, pahuuden ja väkivallan virus, joka sopivassa tilanteessa murtaa moraalisen puolustusjärjestelmämme ja saa meidät tekemään pahoja
tekoja? Osaammeko silloin toimia Toivo -pojan
ohjeen mukaisesti: ”Pane pahat ajatukset aivojen roskikseen”?

seni voittajan palkinnon, pääsyn taivaaseen.
(Apostoli Paavali kirjeessä filippiläisille)

Rukous

Minä kohotan katseeni vuoria kohti.
Mistä saisin avun?
Minä saan avun Herralta, häneltä,
joka on luonut taivaan ja maan.
Herra ei anna sinun jalkasi horjua,
väsymättä hän varjelee.
Ei hän väsy, ei hän nuku,
Hän on suojaava varjo, hän on vartijasi,
hän ei väisty viereltäsi.
Herra varjelee kaikki sinun askeleesi,
sinun lähtösi ja tulosi nyt ja aina. (Psalmi 121)
Aamen.

Lahjoittamisen monet siunaukset
Lapin sodan jäljiltä Rovaniemi oli tuhkana.
Koko kauppala paloi. Isäni kodista jäi muistoksi vain raunioista löytynyt harmonin luinen nappi. Evakkomatkalla mummulla sentään säilyivät kultaiset sormukset. Ne hän lahjoitti keräykseen, jolla maksettiin Suomen sotavelkoja. Elämän tiukkuudestakin löytyi lahjoitettavaa.
Rovaniemi nousi tuhkasta. Sodan jälkeen
ulkomailta saaduin lahjarahoin rakennettiin
uusi kirkko. Tässä kauniissa kirkossa laulettiin tämänkin joulun alla Kauneimpia joululauluja peräti 11 kertaa. Kaikissa näissä tilaisuuksissa kerättiin kolehti lähetystyön tukemiseksi. Kolehdeista kertyi yhteensä 5935,85
euroa, mikä tuntuu yhtäkkiä suurelta summalta. Mutta mitä se on oikeasti 5383 hengen
laulajajoukolta? Reilulla eurolla kolehtihaavi
ohittuu kätevästi.

*****
Kuopion hiippakunnan piispa, Jari Jolkkonen,
löytää kirkostamme ja yhteiskunnastamme
kolme keinoa, joilla voimme vahvistaa hyvää ja
turvallista elämää ympärillämme.
Ensin on tunnistettava pahan varjot itsessämme. Emme saa syyttä vain toisia. Jumalanpalveluksen alussa lausuttu synnintunnustus
on itsekriittisyyden lähtökohta. Sen tarkoitus
ei ole tehdä parannusta toisten synneistä, vaan
tunnistaa omat viat. Kun tunnistaa ja tunnus-

Viikon sana

Päämäärätietoisuus
Mikä oli minulle voittoa, olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Pidän todella sitä kaikkea pelkkänä tappiona, sillä Herrani Kristuksen
Jeesuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken, olen heittänyt kaiken roskana
pois, jotta voittaisin omakseni Kristuksen ja
jotta kävisi ilmi, että kuulun hänelle.
Minä tahdon tuntea Kristuksen ja hänen
ylösnousemisensa voiman ja tulla hänen kaltaisekseen. En tarkoita, että olisin jo saavuttanut
päämääräni tai jo tullut täydelliseksi.
Veljet, en katso vielä päässeeni siihen asti.
Vain tämän voin sanoa: jättäen mielestäni sen,
mikä on takanapäin, ponnistelen sitä kohti, mikä on edessä. Juoksen kohti maalia saavuttaak-

*****
Kristittyinä näemme ihmisen kaksoisnäkökulmasta. Toisaalta ihminen on arvokas, Raamatun mukaan ”Jumalan kuva”. Siksi jokaisen
ihmisarvo on ehdoton, ainutlaatuinen ja äärimmäisen arvokas. Toisaalta näemme, että myös
pahuus on totta ja kätkössä meissä kaikissa.
Paha ei ole vain itse valittu teko, vaan myös
ikään kuin kohtalonomainen valta, jonka ihminen perii ja jonka varjojen kanssa hänen täytyy
kamppailla yksin ja yhdessä. Raamatun kielellä
on kysymys synnistä, pahuudesta ja vajavuudesta, jonka äärimuotona on kuolema. Kristus
on kuitenkin voittanut synnin ja pahuuden
vallan. Siksi kristittyinä uskomme Kristuksen
hyvyyden voimaan ja sen voittoon.

Hartaus

Haitissa oli viisi vuotta sitten raju maanjäristys. Jälleenrakennus jatkuu yhä. Yhteisvastuukeräyksen ulkomaisena kohteena on tänä vuonna
Haiti, jossa keräysvaroin tuetaan lasten ja nuorten koulutusta sekä koulujen rakentamista. Saisiko kiitollisuus kaikesta osaksemme tulleesta hyvästä avata meidän kukkaromme tai pankkitilimme Haitin lasten koulutustarpeelle? Uskaltaisimmeko luottaa siihen, että antamisen siunaus koskettaa sekä avun saajaa että avun antajaa.
Raamatussa kysytään, että ”onko sinulla mitään, mitä et ole saanut lahjaksi” (1 Kor. 4:7)?
Siellä myös kehotetaan antamaan, koska ”lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa” (Matt.
10:8). Yhteisvastuukeräys avaa meille hyvinvoinnin ympäröimille antamisen ilon ja Haitin
lapsille koulutuksen mahdollisuuden.
Liisa Alanne

taa omat viat, niitten korjaaminenkin käy helpommaksi.
Toiseksi, meidän on yhdessä asetettava patoja yhteiselle pahuudelle. Tarvitaan lakeja ja
valvontaa, poliiseja ja puolustusvoimia.
Kolmanneksi, meidän tulisi vahvistaa
yhteisiä moraalisia voimavarojamme. Yhteiskunnassa tulee olla todellisina arvoina toisten
kunnioittaminen, myötätunto ja erilaisuuden
sietäminen.
Nämä ovat mahdollisia ja näitä meidän tulisi puolustaa ja rakentaa yhdessä.

Jouni Riipinen
kirkkoherra

Kirkon kynnys
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Rovaniemen seurakunnan kirkkovaltuusto
järjestäytyi ja valitsi toimielimet
Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 21.1. valtuuston puheenjohtajaksi ensimmäisen kauden valtuutetun, radiotoimittaja Anni Tolpin
(Keskusta) ja varapuheenjohtajaksi toisella valtuustokaudella toimivan, lääkäri Heikki Salon (Laajapohjainen seurakuntaväki). Kirkkovaltuuston sihteeriksi valittiin hallintosihteeri Pirkko Rytilahti. Kirkkovaltuuston suorittamat toimielinten valinnat olivat yksimielisiä.

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvoston jäseniksi valittiin
seuraavat, suluissa henkilökohtaiset varajäsenet:
Leena Aspegren (Seija Karvo), Raili Kerola (Hannele Simonen), Samuli Korteniemi
(Jukka Vaara), Raimo Miettunen (Ville-Pekka Jokela), Kimmo Niukkanen (Antti Liikkanen), Aino Paananen (Leena Saraste), Asko Peuraniemi (Arto
Harju-Autti), Simo Rahtu (Mikko Lindroos) ja Maisa Sarajärvi-Nuorti (Leena Pernu). Kirkkoneuvoston itseoikeutettuna puheenjohtajan toimii kirkkoherra.
Kirkkoneuvoston varapuheenjoh-

tajaksi valtuusto valitsi Terttu
Luoma-ahon (Sara Tuisku).
Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hengellistä työtä ja muuta toimintaa. Kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuuston asiat ja panee täytäntöön valtuuston tekemät
päätökset. Kirkkoneuvosto huolehtii seurakunnan yleisestä hallinnosta ja hoitaa seurakunnan taloutta ja
omaisuutta. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa tuomioistuimissa ja
viranomaisissa ja tekee sen puolesta
sopimuksia ja muita oikeustoimia.
Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan viranhaltijat poisluettuna papit.

Anni Tolppi, kirkkovatuuston puheenjohtaja 2015-16.

Heikki Salo, kirkkovatuuston varapuheenjohtaja 2015-16.

Terttu Luoma-aho, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja 2015-16.

Alueneuvostot ja työalojen johtokunnat
Rovaniemen seurakunnan toimintaa johdetaan matriisiorganisaationa, jossa on neljä toiminta-aluetta sekä neljä työalaa. Toiminta-alueita
johtavat alueneuvostot ja työaloja puolestaan johtokunnat. Alueneuvostot ja johtokunnat valitsevat keskuudestaan puheenjohtajat.
Kirkkovaltuusto valitsi alueneuvostot ja johtokunnat seuraavasti. Kirkkoneuvosto nimeää edustajansa alueneuvostoihin ja työalojen
johtokuntiin.

Alueneuvostot

Keskikaupunki
Arja Mursu, Anni Tolppi, Raimo Hedemäki,
Matti Henttunen, Merja Vilmilä, Jukka Vaara ja Tapani Juntunen
Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: Jouni
Piirainen, Miikka Keränen, Mikko Virrankoski.
Aluekappalainen Anne Lehmus on alueneuvoston itseoikeutettu jäsen.

Ounasvaara - Alakemijoki
Sanna Keränen, Helena Ala, Raimo Martti,
Suvi Jarva, Saara Autto, Pertti Aula ja Hannu Erola.
Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: Roosa
Vetri, Anja Ylitalo, Liisa Ansala.
Aluekappalainen Mirja-Liisa Lindström
on alueneuvoston itseoikeutettu jäsen.

Työalojen johtokunnat
Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta
Simo Rahtu, Seija Karvo, Veikko Härönen,
Vappu Alapeteri, Veli-Matti Latvakoski, Arto
Harju-Autti ja Hannele Simonen.
Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: Jukka
Kurunlahti, Riitta Toivonen, Pertti Ahokas.

Kasvatustyön johtokunta
Mari Keränen, Yrjö Niemi, Sara Tuisku, Arvo Forsman, Marja-Riitta Mällinen, Antti
Alatalo ja Laura Ylinampa.
Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: Joni
Tähtisaari, Iida Niva, Jaakko Nirkkonen.

Julistustyön johtokunta
Mirja Mäntymäki, Janne Kaisanlahti, Hilkka
Kotila-Martti, Tuija Hiltunen, Heikki Salo,
Iida Niva ja Jarmo Koivuranta.
Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: Leena
Järventie, Roosa Vetri, Eeva Yliniemi.

Palvelutyön johtokunta
Seija Hiltunen, Tellervo Koho, Pertti Ahokas,
Raili Kerola, Asko Peuraniemi, Ville-Pekka
Jokela ja Sauli Särkioja.
Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: Seija
Miettunen, Hilpi Ahola, Samuel Vinkki.

Kirkkovaltuusto valitsi hallintoelimet yksimielisesti.

Korkalovaara-Ounasjoki
Artturi Hakkarainen, Leena Aspegren, Terho
Iljin, Sulo Kangas, Anja Seppälä, Jarmo Koivuranta ja Aino Paananen.
Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: Terttu Lehtola, Leena Jääskeläinen, Paulus Toropainen.
Aluekappalainen Ilari Kinnunen on alueneuvoston itseoikeutettu jäsen.

Vaalilautakunta
Kirkkovaltuusto valitsi suhteellisten vaalien
toimittamista varten vaalilautakunnan, johon
tulivat jäseniksi Mirja Stålnacke (kokoonkutsuja), Arto Harju-Autti ja Leena Pernu.
Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: Jukka Vaara, Seija Hiltunen, Miikka Keränen.

