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Haastettu kirkko
K
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Pääkirjoitus

irkon nelivuotiskertomuksen nimi Haastettu kirkko kertoo
kirkkoyhteisön tämänhetkisestä tilasta.

siin. Kirkon antamat vastaukset näyttävät tyydyttävän entistä vähemmän.

irkko on vahvassa muutoksen murroksessa. Siitä kertovat
alaspäin kulkevat tilastokäppyrät.

aiken muutoksen keskellä niin kokonaiskirkko kuin yksittäiset seurakunnat ovat uurastaneet ja tehneet työtä seurakuntalaisten ja seurakuntaan kuulumattomien parissa pyrkien kehittämään toimintaansa ympäröivää muutosta hahmottaen ja uusia strategioita sekä toimintamenetelmiä luoden. Miten tästä eteenpäin - kysellään kirkossa ja myös seurakuntatasolla.

irkon keskeisiin opinkohtiin uskotaan entistä vähemmän.
Huomattavia muutoksia on tapahtunut viidessä vuodessa. Jeesusta pitää Jumalan Poikana enää 41 prosenttia kansalaisista, kun viisi vuotta sitten 63 prosenttia. Jeesuksen
kuolleista herättämiseen uskoi 12 vuotta sitten 69 prosenttia, viisi vuotta sitten 57 ja vuonna 2011 enää vain 36 prosenttia. Kutakuinkin vastaavat luvut kuvaavat ihmisten luottamusta Raamatussa kerrottuihin ihmeisiin. Jeesuksen syntymiseen neitseestä luottaa enää 28 prosenttia kun vuosituhannen alussa asiaa piti totena 59 prosenttia.

U

seissa kohdin on pudotusta yli 30 prosenttiyksikköä kymmenessä vuodessa, josta viimeisen viiden vuoden aikana
yli 20 prosenttiyksikköä. Alaspäin ovat suuntautuneet myös
kirkon toimintaan osallistumisen tilastokäyrät. Tämä kaikki
kertoo ennen näkemättömästä muutoksesta ihmisten sisäisessä maailmassa, asenteissa ja vakaumuksessa kuin myös
jaloilla äänestämisessä.

I

nstitutionaalinen uskonnollisuus opillisine lähtökohtineen
ei tunnu enää vastaavan ihmisten kysymyksiin henkisyydestä ja hengellisyydestä. Nykyajassa etsitään aidosti henkilökohtaisia merkityksiä olemassaolon ja moraalin kysymyk-

K

R

uotsalainen uskontotutkija Owe Wikström antaa kirjassaan Pyhyyden kaipuu pohdittavia näkökulmia kirkon työhön. Ei hänelläkään ole valmiita vastauksia.

W

ikström muistuttaa, että kirkko on paljon enemmän kuin
siinä toimivat ihmiset. Vajavaisuuksistaan huolimatta
kirkko välittää jotain sellaista, mikä on enemmän kuin siinä toimivien ihmisten uskon ja ponnistelujen summa. Kirkon haltuun on uskottu ehdoton Totuus, totuus ihmisestä ja
elämästä.

lohdutusta, voimaa ja toivoa.

V

ikström muistuttaa myös toisesta tavasta. Sen mukaan
kirkko muistuttaa rauhallisesti, että kristinusko viittaa todellisuuteen eikä vaikutuksia pyritä korostamaan. Kirkko todistaa siitä, että Jumala on puuttunut elämään eikä ihmistä ole jätetty huutamaan kysymyksiään elämäntarkoituksesta tyhjään ja autioon avaruuteen.

O

lemassaolon sietämätön keveys ei ole sietämätöntä, jos
jumalallinen todellisuus on tehnyt itsensä tunnetuksi. Jumala on tullut näkyväksi Pojassaan. Juuri tätä totuutta kristinusko tarjoaa ja syventää. Se on sanomaa Totuudesta, johon voi luottaa. Sitä ei tarvitse omaksua kritiikittömästi, vaan
sen voi kokea vähitellen todeksi.

L

eipäpalan ja viinitilkan äärellä
muutama ihminen polvillaan kirkossa. Se viestii: ”Olemme saaneet
maistaa, että Jumala on täällä”.

V
A

ikström kirja haastaa pohtimaan millä tavoin kirkko haluaa markkinoida työtänsä.

setetaanko painopiste toiminnallisuuteen ja osallistumiseen? Ajatus kulkee siihen suuntaan, että kirkko vastaa
ihmisten tarpeisiin ja sen myötä kristillinen usko tuo hyviä
vaikutuksia ihmisten elämään kuten esimerkiksi iloa, rauhaa,

Kari Yliräisänen, vt. kirkkoherra

Herran palvelija kohdusta alkaen
Kuulkaa minua, kaukaiset rannat, kuunnelkaa, kansakunnat, jotka asutte etäällä! Jo ennen syntymääni Herra kutsui minut. Kun vielä olin äitini kohdussa, hän antoi minulle nimen.

Hän antoi minulle suun kuin terävän miekan, kätensä varjoon hän
minut kätki, hän teroitti minut kuin
nuolen, viineensä hän minut talletti. Hän sanoi minulle: ”Sinä olet
minun palvelijani, Israel, sinus-

Rakkauden voima
Markku Pihlaja

”On ihanaa tuntea itsensä rakastetuksi, tämä on
ihan uusi tunne minulle”, kuvaili opiskelija uuden rakkauden löytymistä elämäänsä. Kun löydämme uuden rakkauden,
tunnemme heräävämme
eloon. Kun lapsi saa rakkautta osakseen, hän aivan kuin paistattelee hyväksynnän ilmapiirissä.
Jeesuksen elämästä kerrotaan Vanhan testamentin Messias-ennustuksessa erilaisia asioita. Jeesuksella ei ollut vartta eikä kauneutta, jota ihailla; ei hahmoa, johon voisi mieltyä. Hän oli hyljeksitty, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, halveksittu,
eikä häntä pidetty minään.
Ennustuksen mukaan
Jeesus ei saanut paljon
rakkautta osakseen, hän
oli ihmisten hylkimä. Häntä piinattiin, hänet vangittiin, tuomittiin ja vietiin pois. Hänet syöstiin pois elävien maasta, hänet lyötiin hengiltä. Hänet ruhjottiin
ja lävistettiin, hänet luettiin rikollisten joukkoon. Mutta Jeesus kantoi
meidän kivut ja otti meidän sairaudet kannettavakseen, kärsi rangaistuksen, jotta me saisimme rauhan.
Hänen haavansa ovat hinta, jolla
me parannumme. Hän kantoi syntivelkamme ja pahat tekomme. Hän
antoi itsensä kuolemalle alttiiksi ja
pyysi pahantekijöilleen armoa. Hän
antoi itsensä sovitusuhriksi. Hän tekee monet vanhurskaiksi eli Juma-

lalle kelpaaviksi. (Jes. 53)
Jeesuksen elämästä ja ihmisten
suhtautumisesta häneen ei saa hienoa kuvaa. Mutta kuitenkin Jeesus teki puolestamme jotain todella
suurta. Hän oli syrjitty ja halveksittu, mutta hän kantoi meidän sairautemme, syntivelkamme ja pahat tekomme. Mistä hän sai voiman tehdä tuon kaiken?
Jeesuksesta kerrotaan ennustuksessa, että Jumalan tunteminen ravitsee hänet. Jeesus tiesi olevansa Jumalan rakkauden kohde. Hän
tunsi itsensä rakastetuksi. On hie-

Viikon sana
sa minä osoitan kirkkauteni.” Minä sanoin: ”Turhan takia olen itseni uuvuttanut, tyhjään olen haaskannut voimani. Mutta onhan oikeuteni Herran kädessä, palkkani
Jumalan huomassa” (Jes 40:1-4).

Hartaus
noa tuntea itsensä rakastetuksi, silloin aivan
kuin herää uudelleen
eloon. Jumala on rakkaus (1.Joh.4:16).
Rakkauden kohteena oleminen on Jumalan tarkoittama olotila meille jokaiselle. Jumala haluaa, että saamme olla Hänen rakkautensa kohteina. Silloin
heräämme elämään sitä todellista elämää, jota Jumala on meidän tarkoittanut elävän. Vaikka
olisimme ihmisten torjumia ja halveksimia, Jumalan rakkauden kohteina voimme toteuttaa elämässämme suurta suunnitelmaa. Jeesus
toteutti uskollisesti Jumalan hänelle antamaa
tehtävää.
Meiltäkin Jumala
odottaa uskollisuutta.
Uskollisuutta toimia sillä paikalla, johon meidät on asetettu, uskollisuutta seurakunnassa. Saamme voiman tehdä hyvää ja elää Jumalan suunnitelmassa Hänen rakkautensa kautta. Vaikka inhimillisesti katsoen tilanteemme olisi millainen tahansa, voimme olla jatkuvasti Jumalan
käytössä, kun saamme voimamme
Hänen tuntemisestaan, Hänen rakkauden kohteenaan olemisesta. Jumalan tunteminen saa ravita meitä. Kaikki minä voin Hänessä, joka minua vahvistaa (Fil.4:13). On
ihanaa tuntea itsensä rakastetuksi!
Heini Kesti

Rukous

Rakas Vapahtaja, kaikki syyt kelpasivat, kun sinut tuomittiin. Kansa halusi huutaa sinut ristiinnaulittavaksi. Sinun oli kuljettava ristintiesi yksin. Herra, emme ymmärrä

Pyhää riemua
Pohjoista ylpeyttä – Arctic Pride!
Tätä iskulausetta toistettiin riemukkaassa homoseksuaalien ja sukupuolivähemmistöjen kulkueessa
Rovaniemellä helmikuun lopussa.
Kulkueessa oli mukana satoja ihmisiä, myös meitä heteroita. Ihmisiä jotka haluavat edistää yhdenvertaisuutta Suomessa.
Tuotan pettymyksen niille, jotka luulevat saavansa vettä myllyyn
kirkon homokeskusteluun. Tylsää,
eikä minulla ole siihen mitään uutta sanottavaa. Olen vankkumatta
ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden kannattaja, mutta vastapuolelta löytyy sen tuhat vastustajaa ja raamatunlauseet lentävät
kuin lastut vedessä. Jankuttakoon
kuka jaksaa. Sen sijaan kerron riemusta ja Pyhästä.
Osallistuin Tuomasmessuun Rovaniemen kirkossa ja koin siellä
valtavan vahvaa yhteistä riemua.
Tuntui hyvältä, kun sai ylistää Herraa ja iloita. Ihmiset lauloivat, taputtivat ja hymyilivät. Hyvä olo jäi
asumaan pitkäksi aikaa. Yhteinen
kokemus Pyhästä vahvistaa meitä
seurakuntalaisia.
Sama riemun kokemus täytti
mieleni myös Pride -kulkueessa.
Yhdessä, käsi kädessä kävelimme
häikäisevän kirkkaan taivaan alla.
Hetki oli kaunis ja liikuttava, rakkaus ja ilo elämästä paistoi kaikkien kasvoilta.
Muistan myös Pyhän häivähdyksen viime keväältä, kun mieheni kanssa päätimme kaataa mökin vanhoja pihakoivuja. Kävin
halaamassa jokaisen koivun, kuiskin kiitosta kaikista vuosista. Ker-

kärsimyksesi syvyyttä. Kuitenkin
rukoilemme: Auta meitä joka päivä kuolemaan pois vääristä mielihaluista ja elämään sinulle, sinä
ristinkantaja ja lunastaja, joka elät
ja hallitset ikuisesti.

Kolumni
roin, että nyt elämäkierto jatkuu,
vanhoista puista tehdään klapeja
ja katsotaan tuleeko uusia taimia.
Koivun kylki oli niin lämmin, suljin silmäni ja annoin hartauden virrata lävitseni.
Mikä on Pyhää? Onko riemu ja
kiitollisuus yhdessä jaetusta kauniista hetkestä Pride kulkueessa samaa Pyhää, kuin kirkon Tuomasmessussa koetut tunteet? Kuinka
lähellä Pyhää on ihminen, joka istuu kannon päällä metsässä ja katsoo sateenkaarta?
Osaan vastata vain omasta puolestani. Minulle Pyhä on siellä,
missä saa kokea jotain kunnioitusta herättävää ja hyvyyttä, jota ei
tarvitse selittää. Se on tunne siitä,
että tämä kokemus on kaunis ja oikea, ei ketään vastaan, vaan hyvyyden puolesta.
Pyhyyden kokeminen tarvitsee
heittäytymistä, antautumista hetkessä elämisen riemulle. Miksi
Pyhää ei markkinoida enemmän?
Elämä on paljon jännittävämpää,
kun antaa itselleen ja muille luvan
kokea pyhyyttä arjessa. Sitä on askeleen lähempänä valoa ja varjojen
kanssa on helpompi elää.