Saarenkylä-Nammankylät-Yläkemijoki
Raija Kuoksa, Tapio Kallunki, Jorma Hovi,
Maiju Lusenius, Marja Nurmela, Arto Harju-Autti ja Sara Tuisku.
Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: Antti
Riikola, Asta Uotila, Iida Niva.
Aluekappalainen Topi Litendahl on alueneuvoston itseoikeutettu jäsen.
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Lähetysjuhlille
12.–14.6.
Tarjolla olevia tehtäviä:
• Rakentaminen 12.6. ja purkaminen 14.6.
• Pöytien kantamista, katosten pystyttämistä,
opasteiden laitto jne.
• Somistaminen, somisteet tehdään edellisellä viikolla
ja laitetaan paikoilleen 12.6.
• Huoltotehtävät.
• Ruokapalvelu, ruuan kuljetus, jako, juhlaravintolan
siisteydestä huolehtiminen, kioskimyynti.
• Kolehdinkantajia.
• Infopiste.
• Liikenteenohjaus.
• Järjestyksenvalvojia, edellyttää voimassa olevaa
järjestyksenvalvojakorttia.
• Leipomistalkoot.
• Rukouspalvelijoita, edellyttää rukouspalvelukoulutusta.
• Kuljetustehtäviä.
• Oppaita Lappi Areenalle.
• Juhlien mainostajia Rovakadun markkinoille.
Ilmoittaudu osoitteessa www.vapaaehtoispankki.fi/rovaniemi/
Paperisia ilmoittautumislomakkeita löytyy kirkon eteisestä ja srk-keskuksen neuvonnasta.

Etsitään kotimajoittajia
Lähetysjuhlien ajaksi 12.–14.6.2015
Haluatko tarjota kodissasi majoituksen yhdelle tai useammalle Lähetysjuhlavieraalle?
Kotimajoittaja saa päättää itse perittävän hinnan majoittamisesta, mutta pyydämme
huomioimaan seuraavat asiat:
• Kotimajoituksen tulee olla hotellimajoitusta edullisempi vaihtoehto.
• Majoittaja tarjoaa sängyn, liinavaatteet sekä pyyheliinan majoitettavalle.
• Muut mahdolliset asiat (esim. aamiainen) majoittaja voi sopia majoitettavan kanssa erikseen.
Ilmoita majoitushalukkuutesi vapaaehtoispankin kautta www.vapaaehtoispankki.fi/rovaniemi/
Lisätiedot arkisin klo 8–15 Lähetysjuhlien majoitusvastaavalta
Mari Laaksolta p. 040 7450380/mari.laakso@evl.fi
Lähetysjuhlien ennakkoesite on julkaistu, saatavilla kirkosta ja kappeleilta.
Ohjelma on myös nähtävissä

www.lahetysjuhlat.fi
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Heli ja Benny Aumalan kokemus:

Jumala auttaa arjen keskellä
Kuva KHY

Heli ja Benny Aumalalle yhteys
Jumalaan ja seurakuntaan
ovat tärkeitä. He käyvät mielellään yhdessä pääkirkon
jumalanpalveluksissa, joskus
myös eri puolilla seurakuntaa.

Credo

Tuomasmessu kerran kuussa on muodostunut erityisen läheiseksi. Myös kokoontumiset pienryhmissä antavat viikkoevästä kristittynä vaeltamiseen, Heli on mukana raamattupiirissä ja Benny kahdessa erilaisessa
yhteiskristillisessä miestenryhmässä. Helin
ja Bennyn yhteinen kokemus on, että Jumala elää ja vaikuttaa arjen keskellä.

Tuomasmessua ja Karhukoplaa
– Olen saamapuolella, kun olen saanut
osallistua Tuomasmessuun Tuomaskuorossa kohta 15 vuotta. Se on Jumalan ylistämistä, jossa virkistyy. Se on kuin juhlaa.
– Jos keskiviikkona menee väsyneenä
kuoroon, sieltä palaa keventynein askelin
ja laulut mielessä soiden, Heli kuvailee kokemuksiaan.
– Karhukoplassa ja kolmen jäsenen LTG:ssä (Life Transformation Group) pohdimme elämää Raamatun ja rukouksen
merkeissä. Olen mukana myös liikemiesten Gideonit-järjestössä, joka kustantaa ja
jakaa Uusia testamentteja eri kohderyhmille mm. kouluille ja hotelleihin. Vastikään
olimme varuskunnassa jakamassa ”salaista kenttäasetta” 500:lle alokkaalle, Benny kertoo.

Etsimisen kivulias taival
Bennyllä on kodista kristilliset juuret sekä
pappi-isänsä että uskonnonopettaja-äidin
kautta. Bennyn mielestä Jumalalla ei kuitenkaan ole lasten lapsia. Benny kertoo tulleensa uskoon 1978, mutta kadottaneensa
sen sittemmin. Muutettuaan Rovaniemelle elämässä seurasi pitkä etsimisen jakso.
Etsimisen prosessissa Benny koki oman
avioeronsa hengellisenä ongelmana. Hän
koki tehneensä pilkan Jumalan Pyhää Henkeä vastaan. Syyllisyyden keskellä hän
tunsi, ettei olisi anteeksiantamusta enää.
Jälkeenpäin hän katsoi paholaisen olleen
asialla syyttävin sormin.

Jumalan johdatus
nähdään jälkeenpäin
– Asiat alkoivat avautua uudelleen vapaaseurakunnan järjestämällä Alfa-kurssilla 15
vuotta sitten. Se oli kuin rippikoulun uusinta. Sitä ennen olimme istuneet ahkerasti kirkon penkissä sunnuntaisin.
– Uuden alun myötä, myös jumalanpalvelus on avautunut ennen kaikkea Jumalan
kansan kokoontumisena kiittämään ja ylistämään Jumalaa, Luojaansa ja majesteettiaan,
Benny sanoo.
– Useimmiten Jumalan tiet havaitaan vasta jälkeenpäin, Benny summaa vaiheitaan ja
löytöjään.

Monen mutkan kautta
Heli muistaa lapsuudenkodissaan kunnioitetun perinteisesti kotia, uskontoa ja isänmaata, joskaan kristillinen harrastuneisuus ei ollut vahvemmin esillä. Isän sukutaustalla on
herännäisyyttä ja lestadiolaisuutta.
– Varmaan joku, ehkäpä äitini oli rukoillut
puolestani, koska rippileirillä Kittilän Atrin
majalla tulin voimallisen tuntuisesti uskoon.
– Maailmalle opiskeluihin mennessä uskoni ei oikein kestänyt, koska ei ollut juuria, vaan maallistuin enkä hakenut kristittyjen yhteyttä.
– Kuitenkin Jumala lähetti samaan opiskelijasoluun asumaan kaksi kristittyä tyttöä.

Heli ja Benny Aumala kokevat elämän ja kaiken siihen liittyvän suurena Jumalan lahjana, jota tulee käyttää kiittäen ja vastuullisesti.
Jälkeenpäin huomasin sen siunauksellisen
vaikutuksen.
– Monta mutkaa, mm. avioero, on ollut
elämänpolulla, että on saanut armon uskoa
uudestaan.
– Vapaaseurakunnan alfa-kurssi vuosituhannen vaihteessa oli uusi alku, paluu elävään uskoon ja selkeään tunnustukseen, Heli muistelee.
– Yhdessä toteamme kumpaisenkin omista ja yhteisistä vaiheista apostoli Paavalin
sanoin, että ”kaikki yhdessä vaikuttaa niiden
parhaaksi jotka Jumalaa rakastavat”.

Usko antaa tulevaisuuden ja toivon
Usko on Helille ja Bennylle sisimmän salaista luottamusta ja toivoa. Usko antaa tulevaisuuden ja toivon. Se on toivoa, että elämä ei pääty kuolemaan, vaan on iankaikkinen elämä. – Mitä jännittävää sieltä tulee, sitä odotan kaikessa rauhassa, Heli sanoo iloisella äänellä silmät loistaen.

Sairauksien koulussa
Benny kertoo sairauksien hänelle antamista
opetuksista. Umpisuolen puhjetessa hän kertoo käyneensä niin sanotusti rajalla. Sairaalareissu kesti pitkään.
– Se oli mielenkiintoinen koulutus, jossa
joutui oppimaan luottamusta Jumalaan. Jouduin kyselemään: Mikä on tärkeätä? Raha,
mökki, ihmissuhteet, työ, asema yhteiskunnassa, Jumala vai mikä?
– Kun tämä selveni, tulikin ärhäkkä syöpä, jonka ymmärsin olevan edellisen vaiheen tentti, että menikö oppi perille. Olisi voinut käydä toisellakin tavalla, Benny
pohtii.

Taivasten valtakunnan dynamiikkaa
Sitten Bennyn seuralaiseksi tuli vielä reuma
ja hän kertoo olleensa tuolloin aika köntys.
Näissä vaiheissa Benny tulkitsee saaneensa
opetuksen taivaan valtakunnan dynamiikas-

ta, siitä mitä tapahtuu taivaan valtakunnassa
ja mitä täällä fyysisessä maailmassa.
– Ymmärsin jotain kiittämisen opettelusta.
Saa kiittää etukäteen, että on jo parantunut,
Benny kertoo.
– Nyt tässä on terve mies, Heli kommentoi iloisena.
– Kaikki mitä olen ja mitä omistan on Jumalan minulle antamaa, ja olen vastuussa
niistä antajalle. Jeesus on minun lunastajani ja vapahtajani. Hän on avannut tien Isän
Jumalan yhteyteen, Benny luonnehtii uskon
merkitystä elämässään.
– Kaikki on lahjaa ja lainassa meillä ja
toivon mukaan käytetään niitä oikein, Heli sanoittaa.

Palkitseva vapaaehtoistyö sitouttaa
Usko on Aumaloille myös arkea ja käytäntöä, jossa omaa osaamista ja lahjoja annetaan seurakunnan yhteiseksi hyväksi.
Luokanopettajan työssä Heli on loppusuoralla ennen ensi vuoden elokuussa tapahtuvaa eläkkeelle siirtymistään. Hän on toiminut myös pyhäkoulun opettajana seurakunnassa ja toivoo voivansa jatkaa sitä myös
eläkepäivinään. Heli on toiminut myös sovittelutyössä vapaaehtoisena. Hän pohtii vapaaehtoistyötä verkostoitumisen näkökulmasta.
– Vapaaehtoistoiminnassa syntyy verkosto jolloin tuntee kuuluvansa johonkin joukkoon. Jos työ on palkitsevaa, siihen sitoutuu ja silloin sitä voi kehittää pienin askelin.
– Pyhäkouluissa on katoa lapsista. Ehkä
on syytä jalkautua lapsiperheiden oville ja
kutsua arkipyhäkouluun, joka olisi pieni iltahetki sovittuna arki-iltana, Heli avaa omia
suunnitelmiaan.

Olennaista se, että
saa tehtävän Jumalalta
Benny harmittelee miesten poissaoloa seurakunnan toiminnoista. Hän toivoo, että mie-

het toisivat puolisoitaan ja perheitään mukaan.
– Gideonien raamatunlevitystyössä kyselen, mitä teen sillä mitä minulla on.
– Tärkeintä vapaaehtoistyössä on, että saa
paikkansa ja tehtävänsä Jumalalta, vaikkapa kolehdinkantajana, jossa itse koen olevani
parhaimmillani. Tärkeää on uskollisuus Jumalan antamassa tehtävässä, Benny korostaa.
Heli ja Benny katsovat, että vapaaehtoisuudessa tärkeää on se, ettei siinä liiku raha tai oma kunnia vaan laajemman yhteisön hyvä.

Bennylle läheinen
Bennylle läheinen Raamatun sana on Jumalaa ylistävä Psalmi 103, joka aivan kuin huokuu ylöspäin, kun hän kulkee metsässä koiran kanssa.
Ylistä Herraa, minun sieluni, ja kaikki mitä minussa on, ylistä hänen pyhää nimeään.
Ylistä Herraa, minun sieluni, älä unohda,
mitä hyvää hän on sinulle tehnyt.
Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni. Hän päästää minut
kuoleman otteesta. … ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella.
Sillä niin kuin taivas on korkea maan yllä,
niin on Herran armo suuri niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. …

Helille läheinen
Helille mieluinen sana on ns. Hannan kiitosvirsi (1.Samuel 2), kiitollisen äidin riemullinen Jumalan ylistys. – Siinä peilautuu myös
mummin ilo pojan perheen pienistä lapsista, Heli kokee.
Hanna rukoili sanoen: Sydämeni riemuitsee Herrasta, Herra nostaa minun pääni
pystyyn. Minä voin rohkeasti vastata vihollisilleni, sinun avustasi minä iloitsen. Vain
Herra on pyhä, ei ole toista, meidän Jumalamme yksin on luja kallio.
KHY
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Yhteisvastuukeräys alkaa 1.2.

Sinua tarvitaan

TARVITSEMME
SÄÄ

Yhteisvastuu kirkon suurkeräys toteutetaan
kaikilla paikkakunnilla helmikuusta huhtikuuhun.
Noin 40 000 vapaaehtoista toteuttaa Suomen suurimman kansalaiskeräyksen.
Tänä vuonna Yhteisvastuulla autetaan Haitin lasten koulutusta, kotimaassa edistetään
vapaaehtoistyötä lähimmäisen auttamiseksi.
Voit auttaa euroilla, mutta myös omalla talkootyölläsi. Yhteisvastuukeräys tarjoaa tähän
erinomaisen mahdollisuuden.

LI-

n LISTA- JA LIPASKERÄÄJIÄ
(13-14.2. tempaus)
n RIEMUKIERROSHIIHTÄJIÄ
n JA MUITA VAPAAEHTOISIA!
Ota yhteys oman alueesi diakoniatyöntekijään puh. 016 33 55 11 (srk:n keskus) tai diakoniatoimistoon puh. 016 33 55 236

Koulutus on ainoa mahdollisuus
parempaan tulevaisuuteen
Kuva: Minna Elo

Haitissa vajaat 80 prosenttia lapsista aloittaa
koulun. Sen sijaan yläkoulussa jatkaa enää
neljännes nuorista. Valtaosa kouluista on yksityisiä ja koulumaksut niin korkeita, ettei
köyhillä perheillä ole mahdollisuutta kustantaa lastensa koulunkäyntiä – eläähän 80 prosenttia haitilaisista alle kahdella dollarilla päivässä. Moni lapsi joutuu jättämään koulun
kesken aivan liian varhain.
Ilman koulutusta toivoa paremmasta ei juuri ole. Työttömyys on suuri ongelma, joka uh-

kaa pahiten kouluttamattomia nuoria. Vuosikymmenet väkivallan, sorron, korruption
ja luonnonkatastrofien kourissa kamppaillut
haitilaisyhteiskunta haluaa muutosta. Se kaipaa kipeäsi nuoria ja rohkeita osaajia, jotka
pystyisivät luomaan maahan tuottavaa yritystoimintaa, palveluja sekä toimivan ja tasa-arvoisen yhteiskuntarakenteen.
Haitilaislapset ymmärtävät koulutuksen
merkityksen. He haluavat lääkäreiksi, sairaanhoitajiksi ja insinööreiksi. He haluavat
päästä eteenpäin ja auttaa kotimaataan. Samaa toivovat myös Vanhemmat, jotka yrittävät parhaansa mukaan tukea lapsiaan koulunkäynnissä sekä maan hallitus, joka on ottanut
tavoitteekseen saada kaikki lapset kouluun
vuoteen 2016 mennessä. Ilman kohtuuhintaisia ja hyvää opetusta tarjoavia kouluja matka valoisampaan tulevaisuuteen on kuitenkin
monelle lapselle täysin mahdoton.
Salla Peltonen

Avullasi kehitetään suomalaista Suurella Sydämellä –vap
Suomessa
Yhteisvastuuvaroin laajennetaan
Suurella Sydämellä -vapaaehtoisverkoston toimintaa koko maahan.
Verkoston kautta autetaan erityisesti yksinäisiä, sairaita ja taloudel-

”Jos en pääsisi kouluun,
olisin todella tyhmä mies”

Kuva: Ville Asikainen

10-vuotias Lorrens Jean Phillipe haluaa
isona rakennusinsinööriksi tai agronomiksi.
– Koulutus on tärkeää, sillä haluan päästä
eteenpäin ja pärjätä elämässäni. Haluan osata
vastata kysymyksiin, Lorrens perustelee. Hän
onkin yksi luokkansa parhaista oppilaista.
Lorrensin vanhemmat kannustavat lapsiaan
koulunkäynnissä ja vanhemmat siskot auttavat pikkuveljeään läksyissä. Maanviljelyllä
perhettään elättävä isä Miguel Jean Philippe
kertoo ihailleensa Lorrensin koulua vuosia. –
Koulussa on hyvä rehtori ja koulu todella auttaa lapsia eteenpäin. Yritämme kaikkemme,
jotta saisimme pidettyä lapset koulussa, mutta toimeentulo on vaikeaa
erityisesti niinä kuukausina, kun sato ei ole vielä
valmistunut.
Viiden vuoden takaisessa maanjäristyksessä Lorrensin kotikaupungin, Leoganen, rakennuksista 80 prosenttia tuhoutui täysin. Niin myös
Lorrensin koti ja koulu.
– Olimme isän kanssa
pellolla, yritimme juosta karkuun ja kaaduimme. Onneksi kukaan perheestämme ei kuollut,
Lorrens muistelee vakavana. Uuden koulun rakentaminen onnistui Kirkon Ulkomaanavun tuella. Koulun prototyyppiä,
ensimmäistä Ulkomaa-

Osallistu yhteisv

navun rakennuttamaa ekokoulua rahoitettiin
muun muassa vuoden 2010 Yhteisvastuun keräysvaroin.
– Tämä on kyläyhteisön koulu. Teemme
työtä lasten, koko yhteisön ja Haitin hyväksi,
koulun rehtori Jean Ginette Louis kertoo. –
Joustamme koulumaksuissa. Toisinaan opettajat ovat jopa luopuneet palkastaan, jos jollakin perheellä ei ole juuri sillä hetkellä ollut varaa koulumaksuihin. ASPAMin koulussa lapset opettelevat myös puutarhanhoitoa. Koulun
pihalla kasvanut sato jaetaan lasten perheille.
Vaikka opiskelu on tärkeää, Lorrensin
mielestä koulussa parasta ovat kuitenkin välitunnit ja kaverit. Jalkapallosta puhuttaessa pojan silmät syttyvät tuikkimaan. Sitä pelataan aina tilaisuuden tullen. Monesti tyhjä pullo ajaa pallon virkaa, koska palloja
on vain harvoilla. Koulumatkat taittuvat parhaan
kaverin Celestinin kanssa juttelemalla ja vitsejä
kertomalla.
Lorrens on vinkeä pikkumies, joka hauskuuttaa
luokkakavereitaan välittömästi tilaisuuden tullen.
̶ Jos en pääsisi kouluun,
olisin todella tyhmä mies,
hän kiteyttää koulun merkityksen itselleen.
Salla Peltonen

lisessa ahdingossa olevia tai muista
syistä elämässään vaikeaan tilanteeseen joutuneita ihmisiä. Keräysvaroin tehostetaan myös uusien vapaaehtoisten rekrytointia ja koulutusta. Suurella Sydämellä -toimintaa koordinoi Kirkkopalvelut ry. n

Haitissa

Keräyksen ulkom
kikohteena vuonn
ti, jossa Yhteisvas
kouluun. Muun m
tuun tuella Haitiin

Apua suurella sydämellä
21-vuotias Pilvi on muutaman kuukauden ikäisen pikkupojan yksinhuoltajaäiti. Vielä reilu vuosi sitten
hän suunnitteli perhettä, avioliittoa
ja yhteistä elämää miehensä kanssa. Yllättäen suhde kuitenkin kariutui ja Pilvi jäi odottamaan lasta
täysin yksin.
– Kun poika syntyi, huomasin
pian tarvitsevani apua. Vanhemmat
asuvat kaukana ja osa ystävistä lopetti yhteydenpidon. Tunsin olevani aivan yksin. Löysin netistä Suurella Sydämellä -palvelun ja jätin
sinne ilmoituksen avuntarpeestani.
Avun pyytäminen tuntui vaikealta,
koska tunsin, ettei sitä saisi pyytää.
Ehkä se johtuu kasvatuksesta, Pilvi pohtii.

– Nyt joudun jatkuvasti tasapainoilemaan laskujen maksamisen
ja ruoan ostamisen välillä. Omista
uusista vaatteista tai harrastuksista on turha edes haaveilla. Olen itse vaikka syömättä, kunhan vauva
saa kaiken tarvitsemansa.
Avunpyynnön myötä Pilvin elämään tuli Tuire. Vapaaehtoinen
auttaja, joka Pilvin mukaan merkitsee hänelle enemmän kuin sanat riittävät kuvaamaan. – Aluksi
en pystynyt käsittämään, miten joku voi auttaa aivan vierasta ihmistä tuosta noin vaan, Pilvi muistelee
ensikohtaamistaan Tuiren kanssa. –
Jos Tuirea ei olisi, luottotietoni olisivat menneet. Ehkä olisin kadulla,
Pilvi toteaa vakavana.

Laskut vai ruoka?

Omat kokemukset
motivoivat auttamaan

Ennen lapsen syntymää Pilvi ennätti valmistua varastonhoitajaksi,
muttei olemaan työelämässä, joten
hän saa minimiäitiysrahaa. – Vuokra nielee suurimman osan tuloistani, eivätkä äitiys-, asumis- ja elatustuet riitä elämiseen. Tai riittäisivät kyllä, jos ne maksettaisiin kaikki yhdellä kertaa. Silloin minulle
jäisi kuukaudessa rahaa vuokran
ja laskujen jälkeen 300–400 euroa,
Pilvi kertoo.

Tuire toimii Suurella Sydämellä -verkostossa vapaaehtoisena talousneuvojana. Pilvin lisäksi hän
auttaa tällä hetkellä neljää muuta
nuorta selviämään arjesta pienillä tuloilla, löytämään työtä ja saamaan elämänsä järjestykseen. Tuiren suuri sydän ulottuu kuitenkin
talousasioita laajemmalle.
– Pilvin kanssa soittelemme, lähetämme sähköpostia ja tapaam-

me, kun hän tarv
sanonut, että mi
koska tahansa, ku
Ongelmat on he
kun niihin tarttuu
too. – Sain itse lap
ja olen yrittäjänä k
ylä- ja alamäet, j
niukka arki on. V
keelle jäänyt Tui
satunnaisesti töit
la on kuitenkin e
ta tehdä sitä, mis
tuu hienolta, kun
autettua toista. Ke
yksin, se on tode

Pääsky • 7
Kuva: Minna Elo

Kuva: Eija Harju

misen verkkopalvelu, jonka kautta voi sekä antaa että pyytää apua. Keräysvaroin verkoston
toimintaa laajennetaan koko Suomeen.
– Palvelussa on tarjolla valtavasti erilaisia
tehtäviä vapaaehtoisille ja seurakunnissa hyvät
puitteet vapaaehtoistyön tekemiseen. Mahdollisuuksia on rajattomasti, kunhan vain osaamme raivata tilaa vapaaehtoisuudelle. Kirkon työ
ei saa pyöriä vain sen työntekijöiden ympärillä,
piispa Luoma huomauttaa.
– Toteutamme kaikki yhdessä Kristuksen antamaa tehtävää. Tuemme toisiamme ja autamme, kun apua tarvitaan. Osallistumalla Yhteisvastuukeräykseen olet mukana rakentamassa sosiaalisia verkostoja, jotka luovat tukea ja turvaa
monelle ihmiselle – Suomessa ja kehitysmaissa.