Anni Tolppi
Toimittaja, Yle Lappi
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37 vuotta pappina toiminut Henry Rantala:

Pääsiäisen sanoma on jäänyt varjoon
Harriet Urponen

S

unnuntaina 31.3. on Korkalovaaran kappelissa pääsiäismessu, jonka toimittaa kappalainen
Henry Rantala. Vaikka kyseessä
on Rantalan pappisuran viimeinen
messu, hän haluaa, että tuossa messussa ylösnousemus on tärkein asia.
– Pääsiäinen merkitsee minulle
paljon, Rantala toteaa.

Ylösnousemus
on luvattu meille

Puhtaalta pöydältä papiksi

– Jeesus oli ristillä meidän elämämme tähden ja hän oli kuningas orjantappurakruunuineen. Hän
tuli tänne meidän kaltaiseksemme,
muttei tehnyt syntiä. Hän kuoli
vuoksemme ja nousi ylös kuolleista ja tämä ylösnousemus on meille
myös luvattu, Henry Rantala avaa
pääsiäisen sanomaa.
– Kuolemaa työnnetään syrjään
kaikesta nyky-yhteiskunnassamme ja siksi pääsiäisen sanomakin
on jäänyt varjoon. Pääsiäisen sanomasta voidaan kuitenkin nostaa
esiin rakkaus.
– Pääsiäisen tärkeä viesti on
maailman kuuluisimmassa Raamatun jakeessa. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän
antoi ainoan poikansa ettei yksikään, joka häneen uskoo joutuisi
kadotukseen vaan saisi iankaikkisen elämän (Joh 3:16). Jeesus on
elänyt, kärsinyt, kuollut ja noussut
ylös kuolleista meidän tähtemme,
Henry Rantala sanoo.

Henry Rantala on kotoisin EteläHämeestä, Lopelta. Nuorempana
hän oli urheilullinen poika, joka
kävi vain harvoin kirkossa tai seurakunnan tilaisuuksissa.
Isän toiveesta Henry Rantala
lähti opiskelemaan teologiaa.
– Lähdin kaikessa mielessä puhtaalta pöydältä, myös uskonnollisesti. En osannut mitään, mutta jälkeenpäin olen ymmärtänyt kaiken
olleen Jumalan johdatusta.

30 vuotta kappalaisena
Henry Rantala on toiminut Korkalovaara-Ylikylän seurakuntapiirissä kappalaisena lähes 30 vuotta ja
hänellä on kokemusta myös kirkkoherran tehtävistä Pelkosenniemeltä ja Rovaniemeltä.
– Vuodet ovat tuoneet värejä lisää, Henry Rantala naurahtaa.
Papin työtehtävissä kaikkein
omimmillaan Henry Rantala kokee
olevansa rukoushetkissä ja sielunhoidollisissa keskusteluissa. Myös
jumalanpalvelukset ja toimitukset
ovat olleet hänelle mieluisia työtehtäviä.
Henry Rantala ajattelee papin
virasta, kuten Suomen kirjakielen
isä Mikael Agricola. -Papin virka
on opiskelua, rukoilemista ja saarnaamista. -Saarnaamisella tarkoitan laajemmin evankeliumin levittämistä, kuin saarnaamista perinteisesti vain jumalanpalveluksissa.
– Rippikoulu on yksi vaikeimmista papin työtehtävistä, Henry Rantala sanoo ja toteaa siinäkin asiassa vuosien saatossa muuttuneensa.

Ei koskaan saarnaa paperista
Henry Rantala muistaa hauskan
kommelluksen nuoren papin elämästä.
– Olin menossa jumalanpalvelukseen Pateniemen kirkkoon ja
viime hetkellä huomasin, että saarna oli unohtunut kotiin.
Yritin soittaa vaimolle, joka vasta pitkän ajan päästä vastasi puhelimeen kesken kylpyhetken. Hän
joutui taksilla tuomaan minul-

laksemme, vaan meillä on iankaikkinen elämä.
– Ylösnousemusta ei ole ilman kuolemaa. Ristin ja ylösnousemuksen pääsiäinen kuuluvat
yhteen ja oleellista on täydellinen
rakkaus.

Aika ei tule pitkäksi

Henry Rantalan mukaan pääsiäisen sanomassa kiteytyy koko uskon merkitys.
le saarnan, hiukset märkänä. Sen
jälkeen en ole saarnoihini paperia
tarvinnut, Henry Rantala muistelee
pilke silmäkulmassaan.

Raamattu apuna rukouksessa
– Raamatun lukeminen on kuin Jumalan kuuntelemista, Henry Rantala sanoo.
– Raamatusta löytyy aina jotakin uutta, se on elävää vettä. Raamattu avautuu eri elämäntilanteessa eri tavoin. Sitä on tärkeää käyttää apuna rukouksessa.

Yksi Henry Rantalan tärkeimpiä Raamatun jakeita on Jeremiaan kirjassa. Siunattu on se mies,
joka luottaa Herraan ja panee turvansa häneen (Jer 17:7).
Tätä Raamatun jaetta Henry
Rantala kantaa kaulakorussaan,
jonka sai vaimoltaan 40-vuotissyntymäpäivälahjaksi.

Ylösnousemuksessa
koko kristinuskon ydin
Pääsiäisen alla vietetään hiljaista
viikkoa.

– Se on syvän paaston aikaa ja
merkitsee minulle rukousta ja hiljentymistä, kuuntelemista ja pysähtymistä, Henry Rantala sanoo.
Hiljaisella viikolla on perinteisesti ollut joka päivä ahtikirkkoja,
joissa valmistaudutaan isoon juhlaan, pääsiäiseen. Vaikka se ei tilastoissa näykään, on pääsiäinen koko kristinuskon merkittävin juhla.
Henry Rantalan mukaan pääsiäisen sanomassa kiteytyy koko uskon merkitys.
– Me emme elä täällä vain kuol-

Vaikka eläkepäivät koittavat, ei
Henry Rantala usko, että hänellä aika tulisi pitkäksi. Hän on ostanut kuntosalikortin ja aikoo nyt
keskittyä kehonsa huoltamiseen
ja liikuntaan. Lastenlapset pitävät
omalta osaltaan huolta siitä, ettei
ajankulun ongelmia tule.
Henry Rantala ei aio lähteä Rovaniemeltä minnekään. Pääsiäisen vieton perinteet tosin saattavat
muuttua, sillä hän ei muista sellaista pääsiäistä, ettei olisi ollut töissä.
– Minut on kastettu juuri pääsiäisenä. Nyt saan pitää omassa kotikappelissani pääsiäismessun, joten ympyrä sulkeutuu, Henry Rantala myhäilee onnellisena.
Harriet Urponen

Henry Rantalan
läksiäisjuhla
Korkalovaaran
kappelissa su 31.3. klo 13
messun jälkeen.

Korkalovaaran kappelissa tapahtuu taas!
K

orkalovaaran kappeli on ollut
lähes kaksi vuotta suljettuna
remontin takia. Merkittävimmät
muutostyöt ovat katossa.
– Korkalovaaran kappelissa tehtiin talousarvion mukaisia korjaustöitä, joiden yhteydessä löydettiin
ullakolta kosteusvaurio. Kappelisali suljettiin maaliskuussa 2011 ja
pienet korjaustyöt muuttuivat mittavaksi peruskorjaushankkeeksi,
Rovaniemen seurakunnan rakennuspäällikkö Heikki Rötkönen
summaa tapahtunutta.
– Nyt vesikatto on kokonaan

uusittu ja kappelisalin osalta tämä
on tapahtunut rakenteita myöten,
Heikki Rötkönen kertoo.
– Piha-alueen vedenohjaus ja salaojitus on korjattu ja perustusrakenteet on vesieristetty, lattiat on
tiivistetty ja vaurioituneita alueilta seinäeristeet on uusittu.
– Kaikki pinnat on desinfioitu
ja käsitelty sekä rakenteiden liittymät tiivistetty. Ilmastointia on modernisoitu ja koneet on huollettu
ja puhdistettu ja lämmitysjärjestelmää on tehostettu.
– Tämän lisäksi uusittiin äänen-

toisto, modernisoitiin valaistus ja
hankittiin mm. uusia kalusteita.
– Seuraavaksi odottelemme takuuajan välitarkastusta tapahtuvaksi tämän vuoden lopussa.

Kappelin kevät
Pääsiäispäivänä su 31.3. vietetään
kappalainen Henry Rantalan läksiäismessua ja -juhlaa. Ounasvaaran
piirissä hyvin suositut Pyhät meiningit rantautuvat nyt myös Korkalovaaran ja Sinetän kappeleihin.
Pyhät meiningit on perhemessu ja -tapahtuma, jossa erityisesti

lapset on huomioitu. Messun jälkeen on mahdollisuus ruokailuun
ja askarteluun. Lisäksi kierrätyspöydälle voi tuoda pieneksi jääneitä vaatteita.
Keittoateriasta voi maksaa vapaaehtoisen maksun. Pyhiä meininkejä vietetään kevätkaudella
7.4. ja 5.5. klo 13. Sinetän kappelissa samoina päivinä klo 16.

Perheitä toivotaan
takaisin omaan kappeliin
Remontin vuoksi moni perhe on
löytänyt kerhonsa muualta. Nyt

päiväkerhot, perhekerhot ja pyhäkoulut kutsuvat taas alueen lapsia
luokseen.
Perjantaisin uutena toimintana Korkalovaarassa alkaa Tenavaparkki, johon vanhemmat voivat tuoda yli kolmevuotiaan lapsen esim. kaupassa käynnin tai siivouksen ajaksi.
Kouluikäisten kerhot ja nuorten
ryhmät sekä retriittivenyttelijät kokoontuvat edelleen Hillakirkolla.
Lisätietoja kappelin tapahtumista www.rovaniemenseurakunta.fi.
Harriet Urponen
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Varhaisnuorten toimintaa
Saaren-Nammankylissä
KIRKKOPÄIVÄT

Kuopiossa 17.–19.5.2013
www.kirkkopaivat.fi

Kirkkopäivät
Kuopiossa
17.–19.5.2013
Kuopion Kirkkopäivien ohjelmassa kulttuuria ja kantavaa keskustelua
Joka toinen vuosi järjestettävät Kirkkopäivät pidetään 17.–
19.5.2013 Kuopiossa. Vahvasti kulttuuripainotteisessa kirkon
suurtapahtumassa on yhteensä 70
ohjelmanumeroa. Esiintyjälistalla on kansainvälisiä huippunimiä
sekä iso joukko suomalaisia eturivin ajattelijoita, vaikuttajia ja
taideväkeä.
Viikonlopun aikana tapahtumia on ympäri Kuopion keskustaa. Pääestradina toimii Kuopion
Musiikkikeskus, mutta tapahtumapisteitä nousee myös torille,
puistoihin ja ravintoloihin. Torilla kokoontuu muun muassa KirkkoAreena, jossa tunnetut sanankäyttäjät Mikael Jungner, Kaarina Hazard ja Taina West puhuvat suunsa puhtaiksi kirkon itsevaltiaiden rooleissa.
Lontoon King´s Collegen teologian professori Alister McGrath saapuu kysymään, ”Onko
Jumalassa mitään järkeä?” Hän
tarkastelee puheenvuorossaan uskonnon ja tieteen välistä suhdetta sekä uusateismia. Hiljaisuuden
etsijät saavat oppaakseen englantilaisen pastori Henry Morganin. Morgan lupaa auttaa suomalaisia löytämään sen, mikä täällä
on jo entuudestaan tuttua: hiljaisuuteen kätketyn aarteen.
Päivien aikana äänessä ovat
myös muun muassa hallintoja kuntaministeri Henna Virkkunen, nunna Kristoduli, emerituspiispa Eero Huovinen, europarlamentaarikko Eija-Riitta
Korhola sekä sanoittaja ja tuottaja Ilkka Vainio.
Kirkkopäivät on vahvasti kulttuuripainottunut luterilaisen kirkon yhteiskunnallis-hengellinen
suurtapahtuma. Päivät keräävät
yhteen seurakuntien työntekijät ja aktiivit maanlaajuisesti sekä Kuopion ja ympäristön asukkaat. Järjestäjinä ovat Kirkkopalvelut, Kuopion seurakuntayhtymä, Kuopion kaupunki, kirkkohallitus ja Kuopion hiippakunta.
Ohjelmaa tuottavat myös kirkolliset yhteistyötahot.
Ensimmäiset Kirkkopäivät pidettiin Helsingissä vuonna 1918.
KT