Miksi mukana Yhteisvastuukeräyksessä?
1. Millä tavalla olet mukana tämän vuotisessa YV-keräyksessä ?
2. Miltä on tuntunut olla lipaskerääjänä liikekeskuksessa tai ovelta ovelle listakerääjänä?
3. Mitä kirkon Yhteisvastuukeräys merkitsee sinulle?
4. Miten haluat rohkaista tulemaan mukaan kerääjäksi?

paaehtoistoimintaa ja autetaan lapsia kouluun Haitissa.

vitsee apua. Olen
inulle voi soittaa
un tuntuu pahalta.
elpompi selvittää,
u heti, Tuire kerpsen 19-vuotiaana
käynyt läpi monet
joten tiedän, mitä
Vuosi sitten eläkire tekee edelleen
tä. – Nyt minulenemmän vapautstä tykkään. Tunn näkee saaneensa
etään ei saa jättää
ella huono tie ih-

”Tarvitsemme toisiamme”
Köyhyys, elämän turvattomuus ja epävakaus
varjostavat ihmisten elämää kehitysmaissa. Yhtä lailla ne ovat täyttä totta myös monelle suomalaiselle.
– Yhä pitenevät leipäjonot tuovat näkyväksi
sen, etteivät yhteiskunnan normaalit tukiverkot
riitä turvaamaan ihmisten toimeentuloa. Tässä
tilanteessa meidän täytyisi ymmärtää, miten kovasti tarvitsemme toinen toisiamme, Yhteisvastuukeräyksen 2015 esimies, Espoon piispa Tapio
Luoma muistuttaa.
– Vapaaehtoistyö itselle tärkeän ja läheiseltä
tuntuvan asian hyväksi motivoi antamaan omaa
aikaa ja osaamista. Ihminen ei odota saavansa
vapaaehtoistyöstä materiaalista palkkiota – jo
työ itsessään on palkkio. Se antaa tekijälleen hyvää mieltä, ystävyyssuhteita ja mielekästä ajanvietettä. Vapaaehtoistyö on yhteisen ihmisyyden jakamista ja siitä iloitsemista, piispa Luoma pohtii.
Hänen mukaansa erityisesti diakonisessa vapaaehtoistyössä moni vapaaehtoinen on itse kokenut saaneensa apua, hyväksyntää ja lähimmäisen tukea vaikeassa elämäntilanteessa ja haluaa
nyt auttaa muita vastaavissa tilanteissa olevia ihmisiä vapaaehtoistyön kautta.
Yhteisvastuun vuoden 2015 kotimaankohteena oleva Suurella Sydämellä on seurakuntien ja
kristillisten järjestöjen piirissä toimiva vapaaehtoistoiminnan verkosto ja vapaaehtoisen autta-

vastuukeräykseen

maisena esimerkna 2015 on Haistuu auttaa lapsia
muassa Yhteisvasn rakennetaan tu-

Piispa Luoma:

levina vuosina uusia kouluja. Koulut on suunniteltu kestämään maanjäristyksiä ja hirmumyrskyjä. Sähkö
tuotetaan aurinkopaneelien avulla
ja wc-jätteestä syntyvää biokaasua
voidaan hyödyntää esimerkiksi koulun keittiössä tai biomassaa lannoit-

teena puutarhassa. Koulujen rakentamisen ohella Haitissa kehitetään
koulujen hallintoa ja opetuksen laatua sekä luodaan koulun, yhteisön,
oppilaiden ja heidän perheidensä
välisiä yhteistyöverkostoja. Avun
vie perille Kirkon Ulkomaanapu. n

kiertämään. Pilvi kertoo lahjoittavansa pienistä tuloistaan kuusi euroa kuussa lasten auttamiseen tehtävään työhön. – Olen myös pystynyt tukemaan raskaana olevia ystäviäni, jotka ovat huolissaan oireista, joita minullakin oli odotusaikana. Tulevaisuudessa haluaisin
auttaa ihmisiä enemmän, Pilvi sanoo ja kertoo haaveilevansa myös
työstä musiikin parissa.
Teksti ja kuva: Salla Peltonen

miselle, Tuire sanoo ja kertoo seuraavansa nuoria siihen asti, että he
saavat elämänsä järjestykseen.

Hyvä lähtee kiertoon
Taloudellisista murheista huolimatta Pilvi nauttii arjesta vauvan
kanssa. – Lapsi tuo elämään valtavasti iloa, voimaa ja halua saada
asiat kuntoon. Olen oppinut sen,
että jokainen hetki lapsen kanssa
on merkityksellinen ja ennen kaikkea uskomaan itseeni äitinä, vaikka
välillä pelkään, että minua ja jaksamistani äitiyteen aliarvioidaan,
Pilvi sanoo. Hyvä on jo lähtenyt
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Annikki Nelin
1. Olen lipaskerääjänä Rinteenkulman kauppakeskuksessa. Olen myös lupautunut hankkimaan muita kerääjiä kahden tunnin vuoroihin
kuten monena vuonna aikaisemminkin.
2. Lipaskerääjänä on yleensä ollut miellyttävää toimia.
On sellainen tunne, ettei ketään tarvitse häiritä eikä pakottaa lahjoittamaan; tarvitsee vain olla läsnä lippaineen
ja esitteineen. Erityisen iloinen olen monena vuonna ollut nuorten ja jopa lasten halusta kartuttaa lipasta ehkä
vähistäkin varoistaan.

Keräysliivi ja esitteet kertovat selvästi millä asialla ollaan. Lisäksi keräyksen
aloittamisesta
tiedotetaan
hyvin.

3. Osallistuminen keräykseen merkitsee minulle sitä,
että tavallisena seurakuntalaisena voin olla konkreettisesti
mukana auttamassa sekä suomalaisia että ulkomaisia avun
tarpeessa olevia, tällä kertaa
Haitin lapsia heidän koulunkäynnissään.
4. Omien ja monien muiden kokemuksesta voin sanoa, että kannattaa tulla mukaan lipaskerääjäksi. Ne kaksi tuntia, joiden aikana osallistut keräykseen, voivat antaa Sinulle myönteisiä kokemuksia: kohtaat monia
hyväsydämisiä, anteliaita ja
inhimillisiä rovaniemeläisiä!

”Yhteisvastuukeräystä
lääkärin määräyksestä”
Tauno Hakanpää (s. 1919)
nukkui ajasta iankaikkisuuteen 22.12.2014.
Tunsimme Taunon aktiivisena seurakuntalaisena, joka oli mukana monessa. Eikä vain seurakunnassa, vaan
myös useissa järjestöissä.
Uuden Yhteisvastuukeräyskevään alkaessa muistamme Taunoa, joka toimi yhteisvastuukerääjänä 36 vuotta. Vielä viime keväänä Tauno keräsi ovelta ovelle listalla lähes 2000 euroa. Monena
keväänä hän oli yksi tuloksekkaimpia listakerääjiä.
Taunolla oli vakituinen keräysalue, jossa hänet opittiin tuntemaan jokakeväisenä vieraana. Monet varasivat
jo etukäteen rahan valmiiksi
Taunon tuloon. Hän oli niin
systemaattinen kerääjä, että
piti kirjaa, missä ei oltu paikalla ja kävi myöhemmin uudelleen.

Jossakin vaiheessa Tauno
kertoi aikoneensa jäädä pois
keräystyöstä korkean ikänsä vuoksi, mutta jatkaneensa sittenkin, kun lääkäri oli
kehottanut nimenomaan jatkamaan. Yhteisvastuukerääjänä Tauno teki lähimmäisille hyvää ja sai samalla itsellekin hyvää liikunnan ja ihmisten kohtaamisen kautta.
Tauno jatkoi kerääjänä poikansa lääkärivaimon ohjeen
mukaan ”lääkärin määräyksestä”.
Tauno aloitti Yhteisvastuukeräystyön jäädessään eläkkeelle. Voisiko Taunon esimerkki kannustaa myös tänään eläkkeelle jääviä ilmoittautumaan vapaaehtoiseksi
hyväntekijäksi Yhteisvastuukeräykseen? Ja muuhunkin?
Kiitämme Taunoa ja muistamme häntä lämpimin ajatuksin monesta, mutta tässä

yhteydessä palvelusta lähimmäisen hyväksi yhteisvastuukerääjänä.
Markku Kukkonen
johtava diakoni
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NUORISOTYÖN TIIMI, Ainonkatu 3, ”AIKKU ”
KATUTASO nuorisotila, Kansankatu 17
www.rovaniemenseurakunta.fi
Nuorisotoimisto 040-1837747
päivystys ke klo 15–17
Niva Ville 31.3. saakka 040-1732100
Nuorisosihteeri ja rippikoulutoimisto 3355281
päivystys ti klo 10–14, to klo 11–15
Erityisnuorisotyön toimisto 3355286
Partiotoimisto 3355285
S-posti etunimi.sukunimi@evl.fi
Pieskä Maija nuorisosihteeri 040-5268289
Kallio Jenni v.s. erityisnuorisotyö 0400-690465
Rautio Tero erityisnuorisotyö 040-5713372
Pehkonen Antti partiotyö 040-7414531

SUPER Sarjispaja!
6-9 luokkalaisten sarjakuvapaja
alkaa! Tule piirtämään
Raamatun kertomuksiin
pohjautuvia jännittäviä
sarjakuvia tai sarjakuvia muuten vaan!
Ounasrinteen kappelin nuorisotyötilassa
klo 17-18.30 seuraavina päivämäärinä:
Ti 10.2., ti 10.3., ti 14.4. ja pe 8.5.
Vetäjänä nuorisotyönohjaaja Juho Rinne.
Ilmoittautuminen soittamalla/tekstiviestillä
numeroon 040-7300153 tai sähköpostilla
osoitteeseen juho.rinne@evl.fi 9.2. mennessä.

Rovaniemen seurakunnan
kesä- ja kausitöiden haku 2015

Rovaniemen seurakunta tarjoaa kesätyötä noin
90 henkilölle hautausmaiden kunnossapito- ja
hautojen hoitotyössä kaikilla hautausmailla.
Lisäksi kesäajaksi palkataan Toivon Tori kirpputorille kaksi henkilöä sekä pääkirkkoon
kuusi kirkon opasta.
Työjaksot:
Hautausmailla työkausi alkaa siivoustöillä
4.5.2015 ja jatkuu kunnossapitotöillä syyskuun
loppuun saakka. Kesätyöjaksot ovat 3 viikkoa2 kk ja ammattihenkilöiden työjaksot ovat noin
5 kk. Työaika on 38 h 15 min viikossa.
Osa-aikaisten (73 %) kirkon oppaiden työjaksot
kestävät kahdeksan viikkoa
11.5.-5.7. ja 6.7.-30.8.2015
Toivon Torilla työjakso on 1.6.–2.8.2015 ja osaaikainen (73 %). Molemmissa työviikko on noin
28 tuntia.
Vaatimukset:
Hautausmailla työntekijän on oltava vähintään
15-vuotias ja hautausmaiden kone- ja laitetöihin
vaaditaan vähintään T-ajokortti ja 18 vuoden
ikä. Toivon Torilla työntekijän on oltava
vähintään 18-vuotias.
Hakuaika ja työhön hakeminen:
Hakuaika alkaa 2.2.2015 ja päättyy 13.2.2015
klo 15.00. Hakemuskaavake on täytettävissä
hakuaikana seurakunnan verkkosivuilla
www.rovaniemenseurakunta.fi/ilmoittautumiset.

Rippikouluinfoa annetaan huhti-toukokuulla niissä kouluissa, joissa on
7-luokkalaisia.
Jos vuonna 2001 syntynyt nuori on
keväällä 6. tai 8. luokalla, hän saa infoa koulunsa kansliasta.
Kevään Pääskyissä ja
nettisivuillamme tarkempaa tietoa.
Tietoa myös:
Rippikoulutoimisto p. 3355281
ti klo 10–14
to klo 11–15

Seurakunnan jäsenmäärä väheni 557 henkeä
Rovaniemen seurakunnan väkimäärä väheni viime vuonna 557 jäsenellä. Kirkosta eronneita oli 1013 eli 230
enemmän kuin vuonna 2013. Lapsia
kastettiin 545, kun vastaava luku vuo-

delta 2013 oli 610, vähennystä siis 65.
Seurakuntaan muuttaneita oli yli 200
enemmän kuin täältä pois muuttaneita
(2258 / 2048). Seurakuntaan muuttaneiden määrä lisääntyi hiukan ja pois-

Rovaniemen seurakunnan väestötilasto 31.12.2014
Läsnä oleva väestö
Kastetut
Seurakuntaan muuttaneet
Kuolleet
Seurakunnasta muuttaneet
Kirkkoon liittyneet
Kirkosta eronneet
Vihityt
Avioerot

2014
48073
545
2258
411
2048
152
1013
243
126

2013
48630
610
2246
446
2128
137
783
255
132

muutto väheni 80:llä hengellä edelliseen vuoteen nähden. Kuolleita oli 35
vähemmän kuin vuonna 2013. Avioliittoon vihkimisiä ja avioeroja oli hivenen vähemmän kuin vuonna 2013.

Kuva KHY

Jääskeläinen Katariina Alakemijoki 040-7321989
Mäki-Hirvelä Petteri Yläkemijoki 040-7218862
Orell-Kiviniemi Merita Korkalovaara 040-7301965
Laakko Minna Ounasjoki 0400-138143
Rinne Juho v.s. Ounasvaara 040-7300153
Turpeinen Jere v.s. Saaren-Nammankylät 040-5469408
Päivinen Paula  v.s. Saaren-Nammankylät 040-4855250
Hytinkoski Mari Keskikaupunki 040-5832517

Vuonna 2001 syntyneet
ilmoittautuvat rippikouluun
sähköisesti touko–kesäkuussa 2015.

Kuva TK

NUORISOTYÖ
ILMOITTAA

Rippikouluun ilmoittautuminen
2001 syntyneille

muutos
– 557
– 65
+ 12
– 35
– 80
+ 15
+ 230
– 12
–6

Essi Lind kannustaa nuoria
Yhteisvastuukerääjiksi
Essi Lind on ollut yhteisvastuukerääjänä. Hän kokee keräykseen arvokkaaksi ja
konkreettiseksi tavaksi auttaa apua tarvitsevia. Kerääminen on ollut Essistä mukavaa
kavereiden kanssa.
– En ole koskaan ollut keräämässä yksin, ja hyvässä seurassa aika kuluu nopeasti. Valitettavasti tänä vuonna en
pääse keräämään, Essi kertoo.
– Parasta keräyspäivissä ovat olleet
mukavat kohtaamiset ihmisten kanssa:
monet ovat kyselleet enemmän keräyksen kohteesta tai tulleet muuten juttelemaan.
– Kaikkiaan ystävällisiä ihmisiä on
ollut enemmän kuin asiaan negatiivisesti suhtautuvia, Essi kertoo kokemuksistaan.

Keräystulot auttavat
avun tarpeessa olevia
Essin mielestä Yhteisvastuun kohteet
ovat olleet joka vuosi tärkeitä, hän uskoo, että rahoista on oikeasti hyötyä
avun tarpeessa oleville. Essi on osallis-

tunut myös muiden järjestöjen järjestämiin keräyksiin.
– Keräykseen lahjoittaminen tai kerääjänä toimiminen on helppo tapa
osallistua ja auttaa.
– Minulla on asiat niin hyvin, että
koen itsestään selväksi, että yritän tehdä jotain hyvän eteen niillä keinoin,
jotka minulta onnistuvat, ja kerääminen
on ehdottomasti mieluisin tapa minulle,
Essi kertoo.

Kerääminen on palkitsevaa
Essi kannustaa nuoria lähtemään kerääjiksi.
– Kerääjänä toimiminen on tärkeää
ja palkitsevaa hommaa, ja sitä voi tehdä kuka vain. Se ei vaadi paljoa, mutta tuottaa paljon hyvää. Kannattaa rohkeasti kokeilla ja ottaa kaveri seuraksi!
KHY
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Lapset pelaavat
Lähetysjuhlilla paljasjalkapalloa
Santa Sportin kentällä järjestetään Lähetysjuhlien aikana lapsille paljasjalkapalloturnaus. Muovipusseista tehdyllä
pienellä pallolla pelataan paljain jaloin
tai sukkasilleen. Joukkueessa on neljä pelaajaa ja maalivahti. Tarkemmat
säännöt löytyvät ja ilmoittautuminen
tapahtuu keväällä Rovaniemen seurakunnan nettisivuilla. Turnaukseen osallistuminen maksaa 10e joukkue.
Pelikentän ympärillä ja Santa Sportin tiloissa on turnauksen aikana lapsille erilaista ohjelmaa kuten askartelua ja
musiikkia. Myytävänä on pientä purtavaa. Kaikki tuotto menee tansanialaisten maasai -tyttöjen koulunkäynnin tukemiseen.

LASKIAISTAPAHTUMA
sunnuntaina 15.2.
Kirkonmäellä klo 10-13.
Klo 10 kirkossa perhemessu, jonka jälkeen
hernekeittolounas srk-kodin yläsalissa,
vapaaehtoinen maksu.
Seurakuntakodin pihalla liukumäki ja
pihaleikkejä.
Lähetystyön arpajaiset seurakuntakodilla.
Klo 12-13 hernekeiton myyntiä srk-kodin
alasalissa omiin astioihin, hinta 6 €/litra
lähetystyön hyväksi.

HERNEKEITTOLOUNAS
Laskiaistiistaina
17.2. klo 11-13

Korkalovaaran kappelissa
Hernekeittoa, laskiaispullia ja kahvia.
Syödä voi paikan päällä tai ostaa mukaan
omiin astioihin.

Seurakunnan
syntymäpäiväonnittelukäytäntö
Yhteisiin syntymäpäiväjuhliin kutsutaan
70- ja 80-vuotiaita, juhlia järjestetään
vuoden mittaan tasaisin välein. 75- ja
85-vuotiaat saavat seurakunnasta juhlapostia, 90 vuotta tai enemmän täyttävien luona käydään tervehdyskäynnillä.
Kutsusta käydään henkilökohtaisesti onnittelemassa myös nuorempia syntymäpäiväsankareita. 50 ja 60 vuotta täyttäville lähetetään onnittelukortti.
Yllä kerrottu syntymäpäiväonnittelukäytäntöä on toteutettu vuoden 2014
alusta lukien.

Tervetuloa!

Rovaniemen seurakunnan lähetystyö

VANHUKSEN RUKOUS
Sinä olet minun toivoni, Herra,
Herra, minun turvani nuoruudesta asti.
Syntymästäni saakka olet ollut tukeni,
siitä saakka kun kohdusta minut päästit.
Jumala, sinä olit opastajani
jo kun olin nuori,
ja tähän päivään asti.
Kun nyt olen vanha ja harmaapäinen,
älä hylkää minua, Jumala.
Sinulle minä aina laulan ylistystä.
(Psalmista 71)

Kahdeksan hakijaa
diakonian virkoihin
Kaikkiaan kahdeksan henkilöä haki kahta avoinna ollut Rovaniemen seurakunnan diakonian virkaa. Haku
virkoihin päättyi 9.1.
Erityisdiakonian virkaa
hakivat Jonna Jääskö Oulusta, Jenni Tapionlinna Rovaniemeltä, Tuula Kivinen
Rovaniemeltä sekä Esa Laitinen Turusta.
Diakonian virkaa (Ounas-

vaara-Alakemijoen alue) hakivat Laila Juntti Iistä, Marja-Leena Kivilompolo Lumijoelta, Riitta Nurmimäki
Kittilästä sekä Jonna Jääskö
ja Jenni Tapionlinna.
Yksi molempia virkoja
hakenut ei halua nimeään
julkisuuteen.
Kirkkoneuvosto suorittaa valinnat kokouksessaan
24.2.
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Musiikkia

kirkossa
06.02. klo 19
16.02. klo 19
19.02. klo 19
24.02. klo 19
26.02. klo 19

Edu Kettusen ja Markus Vuorisen konsertti,
pääsylippu 10 €.
Lapin Musiikkiopiston konsertti
Yhteisvastuun hyväksi, vapaa pääsy, kolehti.
urkukonsertti, Kalevi Kiviniemi ja
Elias Niemelä, pääsylippu, osa lipputuloista
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
ranskalaisen Melete-jousikvartetin konsertti.
Lapin Musiikkiopiston konsertti
Yhteisvastuun hyväksi, vapaa pääsy, kolehti.

18.03. klo 19.15 kuorokonsertti, Pärnun tyttökuoro Elise,
kuoronjohtaja Kai-Tõe Ellermaa, säestää
Gerly Kättmann sekä Saarenmaan
poikakuoro, kuoronjohtajat Veikko Lehto ja
Tiina Oks, vapaa pääsy, käsiohjelmamaksu.
22.03. klo 14
kuorokonsertti, Oulun ammattikorkeakoulun
kirkkomusiikin opiskelijoiden kuoro Cadenza,
vapaa pääsy, käsiohjelmamaksu.
24.03. klo 19
Lapin Sotilassoittokunnan Milharmonykonsertti, solistina Jukka Perko, vapaa pääsy,
käsiohjelma 10 €.
26.04. klo 18

Yhteisvastuukonsertti, laulaja Saila
Seurujärvi, säveltäjä/multi-instrumentalisti
Lasse Heikkilä ja viulisti Anni Kaisa Karola.

28.05. klo 19

laulaja Hannu Musakan 70-vuotiskonsertti,
piano ja urut Mauri Miettunen, vapaa pääsy.

Tervetuloa valmistelemaan

Rovaniemen Lähetysjuhlille
seurakuntakodin yläsaliin, Rauhankatu 70 G
lauantaina 7.2. klo 10-15.
Kouluttajina toimivat Monikulttuurisuustyön
asiantuntija Kirsti Kosonen ja Jakarandayhtyeen muusikko Pekka Nyman.
Päivän ohjelma:
Klo 10 Tervetuloa, aamukahvia ja teetä.
Maailmojen musiikkia, Pekka Nyman.
Vieraanvarainen seurakunta ja
monikulttuurinen messu, Kirsti Kosonen.
Klo 12 Lounas.
Maailmojen Messun valmistelut.
Klo 14.30 Päätöskahvi.
Ilmoittautuminen viimeistään pe 30.1.:
diakoniatyöntekijä Marja Posio
040-5644639, marja.posio@evl.fi

PÄÄSIÄISVAELLUKSET
kutsuvat roolihenkilöitä ja lavastajia
Roolihenkilöiden ensimmäinen
kokoontuminen seurakuntakodin
yläsalissa ke 4.3. klo 18–20.
Pääsiäisvaellus on
Ounasrinteen kappelilla 23.–24.4. ja
seurakuntakodilla palmusunnuntaista
kiirastorstaihin 29.3.–2.4.
Mukaan kutsutaan sekä vanhoja että uusia
roolihenkilöitä ja lavastajia.
Teksti pohjautuu Raamatun kertomuksiin.
Se kertoo Jeesuksen elämästä keskittyen
pääsiäisajan tapahtumiin. Tarjolla on lyhyitä, helposti
opittavia rooleja. Mukana voi olla
niin monessa esityksessä kuin ehtii.
Roolihenkilöille ja lavastajille tarjotaan ruoka.