Kuinka huippua onkaan, että ympäri Suomen evankelis-luterilaiset
seurakunnat järjestävät toimintaa
kaikenikäisille! Yksi tärkeimmistä kohderyhmistä on varhaisnuoret, eli 7-14-vuotiaat. Rovaniemellä seurakunnan eri piirit toimivat
varhaisnuorten kanssa monipuolisesti, mutta pohjana kaikelle varhaisnuoriso-, eli varkkatyölle on
aina kristillinen ihmiskäsitys.
No mitä se varkkatyö sitten on?
Saaren- ja Nammankylien piirin
varhaisnuorisotyön ensisijaisena
tavoitteena on kohdata varhaisnuori ja tarjota hänelle mahdollisuus
kuunteluun ja keskusteluun luotettavan aikuisen kanssa. Tämä luonnistuu seurakunnan tarjoamien erilaisten kerhojen, tapahtumien, leirien, retkien ja koulukäyntien yhteydessä. Tavoitteena on auttaa
lapsia ja nuoria löytämään oma
paikkansa seurakunnassa. Kristillistä kasvua tukemalla seurakunta
toivoo lapsen ja nuoren osallistumisen seurakunnan toimintaan jatkuvan läpi elämän. Tällä tavoin tuetaan myös meille kristityille tärkeää uskonelämän hoitamisen osaa
– seurakuntayhteyttä!
Varhaisnuorten toiminta on monipuolista ja kivaa. Jokainen voim-

me toiveillamme ja taidoillamme
vaikuttaa sen kokonaisuuteen. Uusien ystävien ja hyvien kokemusten lomassa varhaisnuori kasvaa
lähemmäksi Taivaan Isää. Tule siis
rohkeasti mukaan varhaisnuorisotyöhön vaikkapa kerhonohjaajaksi,
kerholaiseksi tai vapaaehtoiseksi!

senvaaran koululla sunnuntaina
21.4 kello 12 alkaen. Seurakunta
tarjoaa samana päivänä myös koko perheen konsertin klo 14 alkaen! Mikäs olisi sen parempaa, kuin
lähteä juhlimaan kymppisynttäreitä, ja samalla kokoontua koko perhe yhdessä nauttimaan mahtavasta

ilmaiskonsertista!
Taivaan Iskän siunausta jokaiselle!

Karoliina Pelimanni
Kirkon nuorisotyöohjaaja/
Yhteisöpedagogi-opiskelija,
Centria AMK

On hienoa
olla täyskymppi
Yksi seurakunnan
varhaisnuorisotyön järjestämä tapahtuma
on kymppisynttärit.
Kymppisynttäreitä vietetään seurakunnassa
aina 10 vuotta täyttäneiden kanssa. Tänä vuonna vuorossa ovat vuonna 2003 syntyneet lapset.
Saaren-Nammankylien
sekä Yläkemijoen
piiriin kuuluvat
kymppivuotiaat
pääsevät juhlimaan synttäreitään Pressankattien kanssa Syvä-

Pressan katit esiintyvät
kymppisynttäreillä Syväsenvaaran
koululla 21.4. klo 12, jonka jälkeen
koko perheen ilmaiskonsertti klo 14.

Vuonna 1999 syntyneet ilmoittautuvat
rippikouluun huhti – toukokuussa 2013
Vuonna 1999 syntyneiden
rippikouluun ilmoittautuminen on
22.4.–10.5. välisenä aikana.
Tällöin seurakuntapiirien
työntekijät jakavat
ilmoittautumiskortit alueensa
niillä kouluilla, joissa on 7luokkalaisia. Kortit tulee palauttaa
24.5. mennessä kortissa olevan
ohjeen mukaisesti.
Jos 1999 syntynyt
ei olekaan 7-luokalla
Rippikouluilmoittautumiskortit jaetaan vain
7-luokissa. Jos tähän rippikouluikäluokkaan
kuuluva on 6:lla tai 8:lla luokalla,
mutta haluaa käydä rippikoulun oman
ikäluokan mukana, hänen tulee hakea
ilmoittautumiskortti ao. yläkoulun
kansliasta, rippikoulutoimistosta Ainonk. 3
ti–to klo 15–17 tai seurakuntakeskuksen
neuvonnasta Rauhankatu 70 arkisin klo
8–15. Pyydettäessä rippikoulutoimistosta
lähetetään ilmoittautumiskortti.
Perinteisiä ja
harrasterippikouluja
Tarjolla on perinteisten leiri- ja
päivärippikoulujen lisäksi urheilu-,
vaellus-, ratsastus- ja elämys-rippikoulut.
Urheilurippikoulussa ei keskitytä yksittäisiin
lajeihin vaan pääpaino ns. taitovalmennuksessa, josta on hyötyä jokaisen lajin
harrastajalle ( ks. erillinen juttu ). Toki
lajivalmennustakin järjestetään sen
mukaan, kun nähdään minkä lajien
harrastajia tämä rippikoulu kiinnostaa.
Valmennuksesta peritään 80 €:n maksu.
Leirille otetaan 25. Ratsastusrippikoulu
on nyt toista kertaa tarjolla ja siihen
otetaan 8–16. Ratsastusmaksu on 120
€. Vaellusrippikouluun otetaan 14–20 ja
elämysrippikouluun 25. Mukana on kuten
ennekin, myös seurakuntapiirien omia
sekä muita yhteisiä rippikouluja, joihin

voi hakeutua miltä alueelta tahansa.
Rippikoululaisen tulee laittaa korttiin
vähintään kolme itselle mieluisinta
rippikoulutoivetta ja maksimissaan
kolme kaveritoivetta. Vain yhden toiveen
korttiin laittanut ei ole etusijalla ao.
ryhmään. Ryhmän maksimikoko on 25
nuorta. Rippikouluikäluokassa on tämän
hetkisen tiedon mukaan n. 650 ja ryhmiä
muodostunee 24–25. Rippikouluryhmät
muodostetaan kesäkuun aikana ja
tarvittaessa ryhmiä yhdistetään.
Milloin pienryhmä on
nuorelle paras vaihtoehto
Kaikille nuorille 25 hengen rippikouluryhmä
ei ole paras mahdollinen oppimis- ja
työskentely-ympäristö. Jos nuori on koulussa
pienryhmässä, yleensä silloin pienryhmä on
hänelle paras rippikouluvaihtoehto. Nuori
itse voi haluta tavallisen kokoiseen ryhmään,
mutta hän ei välttämättä osaa arvioida
tätä oikein. Leirillä eletään kiinteästi ison
ryhmän kanssa koko vuorokausi ja huoneisiin
majoittuu 4 nuorta, joten tarvittavaa rauhaa,
lepomahdollisuutta tai erillistä opetusta on
vaikea tai lähes mahdotonta järjestää. Ennen
leiriä olevissa tapaamisissa ei välttämättä
tule työntekijöiden tietoon kaikkia
niitä asioita, jotka saattavat vaikeuttaa
erityisesti nuoren rippikoulun leiriaikaa ja
koko ryhmänkin toimintaa. Tämän vuoksi
on tärkeää, että vanhemmat/huoltaja
laittaa tietoa erityishuomioitavista asioista
ilmoittautumiskorttiin ja on tarvittaessa
hyvissä ajoin yhteydessä rippikouluryhmän
vetäjiin. Kortteihin laitettavat tiedot ovat
luottamuksellisia ja tulevat vain ryhmän
vetäjien tietoon. Rippikouluvaihtoehdoissa
on tarjolla myös pienryhmä, johon
otetaan 4–8 pienryhmässä osan aikaa tai
koko ajan opiskelevaa nuorta ja ryhmä
toteutuu, jos ryhmään tulee vähintään
4. Tähän ryhmään haluava täyttää sekä
erillisen pienryhmäkortin että oman

seurakuntapiirinsä ilmoittautumiskortin
laittaen siihen 3 toivetta. Jos pienryhmä ei
toteudu, hänet sijoitetaan johonkin muuhun
3:sta muusta vaihtoehdosta.
Tietoa omasta
rippikouluryhmästä ja
ryhmän konfirmaatiosta
Rippikouluryhmät muodostetaan
palautettujen rippikoulukorttien toiveiden
pohjalta kesäkuun aikana. Rippikoululaiselle
ryhmästä ilmoitetaan kirjeitse 30.8.2013
mennessä ja samalla tiedotetaan ryhmän
konfirmaatiosta, mikäli se ei ole jo
kortissa. Jos ei ole tyytyväinen saamaansa
ryhmään, vaihtotoiveita voi esittää
rippikoulutoimistoon 27.9. mennessä.
Tästä tarkemmat ohjeet annetaan
rippikoululaisten infokirjeessä.
Maija Pieskä
016 – 33 55 281, 040 52 68 289
maija.pieska@evl.fi
RIPPIKOULUVAIHTOEHDOT
kaudella 2013–2014
vuonna 1999 syntyneille
Keskikaupunki:
1.	    9.6.–14.6. Norvajärvi
2.	    7.7.–12.7. Norvajärvi
Ounasvaara:
3. 	    2.6.–    7.6.
4.
14.6.–19.6.
5.
30.6.–    5.7.
6.
14.7.–19.7.

Norvajärvi
Norvajärvi
Norvajärvi
Norvajärvi

Saaren-Nammankylät:
7.	    3.3.–    8.3. Norvajärvi
Hiihtolomarippikoulu
8.	    2.6.–    7.6. Norvajärvi
9.
23.6.–28.6. Norvajärvi
10.
23.6.–28.6. Norvajärvi
11.	    7.7.–12.7. Norvajärvi

Alakemijoki:
12.
14.6.–19.6. Norvajärvi
13.
21.7.–26.7. Norvajärvi
Yläkemijoki:
14.	    9.6.–14.6. Oivanki, Kuusamo
Ounasjoki:
15.	    9.6.–14.6. Oivanki, Kuusamo
16.
23.6.–28.6. Vuontispirtti,
Raattama
Korkalovaara – Ylikylä:
17.	    2.6.–    7.6. Oivanki, Kuusamo
18.	    9.6.–14.6. Norvajärvi
19.
30.6.–    5.7. Norvajärvi
20.
14.7.–19.7. Norvajärvi
21.
28.7.–    2.8. Päivärippikoulu
Korkalovaaran kpli
Yhteiset rippikoulut:
21.
28.7.–    2.8. Päivärippikoulu
Korkalovaaran kpli
22.	    3.3.–    8.3.			
Hiihtolomarippikoulu Norvajärvi
23.	    2.6.–12.6. Päivärippikoulu
Seurakuntakoti
24.
13.6.–19.6. Vaellusrippikoulu
		
(14–20 )
25.
21.7.–26.7. Urheilurippikoulu
Liikuntakeskus (80€)
26.
24.7.–    3.8. Elämysrippikoulu
Leirikari
27.
23.6.–28.6. Ratsastusrippikoulu
(8–16, 120 € )
28.
aika avoin
Pienryhmä rippikoulu
(4–8 pienryhmissä opiskeleville)
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Credo – uskon
Rovaniemen sosiaali- ja terveysjohtaja
Markus Hemmilä:

APUA TARJOLLA!

Nepal opetti
antamaan aikaa

lumenluontiin, haravointiin, siivoukseen …
Euroopan matkalle lähteviä nuoria voi kutsua avuksi talkootöihin.
Jokaiselle talkoopaikalle lähtee 2-3 nuorta, palvelua ei voi suorittaa
yksin. Talkootyön hinta on 7€/tunti/nuori. Työ voidaan laskuttaa tai
maksaa käteisenä.
Palvelut tilataan ohjaajan numerosta
040-7301965 / Merita Orell-Kiviniemi

Rovaniemen kaupungin sosiaalija terveysjohtaja Markus Hemmilä kokee Rovaniemen viihtyisäksi kaupungiksi, johon on ollut
helppo kotiutua. Vuodenaikojen
vaihtelun myötä luonto on näyttänyt uusia ulottuvuuksia ja talven kaamoksen jälkeen hän odottaa keväthankia.

TILAA MUNKKEJA
JA SIMAA VAPUKSI

Nuoret leipojat ovat lähdössä Euroopan reissulle. Tarjoamme munkkeja
hintaan 0,5€ ja simaa 2€/litra. Siman tulee olla 1,5l pulloissa, tai 0,5l
pulloissa, minimi tilaus on siis 0,5l.
Tilaukset noudetaan seurakuntakodin yläsalista
ti 30.4. klo 12–17.			