Sävelkaikuja

Kerro, kerro tilasto…
Tilastot pelkkinä lukuina menevät helposti ohi huomaamatta. Siksi olen tavannut pitää konserteista Rovaniemen
kirkossa sillä tavalla tarkkaa tilastoa,
että joka vuosi kaikki konsertit on kirjattu samalle listalle. Vieläpä erotellen,
mikä on solistikonsertti, mikä orkesteri- tai kuorokonsertti, mikä yhteislaulutilaisuus.
Näin tilasto voi alkaa elää, tuo tilasto, joka äkkiseltään tuntuu kaikkein
kuivimmalta ja väsyttävimmältä ajatukselta. Mutta siinäpä tuli kerrattua,
mitä vuoden aikana tapahtui. Jokaisessa tapahtumassa joku oli valmistanut
konsertin, miettinyt kappaleet, harjoitellut, matkustanut, käynyt tutustumassa akustiikkaan, jännittänyt ja lopulta
toteuttanut tilaisuuden. Suuren tai pienen. Nimittäin noihin 78 tilaisuuteen
mahtui sekä hyvin pieniä musiikkihetkiä, mutta myös kirkon täyttäviä suuria
tapahtumia.
Alkuvuodesta kirkossa musisoivat
mm. Jippu ja Jorma Elorinne, Seeli Toivio, Anu Hälvä ja Jouni Somero, Risto
Lauriala, Seitakuoro Stabat Mater ja
Negro Spiritual –konsertein sekä La-

pin Sotilassoittokunta ja Musiikkiopisto. Oli musiikkisatua, kamarikonserttia, perheyhtyettä, kesän musiikkihetkiä, Jutajaisten konsertteja, urkukonsertteja mm. Syyspuolella ohjelmassa
oli mm. gospelkonsertti Bob Dylanin
musiikista, Jukka Kuoppamäen konsertti, kamarikuoro Haukiputaalta ja
Unkarista, kanteletaiteilija Ida Elina ja
Estonia in memoriam –konsertti Seitakuorolta. Loppuvuosi lienee jo monella muistissa mm. lukuisine joulukonsertteineen. Iloisia yllätyksiä oli mm.
Lapin Sotilassoittokunnan kynttiläkonsertti, joka keräsi kirkon täyteen lauantai-iltamyöhällä, periaatteessa kaikkein
vaikeimpaan konserttiaikaan.
Yhteensä musiikkitilaisuuksia oli
kirkossa viime vuonna 78, joista solistikonsertteja 45, kuorokonsertteja 13,
orkesterikonsertteja 4 ja yhteislaulutilaisuuksia 16 pitäen sisällään myös
Kauneimmat joululaulut. Yhteensä
16021 osallistujaa. Edelliseen vuoteen
verrattuna lisäystä melkein 3000 henkeä. Ja lisäksi on muistettava kappelikonsertit, jotka omilla alueillaan olivat
merkittäviä tapahtumia.

Toivottavasti näin on tilasto tullut
hieman elävämmäksi. Ja mikä määrä
musiikin tekijöitä onkaan ollut vuoden
aikana kotikirkossamme, sitäpä ei ole
tullut erikseen laskettua. Ja mikä määrä
yhteistyökumppaneita niin, että tapahtumat ovat toteutuneet. Lämmin kiitos
kaikille näin jälkikäteen!
Uusi vuosi tuo tullessaan taas uudet tilastot. Ne eivät ole vain tilastoja,
vaan hetkiä, joita me saamme elää läpi vuoden. Olkoon vuosi 2015 siunattu myös niin, että musiikki voi hoitaa
hyvin monenlaisia kuulijoita, jokaista
omassa elämän tilanteessaan – Elämän
lähteen äärellä.

Mauri Miettunen
Johtava kanttori

Auttin sukuseura vetoaa Auttin kappelin säilyttämisen puolesta
Auttin sukuseura on jättänyt vetoomuksen Rovaniemen seurakunnalle
Auttin kappelin säilyttämisen puolesta.
Vetoomuksessa muistutetaan Auttin kappelin sijaitsevan auttilaisten Tilda ja Pekka Lohelan kappelia
varten lahjoittamalla tontilla.
Auttin suvulle ja sukuseuralle kappelin todetaan olevan osa historiaa ja
identiteettiä. Monet sen nyt jo edesmenneistä jäsenistä olivat aikanaan

päättämässä kappelin sijainnista ja monet myös rakentamassa.
Kappeli on koettu sukuseuran piirissä tärkeänä kokoavana paikkana. Kappelin suojissa on järjestetty sukuseuran
kokoukset. Lisäksi kappeli on palvellut
kyläläisiä ja samalla myös sukuseuran
jäseniä eri tilaisuuksin, luonnollisesti
myös kirkollisissa toimituksissa esim.
hautajaisissa. Sukuseuran muualla asuvat jäsenet ovat kokeneet Auttin kappelin kylän kiinnekohdaksi, jonne on
hyvä tulla.

Sukuseura toivoo sodan tuhoihin viitaten, ettei seurakunta lähtisi tuhoamaan kappelia, vaan nyt etsittäisiin
kaikki mahdolliset ratkaisut, jotta kappeli voisi edelleen olla kokoontumispaikkana jokivarressa asuville ja liikkuville sekä suvun jäsenille.

Ensimmäinen 15.2. klo 10

nelmaa. Perheiden messussa ehtoollisella käytetään alkoholitonta viiniä.
Ensimmäiseen perheiden messu on
sunnuntaina 15.2. klo 10. Messun toimittaa pastori Elina Rask-Litendahl.
Muut perheiden messuajankohdat ovat:
22.3., 6.4. ja 10.5.

liittyen sunnuntaina 22.2. klo 13 kirkon kryptan salissa. Hartaushetken toimittaa pastori Noora Tikkala.
Suunnitteilla on myös nuortenilta,
jonka aika varmentuu myöhemmin.

Perheiden messu
kirkossa kerran kuussa

Iloa, laulua, lasten iloisia ääniä, rukousta, siunausta ja pyhän kosketusta ehtoollisella on kevään aikana tarjolla
perheiden messussa pääkirkossa kerran kuussa.
Messu rakennetaan perheiden ”näköiseksi ja kokoiseksi”. Kokemus osoittaa,
että pikkuväki jaksaa keskittyä noin 50
minuuttia. Muutoinkin messuun tuodaan
iloisen pelkistettyä, lapsille ja perheille
sopivaa ilmettä, Jumalan perheväen tun-

Seurakunta mukana
Arctic Pride
–tapahtumassa
Rovaniemen seurakunta järjestää hartaushetken Arctic Pride –tapahtumaan

Auttin kappelin tulevaisuudesta keskustellaan 25.2. klo 17.30
Auttin kappelilla.

n Yleradio 1 radioi jumalanpalveluksen Rovaniemen kirkosta sunnuntaina 8.3. klo 10. Palveluksessa liturgina toimii kappalainen Mirja-Liisa
Lindström, kirkkoherra Jouni Riipinen
saarnaa ja kanttoreina toimivat Maie
Kuusik ja Mauri Miettunen. AVE-kuoro avustaa.

Anu ja Juha Väliahon terveisiä Virosta
Alkaneena kolmantena työvuotenamme on Sauen työssä ollut erittäin tiivis
syksy ja uudenlainen työnkuva. Entisen viikoittaisen tilaisuuden sijaan on
neljä viikkotilaisuutta, kaikki kaupungin Päiväkeskuksen tiloissa. Päiväkeskus mainostaa tilaisuuksiamme. Myös
Saue-lehti ja kaupungin johto suhtautuvat työhömme erittäin suopeasti.
Sunnuntaijumalanpalveluksissa kokoontuu 12–15 osanottajaa. Maanantai on pakattu päivä. Perhekerhoon
9.30 kokoontuu nuoria äitejä pienine
lapsineen. Juhan vetämä suomenkielen ryhmä käynnistyy 10.30. Maanantai-illan Alfa-kurssiin osallistuu 6-10
ihmistä.
Alfa kuin myös perhekerho ovat olleet meille uusi ja erittäin positiivinen
kokemus. Alfa-ilta alkaa ruokailulla,
etenee laulamalla ja keskustelulla illan
teemasta ja päättyy rukoukseen. Mukana on seurakunta-aktiivien ydin, joka
on hitsautunut yhteen ja tulee avusta-

jiksi tuleviin Alfa-kursseihin.
Perhekerhotoiminnan käynnisti Keilan tamperelaisen ystävyysseurakunnan diakoniatyöntekijä Eveliina Ruokola, joka oli syys-lokakuussa Lähetysseuran harjoittelijana Sauella. Työ
jatkuu Eveliinan lähdettyä, ja siitä vastaa Keilan kirkkoherra Marek Rootsin vaimo Pirjo, joka on itsekin teologi. Me autamme kaikessa missä on tarvis auttaa.
Juha on toiminut suomenkielen ryhmässä, koska entinen johtaja jäi tehtävästä pois. Ryhmä on tuonut uusia ihmisiä myös seurakuntatoimintaan mm.
avioparin, joka kävi rippikouluun Keilassa, kastettiin ja konfirmoitiin. Nyt he
osallistuvat jumalanpalveluksiin.
Osallistuimme ensimmäisen adventin kynttilän sytyttämiseen kaupungin
keskusaukiolla Päiväkeskuksen edessä. Mukana oli noin 500 kaupunkilaista. Koulun oppilaiden ja aikuisten
kuorot lauloivat hengellisiä joululau-

luja, kaupunginjohtaja julisti joulunrauhan ja Juha kertoi joulun tärkeimmästä sanomasta, Vapahtajan syntymästä. Kutsuimme ihmisiä tilaisuuden
jälkeen Päiväkeskuksen tiloihin, jossa avasimme seurakuntamme naisten
kokoaman ”Joulun odotus”-käsitöiden
näyttelyn. Esillä oli mm. käsityötaiteilija Õie Väärtnõun töitä.

Israelin-matka 5–12.3.
Keväinen Israelin-matkamme (lähtö
Helsingistä) on tarkoitettu nimikko- ja
ystäväseurakuntiemme ihmisille. Tiedustelut Pentti Holi, p. 040-7213939,
tai rymamyynti@lomamatkat.fi, p. 020
120 4070.
Toimituksen editoima.

Lähetysruutu
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Miten Reilu kauppa toimii?
Reilun kaupan kriteerit kattavat niin viljelijälle tai työntekijälle maksettavan
korvauksen, työntekijöiden oikeudet, työolot kuin ympäristönkin.
Kriteerit asettaa Fairtrade International.
Kehitysmaiden viljelijät ja
työntekijät voivat tulla
toimeen omalla työllään
Reilussa kaupassa tuotteesta maksetaan viljelijälle vähintään takuuhinta, joka kattaa ympäristön ja ihmisten kannalta kestävän tuotannon kustannukset.  
Takuuhinta on viljelijälle turvaverkko maailmanmarkkinahintojen heilahteluja vastaan. Takuuhinnan, pitkien kauppasuhteiden
ja ennakkomaksujen ansiosta viljelijä ei jää maailmanmarkkinahintojen heilahtelujen armoille.
Suurtilojen työntekijät saavat vähintään lakien mukaista ja asteittain nousevaa palkkaa, asialliset
työolot ja oikeuden liittyä ammattiyhdistykseen.
Tuotekohtaiset takuuhinnat ovat
julkisia.

Reilu kauppa hyödyttää
laajempaa yhteisöä
Takuuhinnan ohella maksetaan lisää, joka on tarkoitettu koko yhteisöä kehittäviin hankkeisiin.
Reilun kaupan lisää käytetään
asioihin, joita viljelijät tai työntekijät keskuudessaan pitävät tärkeim-

pinä ja tarpeellisimpina. Lisillä on
rakennettu terveysasemia ja kouluja, porattu kaivoja, palkattu lääkäreitä ja opettajia ja kehitetty työntekijöiden elinoloja.
Erityisen merkittäviä käyttökohteita tuotannon jatkuvuuden turvaamiseksi pidemmällä tähtäimellä ovat viljelytapojen kehittäminen kestävämmiksi, tuotteen laadun parantaminen ja jalostusasteen
nostaminen.
Reilun kaupan lisän käytöstä
päätetään aina demokraattisesti.

Reilu kauppa suojaa lapsia
Lapsityövoiman hyväksikäyttö on
kielletty. Lapsityövoiman hyväksikäyttö määritellään Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sopimusten
mukaisesti.
Reilu kauppa pureutuu myös
lapsityövoiman hyväksikäytön syihin parantamalla tuottajayhteisöjen toimeentuloa ja elinoloja. Lapsityövoiman hyväksikäyttökieltoa
valvotaan ja jos rikkeitä löytyy,
niihin puututaan.
Reilu kauppa hyödyttää lapsia
muutenkin kuin lapsityövoiman
hyväksikäyttökiellon kautta, sillä perheiden toimeentulon paran-

tuessa Reilun kaupan myötä yhä
useampi lapsi pääsee kouluun.

Ympäristön
hyvinvoinnista huolehditaan
Reilun kaupan järjestelmän ympäristökriteerit tähtäävät siihen, että viljely on ympäristön kannalta
kestävää ja että luonnon monimuotoisuutta vaalitaan. Puolella Reilun
kaupan tuottajaorganisaatioista on
myös luomusertifiointi.
Kemikaalit
Torjunta-aineiden käytölle ja varastoinnille on asetettu suoja-alueet, ja niitä käsittelevät henkilöt koulutetaan tehtävään. Torjunta-aineita käsitellessään työntekijät pukeutuvat asianmukaisiin
suojavarusteisiin.
Tuholaisten torjunnalle on etsittävä vaihtoehtoisia tapoja torjunta-aineiden oheen. Torjunta-aineiden käytön tulee perustua tietoon
tuholaisista ja niiden torjunnasta.
Käyttökiellossa olevien kemikaalien lista on kattava. Lista
osuuskunnan käyttämistä torjunta-aineista päivitetään vähintään
kolmen vuoden välein.
Geenimuuntelu ja luonnon
monimuotoisuus
Geenimuunneltujen siementen ja
taimien käyttäminen viljelyksillä
on kiellettyä.
Luonnon monimuotoisuuden tai
luonnon- ja kulttuuriarvojen suhteen merkittäviin alueisiin ei saa
kohdistaa toimia, jotka tuhoaisivat
tai vahingoittaisivat niiden arvoa.
Lähde: www.reilukauppa.fi

Marianne Jansson

Riitta Lemmetyinen

”Nainen Jumalan hoidossa”
Naistenpäivät Rovaniemen seurakuntakeskuksessa 21.–22.2.
Uskon pitäisi tuoda elämään
iloa ja rauhaa, miksi se toisinaan
ajaa ihmismielen ahtaalle? Elämän
unelmat ja odotukset eivät aina toteudu, ihmissuhteet särkyvät, koemme pettymyksiä. Mistä saisimme uutta rohkeutta? Olisiko Raamatulla jotain sanottavaa tähän?
Puhujavieraat ovat Marianne Jansson ja Riitta Lemmetyinen. Molemmat ovat teologeja ja
toimivat kouluttajina luterilaisen
Akasia-säätiön palveluksessa.
Säätiön työ on opetus-, julistus-

ja sielunhoitotyötä seurakuntien
ja järjestöjen kanssa yhteistyössä
(www.akasia.fi).
Marianne Jansson ja Riitta Lemmetyinen ovat aikaisemmin eläneet
nunnina Evankelisten Mariasisarten luostarissa Saksassa. Luostarielämän ihanteista, kivuista ja kilvoittelusta he ovat yhdessä kirjoittaneet kaksi kirjaa: Kun luostarin
muurit murtuvat ja Uskolla alistetut – Matkalla eheyteen.
Naistenpäivät tarjoavat antia
niin silmille, korville kuin sydämellekin!
Tilaisuuksissa on kirjapöytä.

”NAINEN JUMALAN HOIDOSSA”
Naistenpäivät Rovaniemen seurakuntakeskuksessa 21.-22.2.

Lauantai 21.2.

Klo 10 tervetulokahvit ja hartaus, Anne Lehmus.
Klo 11-12.30 ”Armolla vai tarmolla”–raamatunopetus,
Riitta Lemmetyinen.
Kysymyksiä ja pohdintaa raamattutunnin pohjalta.
Laulua ja musiikkia, Harriet Urponen.
Klo 12.30-13.30 lounas.
Klo 13.30-15 ”Ehjäksi elämän sirpaleista”, elämyksellinen
raamattuopetus, Marianne Jansson.
Minun tarinani –puheenvuoro.
Klo 15-15.30 kahvi.
Klo 15.30-17 Sana viikon lopuksi, Riitta Lemmetyinen.
Laulua ja musiikkia, Harriet Urponen.

LUOTU LIIKKUU-

sydän puhuu –
rukoustanssiviikonloppu
21.-22.3.
Korkalovaarassa Hillakirkolla,
Hillapolku 9.
“Anna itsellesi aikaa pysähtyä hetkeen kuuntelemaan,
hiljentymään ja liikkumaan sydämesi puhetta.”

Kurssin ohjaa tanssitaiteen maisteri Marja-Sisko
Pohjola, joka on viimeaikoina työskennellyt
tanssitaiteilijana, pedagogina sekä koreografina
tanssin ja musiikillisen yhteisrukouksen parissa.
Kurssi on suunnattu aikuisille. Valmiita
askelluksia tai koreografioita ei ole. Jokainen
osallistuja liikkuu ja tanssii omista taidoista
käsin, oman kunnon ja mielen mukaan.
Järjestetään la 21.3. klo 10.30-16 ja
su 22.3. klo 10.30-15.
La Korkalovaaran kappelilla Marianpäivän aaton
ehtoolliskirkko klo 17, jossa Marja-Sisko Pohjolan
rukoustanssitulkintaa.
Sitoutuva lmoittautuminen 17.3. mennessä
Tellervo Malmiola gsm 040-7216231 tai
tellemalmiola@luukku.com
Osallistumismaksu 20€, opiskelijat ja
vähävaraiset 10€.
Järjestää Korkalovaara-Ounasjoen ja
keskikaupungin alueet sekä opiskelijatyö.

Pääsky
35. vuosikerta
Julkaisija:
Rovaniemen seurakunta
Päätoimittaja
Jouni Riipinen
puh. 0400 174 005
jouni.riipinen@evl.fi
Toimitussihteerit
Kari Yliräisänen, puh. 040 5032 734
kari.yliraisanen@evl.fi
Jouni Hagström, puh. 335 5249
jouni.hagstrom@evl.fi
Lehtityöryhmä
Jouni Riipinen pj., Jouni Hagström,
Sanna Kerola, Sirpa Nykänen,
Tuomo Korteniemi, Markku
Kukkonen, Maija Pieskä,
Pirjo Pyhäjärvi, Kari Yliräisänen
Toimituksellinen aineisto
Rovaniemen seurakunnan
tiedotustoimisto,
PL 8104, 96101 ROVANIEMI
Seuraava Pääsky ke 25.2.2015
Aineisto ma 9.2.2015
Kustantaja Kotimaa Oy
Painatus Suomalainen Lehtipaino Oy
Jakelu Suomen Suoramainonta
Tilaukset 25 euroa vuodessa
Painos 30 400

Sunnuntai 22.2.

Klo 10 messu Rovaniemen kirkossa, saarna Riitta Lemmetyinen.
Klo 11.30 lounas ja kahvit.
Klo 12.30-14.30 ”Elämäni raamit”–elämyksellinen raamattuopetus,
Marianne Jansson.
”Iloon ja vapauteen kutsuttu”, Riitta Lemmetyinen.
Tervetuloa!
Rovaniemen seurakunta ja Akasia-säätiö

Helmihankien Hiljaisuuden retriitti
27.2.-1.3. Norvajärvellä.
Teema ”Tyytyväisyyttä elämään”.
Retriitin hinta 65€.

Ohjaajina
sairaalapastori Marjatta Orava,
marjatta.orava@evl.fi, 040-7048846,
Sirkka Juntunen, retriitinohjaaja,
sirkka.juntunen@gmail.com, 040-5589091 ja
Tellervo Malmiola, rukousliikunnanohjaaja,
tellemalmiola@luukku.com, 040-7210231.
Tiedustelut ja ilmoittatutuminen ohjaajilta
20.2. mennessä.
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Heprean opiskelua Rovaniemellä

YHTEISVASTUUKERÄYKSEN
TAPAHTUMIA ROVANIEMELLÄ 2015

Heprean kieli avaa Raamattua rikkaasti
Kuva KHY

Rovaniemellä Muukkonen on
opettanut hepreaa Rovalassa jo vuodesta 2010 lähtien. Tälle vuodelle
kansalaisopiston
ryhmäkokoedellytykset tiukentuivat taloudellisista
syistä, niinpä kuviota mietittiin uusiksi. Tilanne ratkesi sillä, että seurakunta antaa opetukseen tilan ja
Muukkosen Genesis ry yhteistyössä
Agricola-koulutuskeskuksen kanssa
hoitaa opetuksen.

Yhteistyössä opistojen
ja seurakuntien kanssa
Yhteistyössä Koulutustilanteet tapahtuvat yhteistyössä lähinnä kansalaisopistojen, kansanopistojen kautta. Jotkut seurakunnat ovat myös tilanneet kursseja.

1.2. klo 10 messu kirkossa, keräyksen avaus.
Messun jälkeen kirkkokahvit srk-keskuksessa.
Tutustumme mm. keräyskohteisiin.
Televisiossa keräyksen suojelija Tasavallan presidentti
Sauli Niinistö avaa Yhteisvastuukeräyksen Yle TV1:ssä sekä
Yle Radio 1:ssä klo 12.05.

Heprea-illat
Rovaniemellä
Maanantaisin kirkon
kryptassa Eelin-salissa
Yliopistonkatu 2 (käynti
Vapaudentien puolelta)
2.2., 16.2., 16.3., 23.3.,
30.3., 20.4., 4.5., 11.5.,
18.5., 25.5., 1.6. ja 15.6.
Ohjelmassa: heprean
alkeet, nykyhepreaa,
verbioppia ja
heprealaisia lauluja.

Raamatun hepreaa ja nykyhepreaa
Torniolainen pastori, teologian
maisteri Juha Muukkonen on kiertänyt 11 vuotta Suomea opettamassa hepreaa siitä innostuneille. Ohjelmassa on sekä Raamatun heprea
että nykyheprea. Lauletaanpa kurssilla myös heprealaisia laulujakin.
Tälle vuodelle on sovittuna kurssit
13:lle eri paikkakunnalle. Muukkonen on laskenut, että kurssitunteja
kertyy kaikkiaan 720. Matkapäiviä
kertyy vuodessa 120.
Muukkonen ei ole minkään seurakunnan palveluksessa vaan toimii perustamansa Genesis-yrityksen kautta.
Genesiksen kautta hoituu sopimukset
ja rahaliikenne. Kurssimaksu on keskimäärin kaksi euroa tunnilta.

Ovelta ovelle –listakeräys kotiovilla 1.2.–30.4.

– Kurssit ovat räätälöityjä, jossa
huomioidaan osallistujien hepreankielen lähtötaidot. Osallistujat haluavat ehkä enemmän opiskella raamatunhepreaa kuin nykyhepreaa,
jossa korostuu arkinen kieliosaaminen. Vähän niin kuin fifty-sixty
mallilla, Muukkonen nauraa.
– Yleensä kurssia kohden on 10
opiskelijaa, onpa joskus ollut 20
hengen ryhmäkin.
– Rovaniemellä opiskelemaan
on tullut etupäässä työssäkäyviä,
muutama eläkeläinen ja opiskelija,
Muukkonen kertoo.