Nepalista Rovaniemelle
Ennen Rovaniemelle tuloa Markus Hemmilä työskenteli Lähetysseuran organisoiman kansalaisjärjestön johtajana Nepalissa, jossa
hän toimi osana laajaa kansainvälistä kehitysyhteistyön verkostoa.
– Kiinnostus ja halu lähteä kehitystyöhön on herännyt jo nuorena. Nepalin työtarjous oli mahdollisuus, johon en voinut olla tarttumatta. Koenkin, että Nepal oli
samalla vastaamista vuorten kutsuun ja yhden haaveen toteuttamista, Markus Hemmilä sanoo.
Markus Hemmilällä oli tuolloin
ensimmäistä kertaa mahdollisuus
irtaantua työelämän pyörteistä.
Hän oli lähtenyt vaimonsa Kirsi
Hemmilän kanssa ensin vapaaehtoistyöhön, kun Suomen Lähetysseura tarjosi kehityksen asiantuntijalle työtä.
– Vapaaehtoistyö voi merkitä
ihmiselle osallisuutta. Se voi tarjota hyvin mielenkiintoisia kohtaamisia ja sen kautta voi toteuttaa konkreettisesti rakkauden kaksoiskäskyä, jossa kehotetaan rakastamaan lähimmäistä niin kuin
itseään, Markus Hemmilä pohtii.
Rovaniemeltä katsottuna työ
ulkomailla on opettanut Markus
Hemmilälle paljon.
– Se antoi perspektiiviä elämään ja auttoi ymmärtämään kulttuurisidonnaisuutta. Kaikki se,
miten ajattelemme ja toimimme,
on kytköksissä vallitsevaan kulttuuriin. Ikävä kyllä länsimainen
kulttuurimme on rakentunut melko paljon suorittamisen varaan,
Markus Hemmilä toteaa.
– Nepalissa ollaan yhteisöllisempiä ja osallistutaan laajemmin yhteisiin asioihin. Meillä olisi paljon opittavaa nepalilaisesta
elämänmenosta juuri siinä, ettemme aina miettisi suorittamista ja
yksilön hyvää oloa, vaan keskittyisimme siihen, mitä seuraa, kun
annamme toisillemme aikaa.

Hyvinvoinnin asiantuntija
Markus Hemmilän työ Rovaniemen kaupungin sosiaali- ja terveysjohtajana on haasteellista ja
moniulotteista. Se on yksi työn
hyvistä puolista.
– Rovaniemellä työtä tehdään
isolla verkostolla ja ihmisten
kanssa työskenteleminen on antoisaa, Markus Hemmillä sanoo.
Markus Hemmilän mukaan hyvinvointi on perustarpeiden, osallisuuden ja harrastamisen sekä itsensä kanssa sopusoinnussa olemisen tasapainoa. Hyvinvointi on
myös harmoniaa ja kohtuullisuutta. Hyvinvoiva ihminen on onnellinen ihminen.

Tilaus tekstiviestillä
(nimi, munkkeja x kpl, simaa x litraa, erikoisruokavalio)
ohjaajilta Katariina 040-732189 tai Merita 040-7301965.

EUROOPPANUORTEN
KEVÄTKONSERTTI
la 18.5. klo 18 kirkossa.
Myynnissä Hyvyyden voima- virsi-cd.

NUORTENILTA

Kryptassa perjantaisin klo 18–22.

NUORTENMESSU
Pe 19.4. klo 18 kirkossa.
Messun jälkeen nuortenilta kryptassa.

NUORTEN KEVÄTJUHLA

Su 19.5. klo 18 kirkossa. Messun yhteydessä valmistuvien isosten ja
avustajien tehtävään siunaaminen. Pienimuotoiset jatkot kryptassa.

Pääsiäinen merkitsee Markus Hemmilälle hiljentymistä ja pysähtymistä.

K-15 LEIRI
– Aito onnellisuus näkyy konkreettisesti ilona. Kun ollaan tekemisissä aidon elämän ilon kanssa, olemme samalla myös kristinuskon ytimessä, Markus Hemmilä kuvaa.
Rajattomat tarpeet ja rajalliset
resurssit - siinä on yhtälö, jota yritämme ratkoa kukin omilla tahoillamme. Puhutaan hyvinvointipalvelujen sekataloudesta, jossa osapuolina ovat julkinen hallinto eli
kaupunki, yritykset sekä kolmas
sektori.
– Joudumme rajaamaan resursseja sen suhteen, mitä yhteiskunta järjestää ja mihin itse voimme
vaikuttaa.

Ongelmien ennaltaehkäisy tärkeää
– Hyvinvoinnin vajeisiin ja ongelmiin olisi syytä puuttua hyvissä
ajoin. Haluan painottaa ratkaisuna vahvasti ennaltaehkäisemistä.
– Kaupunki ja yhteiskunta voi
auttaa omalla tavallaan, mutta
tärkeää on tiedostaa, miten paljon ihminen itse voi tehdä. Meillä
on hyvin paljon voimavaroja, kun
huolehdimme itsestämme, Markus Hemmilä muistuttaa.

Rovaniemen kaupungin ja seurakunnan yhteistyöllä saadaan nyt
jo aikaan paljon. Erityisesti diakoniatyön saralla ja sosiaalitoimen kanssa tehtävässä yhteistyössä ollaan jo pitkällä. Esimerkiksi ennaltaehkäisevässä perhetyössä kokoonnutaan säännöllisesti ja
järjestetään toimintaa moniammatillisena yhteistyönä.

25.–28.6. PAANIEMELLÄ

Pääsiäinen hiljentää

• 19.-21.4. Ituleiri I Korkalovaara,Alakemijoki.
• 26.-28.4. Ituleiri II Ounasjoki,Yläkemijoki.
• 10.-12.5. Ituleiri III+IV SaNa, Ounasvaara, Keskusta.

Vietämme kirkkovuoden keskeisintä juhlaa, pääsiäistä. Pääsiäinen
on Markus Hemmilälle tärkeä juhla, joka merkitsee pysähtymistä ja
hiljentymistä.
– Meillä on ollut tapana käydä konsertissa ja kiirastorstain ehtoollisella kirkossa. Yleensä olemme käyneet myös hiihtämässä tunturissa, siinäkin heijastuu tietynlainen omiin ajatuksiin hiljentyminen, vetäytyminen ja luonnon
puhuttelu.
Markus Hemmilä kiteyttää pääsiäisen ydinviestin nykyajan ihmiselle.
– Kelpaan Jumalalle juuri sellaisena kuin olen. Kelpaan siis itselleni ja kelpaan lähimmäisellekin.
Harriet Urponen

Rippikoulun jo käynyt nuori tai nuorekas, tule mukaan K-15- leirille
pohtimaan, kysymään ja keskustelemaan päivän kuumia teemoja.
Mukaan mahtuu 15 ensimmäistä.
Leirimaksu 15 €.
Ilm. 2.4. alkaen nuorisotoimistoon.

ITUKOULUTUSLEIRIT

Aiemmin ilmoitettu leiri III 3.-5.5.
yhdistetty leiriin IV. Jos oman alueen leiri ei käy,
voit ilmoittautua toisen alueen leirille.

KOULUIKÄISTEN LEIRI
3.- 5.6. KUHINASSA
1-6 luokkalaisille.
Leirimaksu 28 €. Mukaan sopii max 30.
Ilm. 2.4. alkaen nuorisotoimistoon.

ISÄ- JA POIKALEIRISTÄ
infoa Uusi Rovaniemi-lehdessä huhtikuun alussa.
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Professori Miikka Ruokanen:

Meillä on varma toivo

H

Eastpress/Seppo JJ Sirkka

elsingin yliopiston dogmatiikan
professori
Miikka Ruokaselle pääsiäisen ydinviesti kuuluttaa ”varmaa toivoa paremmasta”.
– Luojamme on antanut meille
toivon, jolla on vahva perusta. Uskomme ei ole vain toiveajattelua
kuten ”toivon voittavani lotossa”,
vaan uskomme perustuu konkreettisiin historiallisiin tosiasioihin.

Kristillinen usko
perustuu tosiasioihin
Ruokanen korostaa kristillisen toivon perustuvan kahteen tosiasiaan:
Jeesuksen Kristuksen ristinkuolemaan ja ylösnousemukseen.
– Risti on antanut varmuuden
siitä, että pahalla ei ole viimeistä
sanaa meidän omassa elämässämme, eikä koko ihmiskunnan tulevaisuudessa.
– Risti ottaa pois syntimme seuraamuksen, ikuisen kuoleman, lopullisen eron Jumalasta. Meidän
ei tarvitse vain arvella tai luulotella, että Jumala kenties antaa meille
kaiken anteeksi, sillä anteeksiantamus perustuu varmaan historialliseen tosiasiaan.
– Kristuksen ruumiillinen ylösnousemus on vakuus siitä, että juuri tällä meidän konkreettisella ihmisyydellämme on varma toivo
ikuisesta elämästä. Risti ja ylösnousemus ovat riisuneet aseista
toivomme tuhoajat: synnin, kuoleman ja saatanan.

Ymmärtääkö nykyihminen
Jeesuksen ristinkärsimyksen?
Kristilliseen oppiin perehtyneenä
Miikka Ruokanen tunnustaa kristilliseen uskoon sisältyvän monia asioita, joita ei voi täysin järjellä selittää, vaan ne jäävät uskon
ja sisäisen ymmärryksen varaan.
Monia uskon salaisuuksia ei voi
kääntää modernille ajattelutavalle
ja kielelle, ne vain täytyy oppia sellaisenaan, Rouokanen toteaa.
– Ristin salaisuutta ei ole koskaan voitu tyhjentävästi selittää.
Raamattuunkin sisältyy monia tapoja puhua Jeesuksen rististä. Tärkeintä on kuitenkin ymmärtää, että Jumalan Poika kärsii meidän sijassamme. Me olemme synnillämme ansainneet pyhän Jumalan vihan
ja rangaistuksen, mutta tämän rangaistuksen Jumala laittoi Jeesuksen
kärsittäväksi - me olemme vapaat!

Jeesus imee itseensä
kaiken pahuuden
Ruokanen nostaa esiin myös kaksi
muuta tapaa tulkita Jeesuksen ristinkuolon merkitystä.
– Kärsimyksessään Jeesus ikään
kuin ”imee itseensä” kaiken meidän pahuutemme. Häneen isketään
ihmiskunnan viha totuutta ja hyvyyttä kohtaan. Tässä voimme ajatella vaikka niitä 120 kipeää ruoskanläimäytystä, jotka Jumalan Poikaan iskettiin ennen ristiinnaulitsemista!
– Tätä tulkintaa uskonpuhdistaja Martti Luther opettaa: Ristillä
kuolee ”suurin mahdollinen syntinen”, johon on siirretty kaikki
meidän pahuutemme, vihamme,
ylpeytemme, häijyytemme, pe-

tollisuutemme, ahneutemme, rakkaudettomuutemme, toivottomuutemme. Kun tämä ”suurin syntinen” kuolee, siinä teloitetaan ja
tuhotaan meidän pahuutemme ja
sen seurauksena osaksemme tullut
syyllisyys ja rangaistus. Me olemme vapaat!

Jeesus on
kuolemattomuuden lääke
Ruokanen muistuttaa myös, kuinka varhaiskirkon isät opettivat
Jeesuksen kärsimyksen merkitystä medikalistisella näkökulmalla.

– Jumalan Poika piti teurastaa,
jotta me voisimme syödä hänen lihansa ja juoda hänen verensä. Nämä ovat ainoa ”kuolemattomuuden lääkkeet”, jota me kuolettavaan syntiin sairastuneet kipeästi
tarvitsemme. Jos me emme nauti
tätä lääkettä, emme voi elää ikuisesti. Tästä Jeesus itse toteaa evankeliumissa: ”Sillä, joka syö minun
lihani ja juo minun vereni, on ikuinen elämä.” (Joh. 6:54)
– Jokaisella pyhällä ehtoollisella me saamme ottaa vastaan tämän
kuolemattomuuden lääkkeen, jotta

eläisimme ikuisesti. Ei ihme, että Jeesuksen vahvat sanat ärsyttivät monia: ”Sietämätöntä puhetta.
Kuka voi kuunnella tuollaista?”
(Joh. 6:60)

Kristinusko on armon uskonto
Professori summaa pääsiäisen sanoman.
– Kaiken kaikkiaan Jeesuksen
risti ja ylösnousemus ovat kaksinkertainen voitto pahuudesta, synnistä, kuolemasta ja saatanasta, jotka ovat pilanneet Jumalan hyväksi
luoman ihmisyyden ja maailman.

Jo yksin risti poistaa lankeemuksemme seuraamukset, mutta ylösnousemus vielä tuplaa tämän varmuuden.
Maailmaa kiertäneenä, Kiinassa
myös vakituisesti teologiaa opettavana Ruokanen vertaa kristinuskon sanomaa muihin uskontoihin.
Kristinuskossa korostuu armo.
– Kristinusko on hyvin konkreettinen uskonto: Jumalan Pojan
ihmiseksi tulemisessa, kärsimyksessä ja ruumiillisessa ylösnousemuksessa Kolmiyhteisen Jumalan pelastava rakkaus eli armo on
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paremmasta
tullut alas konkreettiseen ihmisyyteen, lihaan, aineeseen ja historiaan. Kaikkiin maailman uskontoihin verrattuna kristinusko
on ennen muuta armon uskonto:
kaikki annetaan meille ilmaisena lahjana!

Nykyihmisen kysymykset
ja kristillinen oppi
Nykyajan ihminen kokee usein
vaikeaksi uskoa monia kristinuskon keskeisiä oppeja. Esimerkiksi ajatus siitä, että Jeesus on samanaikaisesti sekä täysin inhimillinen, Marian poika, että täysin jumalallinen, Pyhän Hengen
siittämä Jumalan Poika, ei sovi nykyajan tuntemiin luonnontieteellisiin kaavoihin. Samoin
ajatus kaiken syyllisyyden pois
pyyhkivästä Jeesuksen sovintoverestä tai hänen ruumiillisesta
ylösnousemuksestaan käyvät yli
nykypäivän järkeen pohjautuvan
ajattelun.

Ainut koko maailman toivo
Ruokanen huomauttaa, että juuri kaikki nuo kolme kristinuskon päätotuutta, Jumalan ihmiseksi tuleminen, sovitus ristillä
ja ylösnousemus, ovat meille annettu suurin mahdollinen lahja!
– Ne ovat ainut toivomme, koko maailman ainoa toivo! Ilman
ihmiseksi tulleen Jumalan Pojan
ristiä ja ylösnousemusta meillä ei
ole ikuista elämää, vain ikuinen
kuolema. Kaikki me syvällä sisimmässämme ikävöimme ikuista elämää, Ruokanen muistuttaa.
– Miksi meidän pitäisi puristaa nämä mahtavat salaisuudet
johonkin rajatun ajattelumme,
tietomme ja havaintokykymme
purkkiin? Jumala teki mahtavan
ihmeen luodessaan maailmankaikkeuden tyhjästä noin13,7

miljardia vuotta sitten. Tiede tietää jotain siitä mitä silloin tapahtui, mutta se ei tule koskaan tietämään miksi se tapahtui.
– Jos kaikkivaltias Luoja, olemisen suuri mysteeri, ”minä olen
se joka minä olen” -Jumala, kykeni antamaan universumille olemassaolon lahjan, eikö hän vielä
enemmän kykene antamaan meille muita ihmeitään, rakkautensa
ja pelastavan armonsa lahjoja?

Pääsiäinen vakuuttaa:
uusi taivas ja uusi maa”
ovat tulossa!
Hiljainen viikko ja pitkäperjantai
vievät professori Miikka Ruokasen syvään ja rauhalliseen Jeesuksen kärsimyksen mietiskelyyn. Viikon aikana tulevat luetuksi evankeliumien kuvaukset
Jeesuksen kärsimystiestä sekä aiheeseen liittyviä psalmit ja profeetalliset ennustukset. Rukoukset sanan äärellä keskittyvät katumukseen.
– Pääsiäisyö- ja päivä ovat minulle valon ja valtavan ilon hetki! Evankeliumien pääsiäiskertomukset luovat mahtavan kuvan
uuden aikakauden alkamisesta.
Jeesuksen ylösnousemus on Jumalan uuden luomistyön ensimmäinen teko – meillä on varma
toivo siitä, että ”uusi taivas ja uusi maa” ovat tulossa!

koon muistelemaan Vapahtajansa kärsimystä.
– Kristuksen kärsimys on kaikissa Kiinan kirkoissa aina vahvasti läsnä, koska kaikkien kirkkojen tornissa ja alttarilla on iso
punainen risti muistuttamassa
”Jeesuksen kalliista verestä”, kuten kiinalaiset itse sanovat. Uusin ilmiö joillakin paikkakunnilla on pari vuotta sitten alkanut
ristintie-vaelluksen (Via crucis)
kiinalainen sovellutus pitkänäperjantaina.
– Pääsiäisaamuna kuuden aikoihin kristityt menevät kirkkoon juhlimaan Jeesuksen ylösnousemusta. Keskiyöllä kirkkoon ei mennä, kiinalaiset ovat
aamuihmisiä. Pääsiäisen messu
on riemullinen, rukoukset väkeviä, virrenveisuu vahvaa, julistus voimakasta. Ihmisistä huokuu ilo, halaillaan toisia, ojennetaan toinen toisilleen valkoisia liljoja. Ekumeenisen vuorovaikutuksen seurausta lienee sekin, että ihmiset lahjoittavat toisille itse maalaamiaan pääsiäismunia. KHY

Pääsiäisenä Kiinassa
Viime vuosina Miikka Ruokanen on viettänyt useita pääsiäisiä Kiinan kristittyjen kanssa,
näin myös tänä vuonna. Kiinassa pääsiäistä vietetään keskellä normaalia arkihyörinää, koska kristityt ovat vähemmistö Kiinassa. Kiirastorstaina on ehtoollinen ja pitkänäperjantaina kristityt eivät mene töihin vaan kirk-

Miikka Ruokanen on Helsingin
yliopiston dogmatiikan professori, hän
toimii myös vakinaisena vierailevana
professorina Kiinassa.

Jouni Riipinen asetetaan
kirkkoherraksi helatorstaina 9.5.
Radio RovaDei
93,4 mHz

Pääsiäisen ajan
lähetykset
pe 29.3. klo 9.55–12
ja su 31.3. klo 9-12.
Paikallista ohjelmaa
Rovaniemen
seurakunnasta

Rovaniemen seurakunnan kirkkoherraksi valittu rovasti Jouni
Riipinen on saanut valtakirjan
virkaan 1.4., jolloin hän aloittaa
työssä. Ensimmäisenä työtehtävänään hän on puhumassa Tuomasmessussa toisena pääsiäispäivänä ma 1.4. klo 17.
Piispa Samuel Salmi tulee
asettamaan Riipisen virkaan helatorstaina 9.5. klo 10 messussa.
Messun jälkeen kirkkokansalle
tarjotaan juhlalounas, jonka jäl-

keen vietetään kirkossa tulojuhlaa. Yhteisöille varataan mahdollisuus huomioimisiin keskiviikkona 8.5. iltapäivällä. Tarkempi
juhlaohjelma tiedotetaan lähempänä ajankohtaa.
Jouni Riipinen, 62, vihittiin
papiksi jouluna 1978 ja hän on
nyt ollut jo yli 34 vuotta papintyössä. Viimeiset kolme vuotta
Jouni Riipinen on toiminut Oulujoen seurakunnan kirkkoherrana.

Kymppisynttärit Syntymäpäiväjuhlat 10-vuotta täyttäville!
Korkalovaara
Hillakirkolla 7.4. klo 11-14.

Hillakirkolla juhlitaan aluksi ja
sitten ohjelmassa siirtyminen
kävellen kappelille jossa alkaa
klo 13 koko perheen Pyhä
Meiningit- perhemessu ja
tapahtuma.
Perhemessussa päivänsankarit
siunataan ja he saavat lahjan.

Ohjelma jatkuu klo 13.40-15
keittolounaalla ja askartelupajalla.
Ilmottautumiset Merita OrellKiviniemi, 040-7301965,
ke 27.3. mennessä.
Mainitse ilmoittautuessasi nimi,
puhelinnumerosi ja mahdolliset
allergiasi.

SaarenNammankylät
Syväsenvaaran
koululla 21.4. klo
12. Pressan kattien
koko perheen konsertti
alkaa klo 14. Vapaa pääsy.

Ilmoittautumiset Paula Päivinen,
040-5469408, pe 12.4.
mennessä.
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Musiikkia

Rovaniemen kirkossa

• 27.03. klo 20 iltamusiikki, Klassinen sekakuoro,
johtaa Elisa Kilpivaara.
Vapaa pääsy. Kolehti Yhteisvastuulle.
• 12.04. klo 19 Arja Korisevan ja
Jouni Someron konsertti.
Pääsylippu kirkon ovelta 15 €.
• 20.04. klo 18 konsertti, Aale Lindgren oboe,
Jani Lehtonen viulu ja Jani Aarrevaara piano.
Käsiohjelma 5 €.
• 25.04. klo 18 Suosituimmat riparilaulut -konsertti.
Nuorisobändi soittaa Tero Raution johdolla,
eri solisteja ja laulun toivojia,
kolehti Yhteisvastuulle.
• 18.05. klo 18 Eurooppanuorten kevätkonsertti.
Myynnissä Hyvyyden voima virsi-CD.
• Virrestä Voimaa – yhteislaulutilaisuudet
seurakuntakeskuksessa klo 13–14 aina parillisen viikon keskiviikkona.
KEHITYSVAMMAISTYÖ

Iäkkäiden omaisten virkistyspäivä
Santa Sportissa 11.4. klo 10–13.
Ohjelmassa on ajankohtaisten asioiden käsittelyä, yhteinen lounas ja
kahvit sekä ohjattu keppijumppa ja rentoutus.
Omavastuu on 10 €/henkilö.
Ilmoittautumiset 28.3. mennessä
anu.morikawa@evl.fi tai 040-5807048.
Olet lämpimästi tervetullut!

Pääsiäinen
Kiirastorstai 28.3.
• Klo 9.45 Viirin kappelissa koulujen
pääsiäiskirkko, Lindström.
• Klo 10 Korkalovaaran kappelissa lasten
pääsiäiskirkko.
• Klo 11.30 Viirinkankaan koulun
pääsiäiskirkko Viirinkankaan kappelilla,
Kuirinlahti.
• Klo 16 Meltauksen kappelissa messu,
Mäkinen, Peltola, kuoro.
• Klo 18 Sinetän kappelissa messu,
Mäkinen, Peltola, kuoro.
• Klo 18 Jouttikeron kappelissa messu,
Litendahl.
• Klo 18 Ounasrinteen kappelissa
ehtoolliskirkko, Jääskelä.
• Klo 18 Viirin kappelissa messu, Lindström.
• Klo 19 kirkossa messu, liturgia ja saarna
Rask-Litendahl, avustaa Korteniemi,
kanttorina Liisa Savioja. Lauluryhmä.
• Klo 19 Korkalovaaran kappelissa messu,
Rantala.
• Klo 19 Muurolan kappelissa ehtoollinen,
Ilari Kinnunen, Kilpivaara, Alakemijoen
lapsikuoro.
Pitkäperjantai 29.3.
• Klo 10 kirkossa sanajumalanpalvelus,
liturgia ja saarna Jääskelä, avustaa
Valtonen, kanttorina Kilpivaara.
Lauluryhmä.
• Klo 10 Muurolan kappelissa
sanajumalanpalvelus, Ilari Kinnunen.
• Klo 10 Jouttikeron kappelissa
sanajumalanpalvelus, Litendahl.
• Klo 11 Aapakirkossa sanajumalanpalvelus.
• Klo 11 Ounasrinteen kappelissa
Rauhanyhdistyksen sanajumalanpalvelus,
Jaakko Sääskilahti.
• Klo 13 Korkalovaaran kappelissa
Jeesuksen kuolinhetken hartaus, RaskLitendahl.
• Klo 15 Ounasrinteen kappelissa Jeesuksen

Rovaniemen seurakunnassa
kuolinhetken rukoushetki, Jääskelä.
• Klo 15 Sinetän kappelissa Jeesuksen
kuolinhetken hartaus, Rask-Litendahl.
• Klo 17.30 kirkossa Rauhanyhdistyksen
nuoriso- ja seurakuntapäivien
ehtoolliskirkko, Jaakko Sääskilahti.
Lauantai 30.3.
• Klo 23 kirkossa Pääsiäisyön messu, liturgia
Korteniemi, saarna Yliräisänen, kanttorina
Miettunen. Tuomaskuoro.
Pääsiäispäivä 31.3.
• Klo 9 Ounasrinteen kappelissa messu,
Jääskelä, kirkkokahvit.
• Klo 10 kirkossa messu, liturgia ja saarna
Kuirinlahti, avustaa Ilari Kinnunen,
kanttorina Tervaskanto. Saaren soittajat.
• Klo 10 Muurolan kappelissa messu,
Mäkinen.
• Klo 11 Sinetän kappelissa messu, RaskLitendahl.
• Klo 11 Auttin kappelissa messu,
Lindström.
• Klo 11 Aapakirkossa messu, Valtonen.
• Klo 13 Jouttikeron kappelissa messu,
Valtonen.
• Klo 13 Korkalovaaran kappelissa messu,
Rantala, avustaa Seilo. Kappalainen Henry
Rantalan lähtöjuhla.
• Klo 16 Meltauksen kappelissa messu,
Rask-Litendahl.
• Klo 18 Maijasen kappelissa iltakirkko,
Rask-Litendahl.
2. Pääsiäispäivä 1.4.
• Klo 10 kirkossa messu, liturgia ja saarna
Ilari Kinnunen, avustaa Kesti, kanttorina
Miettunen. Rovaniemen kirkkokuoro.
• Klo 17 kirkossa Tuomasmessu, Korteniemi,
Riipinen, Miettunen, Tuomaskuoro ja –
tiimi, Gideonit. Juontajana Heikki Salo.
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Taitovalmennusta rippileirillä?
Ilmoittautumiset urheilurippileirille huhti-toukokuussa

P

erinteisten rippileirien rinnalla
ovat tiettyyn teemaan painottuneet leirit olleet suosittuja nuorten keskuudessa. Kesällä 2012 toteutettiin vaellusrippileiri ja elämysrippileiri, nyt kesällä on luvassa näiden lisäksi mm. ratsastusrippileiri.
Huhti-toukokuussa on taas
7-luokkalaisten aika ilmoittautua kesän 2014 rippileireille. Nyt
mukana on urheilurippileiri, jonka sabluunaa on hiottu vastaamaan
enemmän kysyntään.