3.2. klo 16–17.30 Ounasrinteen kappelilla Itukoulutuslaisten
järjestämä Ulkotapahtuma, mäenlaskua ja makkaranpaistoa,
arpajaiset, myyjäiset YV:n hyväksi.
4.2. klo 16–17.30 Muurolan kappelilla Itukoulutuslaisten järjestämänä bingoa, yhteislaulua, myyjäiset, arpajaiset YV:n
hyväksi.
5.2. klo 10 ”Tyytyväisyystakuu” – Heli Karjalaisen kirjan
pohjalta runoa ja proosaa Helmikammarilla, runon-lausuja
Aila Järvirova. Vapaa pääsy, vapaaehtoinen lahja YV:lle.

Useat modernit raamatunkäännökset antavat monille sysäyksen selvittää, miten raamatussa alkukielellä asiaa ilmaistaan. Tässä Muukkonen haluaa virittää opiskelijoiden
mielenkiinnon kielen oppimisen
ohella myös teologis-hengelliselle
aaltopituudelle.
Katson, että Jumala on ilmoittanut itsensä juutalaisen kansan kautta ja siis heprean kielellä. Kieli on
väline ja väline on viesti.
Heprean kielen kirjainsymbolit avaavat sinänsä syviä rikkauksia syntyhistoriansa kautta. Lisäksi esimerkiksi jokainen nimi merkitsee jotakin, kertoen usein jotain
Jumalasta, Muukkonen kertoo innostuneena.
Miehen innostus kävi haastattelijalle ilmi heti ovella, jossa Muukkonen tervehtimisten jälkeen arvuutteli allekirjoittaneen nimen merkitystä.

Seurakunta-aktiivit innostuneita
Heprean kielestä ovat etupäässä
kiinnostuneita seurakunta-aktiivit,
mutta joukossa on aina myös muutama, joka haluaa muuten vain sivistää itseään uuden kielen oppimisella.
Oppikirjana Muukkonen käyttää
yliopiston kielioppikirjaa.

Väline on viesti
Seurakunta-aktiivit ovat motivoituneita oppimaan raamatun hepreaa.

KHY

13.–14.2. Lipaskeräystempaus markettien edessä.
Pe klo 10–20 ja la klo 10–18.  Ilmoittautuminen lipaskerääjäksi 016-3355236, diakoniatoimisto.
15.2. klo 11 burmalaista ruokaa Muurolan kappelissa perhekirkon jälkeen keräyksen hyväksi.
16.2. klo 19 Lapin musiikkiopiston konsertti kirkossa.
Vapaa pääsy, kolehti Yhteisvastuun hyväksi.
19.2. klo 19 Kalevi Kiviniemi ja Elias Niemelä,
urkukonsertti kirkossa. Lipputukoista 15 % YV:lle.
24.2. klo 12 Helmikammarilla tempaus, tuotto Yhteisvastuulle.
Klo 17–19 lipaskeräystempaus Prisman aulassa,
järj. Korkalovaaran nuoret.
Klo 19 Jousikvartetti kirkossa, lipputulot/kolehti YV:lle.
26.2. klo 19 Lapin musiikkiopiston konsertti kirkossa.
Vapaa pääsy, kolehti Yhteisvastuun hyväksi.
26.3. klo 18 Riemukierroshiihto Kirkkolammella
Näe eri tyylilajeja, asuja ja vauhtia ikähaitarilla 4–90 v!
26.4. klo 17 Yhteisvastuukeräyksen kahvitilaisuus
srk-keskuksessa. Muistetaan pitkäaikaisia kerääjiä.
Klo 18 Yhteisvastuukonsertti klo 18 kirkossa, laulaja Saila
Seurujärvi, säveltäjä/multi-instrumentalisti Lasse Heikkilä ja
viulisti Anni Kaisa Karola, ohjelma 10 €.

talviallakka
Tarkemmat tiedot kulloinkin lähipäivien tapahtumista näet
Uusi Rovaniemi-lehdestä keskiviikkoisin ja seurakunnan kotisivuilta www.rovaniemenseurakunta.fi

ROVANIEMEN KIRKKO
Sunnuntaisin klo 10 messu.
Tiistaisin klo 8.30 Aamun rukoushetki kirkon sakastissa.
Keskiviikkoisin klo 18 arki-illan ehtoollinen kirkossa.
01.02. klo 10
06.02. klo 19
12.02. klo 10
15.02. klo 18
16.02. klo 19
19.02. klo 19
24.02. klo 19
26.02. klo 19

messu, Yhteisvastuukeräyksen avaus. Messun
jälkeen kirkkokahvitilaisuus srk-keskuksen
juhlasalissa.
Edu Kettusen ja Markus Vuorisen konsertti,
pääsylippu 10 €.
lasten laskiaiskirkko.
Tuomasmessu.
Lapin Musiikkiopiston konsertti Yhteisvastuun
hyväksi, vapaa pääsy, kolehti.
urkukonsertti, Kalevi Kiviniemi ja Elias
Niemelä, pääsylippu, osa lipputuloista
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
ranskalaisen Melete-jousikvartetin konsertti.
Lapin Musiikkiopiston konsertti Yhteisvastuun
hyväksi, vapaa pääsy, kolehti.

KESKIKAUPUNKI
30.01. klo 13
31.01. klo 17

Lauluhetki Keltakankaan kerhohuoneella,
mukana Sanna Peltola.
nuorten aikuisten OMA-ilta srk-kodilla.

01.02. klo 9.15 kryptassa lähetystyön rukoushetki.
02.02. klo 16 kevätkauden katulähetysillat alkavat, kokoontuu maanantaisin srk-kodin takkahuoneessa.
02.02. klo 14.30-21 Heprea-ilta kirkon kryptan Eeli-salissa.
04.02. klo 13 srk-keskuksessa Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus.
04.02. klo 18 Norvajärven leirikeskuksessa miesten saunailta. Lähtö klo 17.45 srk-keskuksesta,
Rauhankatu 70. Isäntänä Ilari Kinnunen.
04.02. klo 18.45 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
05.02. klo 10 Viirinkankaan kappelissa lasten laskiaiskirkko.
06.02. klo 18-21 kryptassa nuortenilta, musiikkia, afrikkalaisia
rytmejä.
11.02. klo 18.45 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
12.02. klo 18 Pyhiinvaellus Raamatun halki srk-keskuksen
salissa.
13.-14.2.
Yhteisvastuun lipaskeräystempaus ostosmarkettien edessä 13.2. klo 10–20 ja
14.2. klo 10–18.
14.02. klo 13 kryptassa Rukouksen lähde-rukousiltapäivä

Rovaniemen puolesta.
14.02. klo 17 nuorten aikuisten OMA-ilta srk-kodilla.
15.02. klo 10-13 kirkonmäellä laskiaistapahtuma.
16.02. klo 14.30-21 Heprea-ilta kirkon kryptan Eeli-salissa.
18.02. klo 13 srk-keskuksessa Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus.
18.02. klo 18 Norvajärven leirikeskuksessa miesten saunailta. Lähtö klo 17.45 srk-keskuksesta,
Rauhankatu 70. Isäntänä Reino Tikkinen.
18.02. klo 18.45 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
19.02. klo 13 Yhteisvastuun hyväksi lauluhetki Rantavitikan
diakoniapiiriläisten kanssa Keltakankaan kerhohuoneella. Kahvit. Mukana Sanna Peltola.
21.-22.02.
naisten päivä srk-keskuksessa.
22.02. klo 13 hartaus kryptan kappelissa liittyen Arctic
Pride -tapahtumaan.
24.2. klo 12
Helmikammarin YV-tempaus
Helmikammarilla.
25.02. klo 18.45 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
27.02. klo 20-23 kryptassa nuorten Yökirkko.
28.02. klo 13 Vapaaseurakunnassa Raamattu- ja rukoustilaisuus herätyksen puolesta.
28.02. klo 17 nuorten aikuisten OMA-ilta srk-kodilla.

korkalovaara-ylikylä
01.02. klo 13

kappelissa Pinjapuun alla-tapahtuma, Noora
Tikkala, Merita Orell-Kiviniemi, lastenohjaajat
sekä nuoret.
08.02. klo 13 kappelissa messu, Karita Kaukonen.
Kirkkokahvit.
09.02. klo 10 kappelissa lasten laskiaiskirkko.
15.02. klo 13 kappelissa messu, Noora Tikkala. Kirkkokahvit.
17.02. klo 11-13 kappelissa laskiaisen hernekeittolounas.
22.02. klo 11 Ylikylän koululla jumalanpalvelus, Ari Jarva.
22.02. klo 13 kappelissa messu, Ari Jarva. Kirkkokahvit.

ounasJOKI
03.02. klo 18
08.02. klo 11
08.02. klo 14
09.02. klo 18
11.02. klo 15
18.02. klo 18

Sinetän kinkerit Kaisa ja Tapani Aarniolla,
Tarsarannantie 20.
Sinetän kappelissa perhemessu, Ilari
Kinnunen, Minna Laakko. Kirkkokahvit.
Meltauksen kappelissa messu, Ilari Kinnunen.
Kirkkokahvit.
Perttauksen kinkerit. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Nivankylän kinkerit Sinikka ja Simo Ravelinilla,
Vilpunkuja 9.
Meltauksen kappelissa Virsikirja tutuksi-ilta,
Ilari Kinnunen, Sanna Peltola, kuoro. Taksia saa
käyttää.

20.02. klo 18
22.02. klo 11
22.02. klo 14
26.02. klo 10
26.02. klo 13

Sinetän kappelissa rauhanyhdistyksen seurat,
Seppo Ranua.
Sinetän kappelissa messu, Mikko Reijonen.
Kirkkokahvit.
Maijasen kappelissa messu, Mikko Reijonen.
Kirkkokahvit.
Kerhokinkerit Kotiseutupiirissä Meltauksen
kappelissa, Sanna Peltola, Kirsti Vuolo.
Kerhokinkerit Torstaikerhossa Maijasen kappelissa, Sanna Peltola, Kirsti Vuolo.

alakemijoki
01.02. klo 10
08.02. klo 14
13.02. klo 18
15.02. klo 11
22.02. klo 14

kappelissa jumalanpalvelus, Mirja-Liisa
Lindström.
kappelissa perhepyhäkoulu.
kappelissa Donkkis, Katariina Jääskeläinen,
Seija Luomaranta, Juho Rinne, Sanna Peltola.
kappelissa perhekirkko, kahvitarjoilu ja YVtapahtuma, Kate Jääskeläinen, Mirja-Liisa
Lindström.
kappelissa perhepyhäkoulu.

ounasVAARA
01.02. klo 15
08.02. klo 15
13.02. klo 9
15.02. klo 15
22.02. klo 15

kappelissa messu, Eeva-Liisa Jääskelä.
kappelissa messu, Mirja-Liisa Lindström.
kappelissa lasten laskiaiskirkko.
kappelissa laskiaismessu, Eeva-Liisa Jääskelä.
kappelissa messu, YV-tapahtuma, kirkkokahvit, Jouni Hilke, Noora Tikkala.

YLÄKEMIJOKI
08.02. klo 10

Auttin kappelissa ja klo 12 Viirin kappelissa
messu, Topi Litendahl.
10.02. klo 10-11.30 Viirin srk-kodilla perhekerho.
17.02. klo 10.30-12 Auttin kappelissa Varttuneiden kerho,
Sanna Peltola.
22.02. klo 10 Auttin kappelissa ja klo 12 Viirin kappelissa
Hiljaisuuden rukouslauluja.
24.02. klo 10-11.30 Viirin srk-kodilla Perhekerho.
25.2. klo 17.30 Auttin kappelissa keskustelutilaisuus kappelin
tulevaisuudesta, kahvitarjoilu klo 17 alkaen.

saaren-nammankylät
08.02. klo 11

Aapakirkossa perhepyhä ja klo 13 Jouttikeron
kappelissa messu, Elina Rask-Litendahl.
17.-19.02. klo 9 ja 10 Aapakirkossa lasten laskiaiskirkko.
22.02. klo 13 Jouttikeron kappelissa Paastonajan rukouslauluja.