Sekä taito- että
lajiharjoittelua
Urheilurippileiri järjestetään Lapin urheiluopiston tiloissa 21.–
26.7.2014.
– Lopullinen viikko-ohjelma urheilun ja valmennuksen osalta räätälöidään ja viimeistellään vasta
sitten, kun näemme minkä lajien
harrastajia on mukana, Lapin urheiluopiston valmennuskeskuksen
päällikkö Eero Hietanen sanoo.
–Emme halunneet rajata mitään
lajeja pois, vaan leiri on suunnattu minkä tahansa lajin harrastajille,
olipa kyseessä sitten jalkapalloilija, tanssija tai jonkun yleisurheilulajin harrastaja. Ohjelma ja valmennus rakennetaan sillä tavalla,
että harjoitellaan paitsi taitoa ja
fyysisiä ominaisuuksia, myös lajiharjoittelua.
Lapin urheiluopisto on alusta
saakka ollut mukana urheilurippileirin suunnittelussa. Se vastaa

kaikista lajivalmennuksen järjestelyistä, tarjoaa puitteet ja tilat leiriä varten. -Kaikki muu, mitä rippikouluun liittyy, hoituu kotiseurakunnassa, Maija Pieskä kertoo.

Rippileiri on vain yksi
osa rippikoulusta
– Muuten leiri on kuin mikä tahansa rippileiri. Samalla tavalla isoset
ovat mukana leirillä, samanlainen
opetuksen sisältö ja henkilökuntarakenne leirillä on kuin muillakin leireillä Maija Pieskä korostaa.
Rippikoulu kestää vähintään puoli vuotta ja rakentuu neljästä jaksosta, joista leirijakso on kestoltaan pisin. Koko talvikauden kestävässä rippikoulussa on leirin lisäksi aloitus-, seurakuntayhteys- ja
päätösjakso.
– Kaikilla leireillä on jonkun
verran liikunnallisia osioita, esimerkiksi Norvajärvellä on mahdollisuus pelata jalkapalloa, sählyä, lento- tai koripalloa ja järvessä voi uida. Lapin urheiluopiston
osaaminen tuo ammattivalmennuksen osaksi rippileiriä, Maija
Pieskä jatkaa. Tämä urheilurippileiri on valmennuksen osalta myös
maksullinen.

Kenelle
– Urheilurippileiri on mahdollisuus aktiiviselle nuorelle, joka haluaa liikkua, kehittyä urheilijana ja
harjoitella jotakin lajia. Valmennuksessa tullaan korostamaan erityisesti yleistaitavuusharjoittelua,

joka sopii kaikkien lajien harrastajille. Taitovalmennus on yksi Lapin urheiluopiston erikoisosaamisalue, jota tullaan hyödyntämään
myös leirille osallistuvien nuorten
kanssa, Eero Hietanen kertoo.
Yleisvalmennuksen lisäksi ohjelmassa on myös lajiharjoittelua joko valmentajan johdolla tai
omatoimisesti valmennusohjelman
mukaan.
– Jos leirille osallistuu esimerkiksi paljon jalkapallon harrastajia,
voidaan valmentajan valintaa miettiä sen pohjalta. Joka tapauksessa vasta sitten, kun tiedetään, ketä
nuoria leirille osallistuu, säädetään
lopullisesti suhde yleistaitoharjoitusten ja lajiharjoittelun väliltä, Eero Hietanen korostaa.

Ilmoittautumisesta
Rippikouluun ilmoittaudutaan
rippikoulukortilla, jotka jaetaan
7-luokkalaisille koulussa. Nuori
täyttää itse korttiin paremmuusjärjestyksessä kolme hänelle mieluisinta vaihtoehtoa. Jos nuori valitsee ykköseksi urheilurippileirin,
on parhaat mahdollisuudet päästä
mukaan juuri tälle leirille. Lisätietoja rippikouluihin ilmoittautumisesta saa rippikoulutoimistosta ja
seurakunnan verkkosivuilta. HU

Urheilijat lajista riippumatta tarvitsevat
monenlaisia taitoja, joita harjoitellaan
urheilurippileirillä.

Lapin urheiluopiston arkistokuva
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Kirkko on saanut uuden Lasten Virsi –kirjan

Lasten virteen voivat yhtyä kaikki!
E

nsimmäinen Lasten Virsi -kirja
ilmestyi vuonna 1988. Sen juuret ovat lasten pyhäkoululauluissa, joista julkaistiin ensimmäisen
kokoelma jo 1892. Toinen Lasten
Virsi ilmestyi 1997 ja nyt ilmestynyt uusi Lasten Virsi on kolmas
laitos. Kirjan on julkaissut Seurakuntien Lapsityön Keskus ja sen
kustantaa Lasten Keskus.
Mari Torri-Tuominen on Sibelius-Akatemiasta valmistunut
kanttori, joka toimii Seurakuntien
Lapsityön Keskuksessa musiikkikouluttajana. Työhönsä liittyen
hän on ollut myös mukana suunnittelemassa monia julkaisuja, kuten Kirkkomuskari -materiaalia ja
uutta Lasten virsi -kirjaa.
Mari Torri-Tuominen oli tammikuussa kouluttamassa musiikkikasvatusta ja uusia lauluja Rovaniemellä musiikin parissa työskenteleville seurakunnan työntekijöille, joita oli kurssilla parisenkymmentä, laajalti koko Oulun Hiippakunnan alueelta.
Uuden Lasten virsi -kirjan tuottaminen ja suunnittelu vei työryhmältä 2,5 vuotta. Kehittämistyössä on haluttu huomioida erityisesti lapset. -Painopisteenä kirjassa
on ollut "Jumalan silmissä kaunis".
Lapsen arvo on nostettu keskiöön
ja jokainen lapsi on ihme, jota arvostamme koko sydämestämme,
Mari Torri-Tuominen kuvaa.
– Lapsi hahmottaa asioita kuvista. Uudessa Lasten virressä on paljon isoja kuvia, joiden perusteella
on tehty koko kirjan oleellisin lauluryhmittely, Mari Torri-Tuominen
kertoo. Hän kehottaa lapsia itse värittämään kirjan kuvat.
Uudessa kirjassa on 170 laulua.
Niistä noin puolet on vanhasta kir-

Huldan (vas.) ja Hildan lempilaulu on ehdottomasti Jumalan kämmenellä, joka on säilyttänyt paikkansa myös uudessa Lasten virsi -kirjassa.
jasta ja 44 laulua on sellaisia, joita
ei ole aiemmin julkaistu.
– Lauluvalinnoissa on silti huomioitu myös ne, jotka lapsen kanssa yhdessä laulavat, eli aikuiset,
Torri-Tuominen kertoo. -On tärkeää löytää yhdessä laulamisen ilo,
sillä sen kautta syntyy kokonaisvaltainen hyvä olo.

– Lapsi on leikkivä, pomppiva,
naurava, hyppivä, iloitseva ja ihmettelevä ihminen, ihan oikea seurakuntalainen. Hän haluaa olla tärkeä ja hän haluaa osallistua.
Lasten enkelikirkkojen, perhekerhojen ja äiti-lapsi -ryhmien
suosio on kasvanut ja uusille lauluille on selkeästi syntynyt tarve.

Arja Koriseva ja Jouni Somero
esiintyvät Rovaniemen kirkossa
Arja Korisevan ja Jouni Someron konsertti ”Kirkossa” puhuttelee, herkistää ja hoitaa kuulijaa
vanhoilla ja rakkailla hengellisillä
lauluilla. Arja ja Jouni ovat tehneet
kirkkokonsertteja jo lähes 15 vuotta. Viime vuonna he taltioivat kauneimpia hengellisiä lauluja ”Kirkossa” levylle, jota saa myös konsertissa.
Arja Koriseva on luonnut upean, monipuolisen uran, joka hakee
vertaistaan suomalaisessa populaarikulttuurissa. Hän on kaikkien
aikojen Tangokuningatar, joka on
myynyt yli 30 vuotta kestäneellä
urallaan liki puoli miljoonaa levyä,
tehnyt kymmeniä, loppuunmyytyjä konserttikiertueita ison orkesterin kanssa Suomen suurimmissa
saleissa, tehnyt useita omia viihdeohjelmia televisiossa, näytellyt
elokuvissa, kouluttanut laulajan
urasta haaveilevia, luennoinut yrityksille positiivisuuden voimasta,
näytellyt useita päärooleja eri musikaaleissa ja tehnyt yli 20 vuotta
yhteistyötä maineikkaan konserttipianisti Jouni Someron kanssa kirkoissa, konserttisaleissa ja erilaisissa yksityisjuhlissa.

– Meille tuli paljon toiveita, minkälaisia lauluja kirjaan haluttiin ja
monia niistä pystyimme toteuttamaankin, Mari Torri-Tuominen
kertoo. Laulujen toivotaan koskettavan monenlaisten lasten elämää, myös niiden villeimpien. Kuten eräässä lasten virressä lauletaan: "Tahdo en istua hiljaa vaan".

Laulut ovat sellaisia, että ne suorastaan kutsuvat keksimään niihin
leikkejä. Lapset ovat itse parhaimpia leikkisuunnittelijoita. Laulujen
tavoitteena on myös käsitellä erilaisia tunteita, kuten surua.
Harriet Urponen

LASTEN KESÄKERHOTOIMINTA 3.6.–19.6.2013
Kesäkuussa päiväkerhopaikoissa toimivat kesäkerhot,
jotka on tarkoitettu 3-10-vuotiaille lapsille.
Ohjaajina kerhoissa toimivat seurakunnan lastenohjaajat.

KOULULAISTEN KERHOT
Ma-pe klo 9-14. Lapset 7-10 vuotta.
Kerhossa tarjotaan lämmin ateria, hinta 20 € /viikko, (vko 25 10€)
•
•
•
•
•
•

AAPAKIRKKO Aapatie 6, p. 040 742 8846
ALAKORKALO Niskanperänkuja 13 C 11, puh. 040 574 5122
KOSKENKYLÄ Eliisantie 3 D 10, p. 0400 264 944
NIVAVAARA Asematie 1, p. 040 559 6551
OUNASRINNE Saaruantie 3, p. 040 840 4163
LAPIN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULU
Pohjolankatu 23, p. 040 742 8837

KESÄKERHOT

Vuonna 2012 julkaistiin kaksi
heidän yhteistä levyä: kesäkuussa
”Kirkossa” ja marraskuussa joululevy ”Joulukirkossa”. Arja Koriseva on itse oma hittinsä. Hänen säteilevä olemuksensa ja aidosti sydämestä tuleva elämänilo
ovat syitä, miksi suomalaiset tahtovat kuunnella, katsella ja koskettaa
häntä vuosikymmenestä toiseen.
Arjan aito rakkaus työtänsä kohtaan viestii vahvasti, että moni uusi tehtävä ja unelma uralla odottavat vielä tekijäänsä.
Jouni Somero on Suomen monipuolisin konserttipianisti. Hän

on soittanut yli 2600 konserttia eri
puolilla maailmaa Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Somero on tehnyt yhteistyötä useiden koti- ja ulkomaisten laulajien,
instrumentalistien ja kapellimestarien kanssa.
Somero on myös eniten levyttänyt suomalainen pianisti ja hän on
tehnyt myös sovituksia ooppera-,
viihde- ja hengellisestä musiikista.
Arja Koriseva ja Jouni Somero
esiintyy Rovaniemen kirkossa
pe 12.4. klo 19.
Liput 15 €.

• SINETTÄ ma-pe 4.-14.6. klo 10–14 kappelilla,
p. 040 742 8867, 4-12-vuotiaille, 10€ viikko, sisältää välipalan.
• RAUTIOSAARI ma-pe 3.- 7.6. klo 10–14 Valajaskosken metsästysja kalastusseuran majalla, p. 040 574 5122.
Ilmoittautumiset 30.4.2013 mennessä.
SEURAAVISSA TOIMIPAIKOISSA
JATKUVAT PÄIVÄKERHOT ja
PERHEKERHOT 19.6. saakka
työjärjestysten mukaan:
•
AAPAKIRKKO Aapatie 6.
•
SEURAKUNTAKOTI
Rauhankatu 70.
•
KORKALOVAARA
Vaaralammentie 3.
•
OUNASRINNE Saaruantie 3.
• VENNIVAARA Kevätportti 2.

Pääsky
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YHTEISVASTUUKERÄYKSEN TAPAHTUMIA
• 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.
Liput 25€, josta 5€ Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Lippuja saa seurakuntakeskuksen neuvonnassa,
Rauhankatu 70A.
Niitä myydään 26.4. saakka tai niin kauan kuin lippuja riittää.
Mukana iltamissa mm. Unto Matinlompolo,
Markku Torkko, Mauno Kylli, Toni Karilahti, Leo Vierelä,
Sari Kuirinlahti, Mauri Miettunen.
Illan emäntänä Maarit Simoska.
Herkullinen illallinen, iloista musiikkia sekä paikallisten
mestarikertojien huikeita tarinoita. Voit halutessasi kertoa
myös oman tarinasi!
Järjestäjinä Lähteentien pirtti ja Rovaniemen seurakunta.
• 01.05. klo 16 kirkonmäellä Vappujuhla,
soppatykkitarjoilu, yhteislaulua ym. keväistä ohjelmaa.
Vapaaehtoinen maksu Yhteisvastuun hyväksi.
Järjestää Rovaniemen kaupunki, seurakunta ja Lähteentien Pirtti.

Rukoustyön kevättä

Yläkemijoki on soinut
Maaliskuussa vasta uudistetussa
Viirin kappelissa Yläkemijoella
koettiin hieno yhteinen hetki.
Yläkemijoen alueen musiikkivoimat olivat yhdessä musisoimassa Yhteisvastuun hyväksi.
Peräti neljä kuoroa ja solistit toteuttivat puolentoista tunnin mittaisen konsertin kappelin täyteiselle väelle. Montaakaan tyhjää penkkiä ei ollut, väki oli innostuneesti
mukana koko konsertin ajan.
Kauppias Mika Kuuselan ehdotuksesta tapahtumaa lähdettiin toteuttamaan ja mukaan lupautuivat
Lapsikuoro Laulun Lapset, Yläkemijoen Laulajat sekä Seurakuntakuoro ja miesten lauluryhmä Vohon veikot. Lisäksi musisoimassa
olivat Nele Mourujärvi ja Mika
Kuusela sekä Matti Korva ja Tarja Alakörkkö sekä allekirjoittanut.
Juonnoista vastasi koululainen Olli-Petteri Kaihua, yhteisvastuupuheen piti kappalainen Mirja-Liisa
Lindström.

Kun Yläkemijoen seurakuntakuoro perustettiin vuonna -63 isäni Eino Miettusen johdolla, ei varmaan osattu aavistaa, että viidenkymmenen vuoden kuluttua alueella toimii peräti viisi musiikkiryhmää. Nuorten kuoro ei päässyt
tällä kertaa mukaan. Suhteutettuna alueen väkimäärään Yläkemijoen musiikkitoiminta on varmaan
yksi monipuolisimmista Rovaniemen alueella.
Yksi merkittävä tekijä on ollut
Kansalaisopiston toiminta vuosikymmenien ajan. Lisäksi saumaton yhteistyö seurakunnan ja alueen musiikkiväen kanssa on tuottanut hyvää hedelmää.
Eli hyvin tehty, Yläkemijoen väki! Uskon, että monella oli tapahtumasta poistuttaessa hyvä mieli. Vuoden päähän jo suunniteltiin
jatkoa.
Kyllä yhteistyöllä on voimaa.
Musiikkiyhteistyöstä puhuttaessa on hyvä kiittää myös Rovanie-

Sävelkaikuja
men alueen kuoroja ja soitinryhmiä, jotka vuosikymmenien ajan
ovat palvelleet vuorollaan Rovaniemen kirkon jumalanpalveluksissa ja konserteissa. Syys- ja kevätkausina lähes joka sunnuntai on
joku musiikkiryhmä ollut aamukirkossa musisoimassa. Se on varsin
harvinaista maan laajuisestikin.
Olkaa siunattuja – te kaikki!
Käydään hyvillä mielin kohti pääsiäistä, Herramme ja Vapahtajamme ylösnousemusjuhlaa!
Mauri Miettunen
johtava kanttori

Lähetyslento on nuorten lähetystyötä

Merita Orell-Kiviniemi

Rukouksen lähde - rukousiltapäivä
Rovaniemen puolesta kryptassa la 6.4., 11.5. ja 15.6. klo
13–15.30.

Rukousvartioviikot 24/7
• Rukousvartioita Rovaniemen puolesta kuukauden
ensimmäisestä päivästä seitsemän päivän ajan. Liittyvä
sitoutuu tunnin tai puolen tunnin päivittäiseen
rukousaikaan. Rukoilla voi myös valitsemallaan ajalla.
Ilmoittautumisia ottaa vastaan Mirja Mäntymäki, p. 016 344
063 tai 0400 293 215. Häneltä saa myös ohjeistusta.

Aamurukous
• tiistaisin klo 8.30–9.30 kirkon sakastissa.

Jumalan kohtaamisen ilta
• Keskiviikkoisin klo 18.30 srk-keskuksen salissa, Rauhankatu
70. 24.4., 8.5. ja 15.5. kirkossa. Ylistystä, opetusta,
keskustelua ja rukouspalvelua. Tarjolla iltapalaa. Helinä
Sundelin, tiimi ja seurakunnan työntekijät.

Rukouspalvelijoiden palaveri
• kryptassa 11.5. klo 11.30 - 13. Palaveri jatkuu Rukouksen
lähde -iltapäivään osallistumisella.

Rukouspalvelua
• Jumalan kohtaamisen illoissa keskiviikkoisin
• klo 18.30 sekä sunnuntaisin messun jälkeen kirkossa.

Rukouspalvelijakoulutus
• 19.–20.4. Tiedustelut Liisa Alanne p. 040 503 4057.

Lähetystyön kevättä
• 10.4. klo 12.30 lähetyspiiri Helmikammarissa.
• 14.4. klo 16 nuorten lähetysilta srk-kodin alasalissa.
• 18.4. klo 18 lähetystyön rukousilta kryptassa. 21.4.
Sotilaskotisisarten kirkkokahvit ja lähetystilaisuus srkkeskuksessa messun jälkeen.
• 5.5. klo 16 nuorten lähetysilta srk-kodin alasalissa.
• 16.5. klo 18 lähetystyön rukousilta kryptassa.
• 22.5. klo 12.30 lähetyspiiri Helmikammarissa.
• 26.5. lähetystilaisuus ja kirkkokahvit messun jälkeen srkkeskuksessa. Mukana Marja Kopperoinen hiippakunnan
lähetystiimistä.

Retki Suomen Lähetysseuran
VALTAKUNNALLISILLE
LÄHETYSJUHLILLE Helsinkiin 7.-9.6.
• Meno päiväjunalla pe 7.6. klo 7.10.
• Paluu yöjunalla makuuvaunussa, tulo Rovaniemelle
ma 10.6. klo 7.50.
• Majoitumme Holiday Inn hotelliin lähelle Messukeskusta,
joka toimii juhlapaikkana.
• Retken hinta oman srk:n jäsenille 110 €.
• Tiedustelut ja ilmoittautumiset lähetystoimistoon
2.-19.4. välillä, 040-5034057.

Isoset olivat tärkeässä osassa Lähetyslennolla. He mm. harjoittelivat näytelmän ja esittivät sen tapahtumaan osallistuville
nuorille. Kuvassa Anna-Riikka Nousiainen (vas.) ja Emilia Pekkala.
Helmikuun lopussa kirkonmäellä
oli Rippikouluralli -tapahtuma, jossa sadat nuoret ohjaajineen kohtasivat ja saivat opetusta mm. diakoniasta ja lähetystyöstä. Lähetystyön
osuuden nimi oli Lähetyslento.
”Tervetuloa lähetyslennolle
MT28:10. Kapteeni Bucht miehistöineen toivottaa teille hyvää
matkaa.”

Lähetyslento
Lähetyslennon tavoitteena on antaa rippikoululaisille laaja käsitys
lähetystyöstä. Nuorille opetettiin
lähetystyön perusteita, joita esiteltiin kolmessa eri toimintapisteessä.
Näytelmä Hong Kong kertoi
nuoresta huumeiden käyttäjästä,
joka jännittävien vaiheiden jälkeen
päätyi huumevierotuskeskukseen.
Toinen piste kuvasi Tansanian Masai -tyttöjen elämää ja kulttuuria ja
kolmannessa pisteessä tutustuttiin
nimikkolähetteihin ja heidän toimintaansa kohdemaissa.

Isoset merkittävässä roolissa
– Isosten ansiosta tapahtuma onnistui erittäin hyvin, Pirita Bucht
kiittää. Hän kuvasi, miten isoset
olivat harjoitelleet näytelmää ja
miten he ohjasivat pienryhmiä sitoutuen toimintaan.
– Nimikkolähettirastilla rippikoululaiset rukoilivat isosten johdolla nimikkolähettien puolesta ja

näin heille opetettiin myös esirukousta — rukousta toisten puolesta. Rippikoululaiset pääsivät myös
lähettämään nimikkoläheteille sähköpostiviestiä.
– Lopuksi oli upea Toivon Torin
muotinäytös. Oman värinsä tapahtumaan antoi musiikki, josta vastasi nuorisomuusikko Tero Rautio.

Kirpputorilla voit
tehdä lähetystyötä
Rovaniemen seurakunnalla on oma
lähetystyön kirpputori Toivon Tori.
Sen tuotto menee lyhentämättömänä lähetystyön hyväksi. -Nimikkokohteista tuetaan Pietarin lastenkotilapsia, joiden tulevaisuus on epävarma ja heikko.
– Toinen kohdemaa on Etiopia ja
sen lukutaitotyö. Nyt jo yli 16000
lasta on saanut mahdollisuuden
käydä koulua ja oppia lukemaan.
Myös lahjoittamalla tuotteita Toivon Torille, voit tehdä lähetystyötä
paikallisesti, Pirita Bucht opastaa.
Lähetystyötä kotimaasta käsin
– Paikallista lähetystyötä voi
tehdä myös rukoilemalla nimikkolähettien ja kohteissa tehtävän työn
puolesta. Jos jollakin on mahdollista auttaa taloudellisesti, voi hän
tehdä sen Lähetysrenkaan kautta,
Pirita Bucht kertoo.
Pirita Bucht jakaa lähetyssihteerin tehtävät puoliksi vakituisen lähetyssihteerin Liisa Alanteen kans-

sa. Pirita suhtautui nuorena epäilevästi lähetystyöhön ja ajatteli sen
voivan jopa tuhota paikallisia kulttuureja. Sittemmin hän löysi itsensä Namibiasta ja ymmärsi, miten
lähetystyöntekijät menevät kulttuuriin sisältä päin, arvostaen sitä,
opetellen kielen ja tehden yhteistyötä paikallisten kirkon työntekijöiden kanssa.
Nyt Piritan sydän sykkii lähetystyölle. Hän järjestää työkseen lähetystilaisuuksia, rekrytoi ja tukee
Toivon Torin vapaaehtoisia työntekijöitä, organisoi nuorten lähetysiltoja ja lähetystyön käsityöpiirejä
ja on mukana jopa englanninkielisessä raamatturyhmässä. Kaikkiin
ryhmiin voi vielä tulla mukaan ja
englanninkielisessä ryhmässäkin
riittää se, että ymmärtää ja että haluaa puhua englantia. Piritan työtä
on saattaa lähetys lentoon Rovaniemen seurakunnassa.
Harriet Urponen

Lähetysruutu

Pääsky
Kaikki alan siivoukset
Ikkunanpesut ym.
Pihanpuhdistukset
pyöräkoneella

Sydämelliset
kiitokseni
Yhteisvastuukeräyksen
Riemukierroshiihdon
tukemisesta!
Teidän avullanne
saavutin
yli 20-vuotisen
"urani" parhaan
tuloksen.
Hyvää kevään odotusta!
Erkki Vierimaa

Puh. 016-318 192 tai 0400-691 962

kuva Rainer Hiuspää

Seutulanharjun hoivakoti Ky
Seutulankuja 11 016 379 7071
96800 Rovaniemi

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

Lapin ortodoksinen seurakunta vuokraa seurakuntakeskus Petsamo-salia (Ounasvaarantie 16). Vuokra 300 €
(oman seurakunnan jäsenet 150 €). Varaukset ma - pe
klo 9-15 puh. (016) 312 361 tai Lappi@ort.fi.
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MIESTEN
SAUNAILLAT
NORVAJÄRVELLÄ

Keskiviikkoisin klo 18.
Lähtö klo 17.45 srkkeskuksesta, Rauhankatu 70.
3.4., 17.4., 8.5. ja 22.5.
Norvajärven leirikeskuksessa
järjestetään 17.-19.5.

ELÄMÄN
ILTA

läheisensä menettäneille.
”Tuska on suurta. Kyllä. Niin.
Mutta sen pieniksi pilkoin.
Kun kerroin siitä,
se väheni.
Jos vaikenin, se läheni…”
Eila Kivikk´aho

ISÄ-LAPSI -leiri

Leirillä ohjelmaa ulkoilusta yhteislauluun,
käden töitä, keskusteluja, saunomista yms.
Leiri alkaa pe 17.5. klo 18 ja päättyy su 19.5.
klo 12. Leirin hinta aikuisilta 35 e,
lapsilta 20 e (alle 4-v ilmaiseksi).
Ilmoittautumiset Rovaniemen seurakunnan
kotisivuilta 2.4. alkaen osoitteessa
www.rovaniemenseurakunta.fi
Matkat omilla kyydeillä.
Lisätietoja Mira Uimaniemi
p. 040 653 8415.

Rovaniemen
terveyskeskussairaalassa,
Sairaalakatu 1, osastoilla,
4. kerroksen
neuvotteluhuoneessa
tiistaisin klo 18-19: 9.4. ja 14.5.
(syksyn aikataulu ilmoitetaan
myöhemmin)
Mukana illassa sairaanhoitaja
sekä sairaalapastori.

Katulähetysillat

Hoivakoti Etelärinne

maanantaisin klo 10
srk-kodin takkahuoneessa
8.4., 15.4., 22.4., 6.5. ja 13.5.

Etelärinne 41
96100 Rovaniemi
016- 356 1088

Hyvä Hammas
Oy
Puree Paremmin.

Valtakatu 4 A, Rovaniemi

Valtakatu 4 D, Rovaniemi
p. 020 743 3940

Sekä yleishammaslääkärit
Myös suuhygienistipalvelut
p. 020 743 3946

Tervetuloa juttelemaan, laulamaan
tai vain kuuntelemaan, eheytyään ja
olemaan yhdessä. Kahvit. Tule mukaan
ja tuo ystäväsikin!

Hammaslaboratorio

DentoTeam
Hammaslääkärit
Hll Aki Tuomanen
Suu- ja leukakirurgian
erikoishammaslääkäri

Pullakirkko

srk-kodin yläsalissa 29.4. klo 18.

Juhlapalvelua ammattitaidolla

ANNIN PITOPALVELU

Täyden palvelun
hautaustoimisto

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

kumppanina

kokoontuu srk-kodin takkahuoneessa
ti 2.4. klo 13.

Anni Pallari
p. 0400 692 523

HAUTAUSPALVELU
LUOMA-AHO KY

www.sujuu.fi

Päihdeongelmaisten
naisten ryhmä

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

LUOTETTAVASTI
JA AMMATTITAIDOLLA

Sivut
sujuvasti
nettiin

P

Vapun
itopalvelu

Juhlapalvelua ammattitaidolla
Vappu Alapeteri
Puh. 0400 161 938

Pääsky
33. vuosikerta
Julkaisija
Rovaniemen seurakunta

Ilmoittaja,
ota
yhteyttä.
Pirjo Teva

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

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 15.5.2013
Aineisto
ma 29.4.2013
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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Kirkosta eroaminen
väheni Rovaniemellä

Kirkosta eroaminen vähentyi Rovaniemellä. Kirkosta erosi 601
henkilöä, kun vuotta aiemmin
eronneiden määrä oli 634. Valtakunnallisesti kirkosta erosi 41 079
jäsentä, kun vuotta aiemmin eronneiden määrä oli 46 177.
Valtakunnallisesti kirkkoon liittyneitä oli viime vuonna ennätysmäärä. Liittyneitä oli 14 108, kun
vuotta aiemmin liittyneitä oli 13
623. Rovaniemellä kirkkoon liittyi vähemmän ihmisiä kuin viime
vuonna. Vuonna 2011 kirkkoon
liittyi 153 henkilöä, kun vuonna
2012 kirkkoon liittyneitä oli 139.

Rovaniemeläisistä
80,5 % kuuluu kirkkoon
Rovaniemen kaupungin osalta en-

nakkotieto väkiluvusta joulukuun
2012 lopussa oli 60 886. Läsnäoleva väestö Rovaniemen seurakunnassa oli 49 012, joten tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan
kirkkoon kuuluu 80,5 % rovaniemeläisistä.
Tarkistettujen seurakuntien väestötilastojen mukaan 76,4 prosenttia
suomalaisista kuului evankelis-luterilaiseen kirkkoon 31.12.2012.
Seurakuntien läsnäoleva väkiluku
oli 4 146 056 henkilöä. Lisäksi ulkomailla asuvia, kirkon poissaolevia jäseniä oli 183 072.

Kirkollisten vihkimisten
määrä kasvoi Rovaniemellä
Rovaniemellä kirkollisten vihkimisten määrä lisääntyi 325:een

edellisvuoden 298 vihitystä avioparista.
Kirkollisia vihkimisiä toimitettiin vuonna 2012 yhteensä 14 747
ja avioliittojen siunauksia 801.
Vastaavat luvut vuotta aiemmin
olivat 15 125 ja 841.
Tarkennetut tiedot on koottu seurakunnista. Prosenttiosuudet on laskettu Tilastokeskuksen ennakkotietojen perusteella. Tiedot ovat tarkentuneet Väestörekisterikeskuksen 30.12.2012 antamista ennakkotiedoista.
Kirkon tiedotuskeskus/
valtakunnalliset tilastot
Rovaniemen seurakunnan
tiedotus/ paikalliset tilastot

LÄHDEMESSU
Rovaniemen kirkossa
su 21.4. ja su 12.5. klo 15.

Tuomasmessu
Rovaniemen kirkossa

ma 1.4. klo 17
Mukana kirkkoherra Jouni Riipinen,
Tuomo Korteniemi, Mauri Miettunen,
Tuomaskuoro, Tuomastiimi.
Messun aikana lastenhoito urkuparvella

Vaivaton vihkiminen kirkossa 2013
Rovaniemellä on tilaisuus vaivattomiin kirkkohäihin vielä kolme kertaa.
Juhannuksen jälkeen perjantaina 28.6.
Rovaniemi-viikolla perjantaina 6.9.
Joulukuussa keskiviikkona 11.12.
Vihkimiseen ilmoittaudutaan varaamalla vihkiaika kirkkoherranvirastosta, p. 3355 200.

Talviallakka
ROVANIEMEN KIRKKO
Sunnuntaisin klo 10 messu kirkossa.
Tiistaisin klo 8.30 Aamun rukoushetki kirkon sakastissa.
Keskiviikkoisin klo 18 arki-illan ehtoollinen kirkossa.
27.03. klo 18

28.03.
29.03. klo 10
30.03. klo 23
31.03. klo 10

01.04. klo 10
12.04. klo 19
16.04. klo 19
17.04. klo 13
19.04. klo 18
20.04. klo 18
21.04. klo 15
24.04. klo 18
25.04. klo 18
27.04. klo 10

28.04. klo 17

Ahtikirkko.
Klo 20 Iltamusiikki, Klassinen sekakuoro,
johtaa Kilpivaara. Vapaa pääsy, kolehti 		
Yhteisvastuukeräykselle.
klo 19 Kiirastorstain messu.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus.
Klo 17.30 Rauhanyhdistyksen nuoriso- ja
seurakuntapäivien ehtoolliskirkko.
Pääsiäisyön messu.
Pääsiäispäivän messu, rukouspalvelua kirkossa. Kirkkokahveja ja saarnajatkoja ei
Henry Rantalan läksiäisten vuoksi ole.
2. Pääsiäispäivän messu.
Klo 17 Tuomasmessu, mukana kirkkoherra
Jouni Riipinen.
Arja Korisevan ja Jouni Someron konsertti.
Pääsylippu kirkon ovelta 15 €.
Rauhanyhdistyksen seurat.
Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus.
nuorten messu.
konsertti, Aale Lindgren oboe, Jani Lehtonen viulu ja Jani Aarrevaara piano. 		
Käsiohjelma 5 €.
Lähdemessu.
Holy Mass-englanninkielinen messu.
24.04. klo 18.30 Jumalan kohtaamisen ilta.
Suosituimmat riparilaulut -konsertti, kolehti
Yhteisvastuulle.
Veteraanipäivän sanajumalanpalvelus. Seppeltenlasku Talvi- ja jatkosodan sekä Vapaussodan sankarihaudoille jumalanpalveluksen jälkeen.
Tuomasmessu.

KESKIKAUPUNKI
27.03. klo 18.30 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
28.03. klo 11.30 Viirinkankaan koulun pääsiäiskirkko Viirinkankaan kappelilla.
03.04. klo 18

Norvajärven leirikeskuksessa miesten saunailta. Lähtö 17.45 srk-keskuksesta. Isäntänä Markku Kukkonen.
Klo 18.30 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
06.04. klo 13
kryptassa Rukouksen lähde - rukousiltapäivä Rovaniemen puolesta.
07.04.
messun jälkeen Siionin virsiseurat srk-keskuksen salissa.
10.04. klo 18.30 Jumalan kohtaamisen ilta srk-keskuksessa.
15.04. klo 18.30 srk-kodin yläsalissa Sanan ja Siionin kanteleen ilta. Kirjapöytä.
17.04. klo 18
Norvajärven leirikeskuksessa miesten saunailta. Lähtö 17.45 srk-keskuksesta.
Klo 18.30Jumalan kohtaamisen ilta srk-keskuksessa.
18.04. klo 18
lähetystyön rukousilta kryptassa.
21.04.
sotilaskotisisarten kirkkokahvit ja lähetystilaisuus seurakuntakeskuksessa messun jälkeen.
27.04. klo 18
Lähteentien pirtillä, Lähteentie 1, Tarinankerronta -iltamat.

27.03. klo 19
28.03. klo 10
29.03. klo 13
31.03. klo 13
02.04. klo 18
04.04. klo 10
07.04. klo 11
14.04. klo 13
16.04. klo 18
21.04. klo 13
28.04. klo 12

28.03. klo 18
29.03. klo 11

31.03. klo 9
02.04. klo 18
07.04. klo 15
14.04. klo 15
16.04. klo 18
21.04. klo 15
27.04. klo 10
28.04. klo 15
30.04. klo 17

28.03. klo 18
29.03. klo 10
31.03. klo 11
03.04. klo 10
14.04. klo 11
17.04. klo 10
21.04. klo 12
28.04. klo 11

28.03. klo 18
31.03. klo 11
04.04. klo 10
07.04. klo 11
09.04. klo 10.30
14.04. klo 11
18.04. klo 10

KORKALOVAARA-YLIKYLÄ
kappelissa ahtisaarna.
kappelissa lasten pääsiäiskirkko ja klo 19 kiirastorstain messu.
kappelissa Jeesuksen kuolinhetken hartaus.
kappelissa messu. Kappalainen Henry Rantalan lähtöjuhla.
Hillakirkossa Retriittivenyttely.
Sudensuun asukastuvalla, Sudentie 18 D,
Aamukahvit Sanan äärellä.
Hillakirkossa 10-synttärit.
Klo 13 kappelissa Pyhät meiningit –perhemessu ja tapahtuma.
kappelissa messu.
Hillakirkossa Retriittivenyttely.
kappelissa messu.
Ylikylän koululla sanajumalanpalvelus.
Klo 13 kappelissa messu.
Ounasvaara
kappelissa kiirastorstain ehtoolliskirkko.
kappelissa Rauhanyhdistyksen pitkäperjantain sanajumalanpalvelus.
Klo 15 kappelissa Jeesuksen kuolinhetken
rukoushetki.
kappelissa Pääsiäisaamun messu.
kappelissa Raamatun aarteiden äärellä.
kappelissa messu, pyhäkoulu, kirkkokahvit.
kappelissa Pyhät Meiningit, perhemessu ja
–tapahtuma.
kappelissa Raamatun aarteiden äärellä.
kappelissa ”Pyhillä poluilla, yhteisellä matkalla.”
kappelissa konfirmaatio.
kappelissa perhemessu, 4-vuotiaiden synttärit, pyhäkoulu, kirkkokahvit.
kappelissa Vappuviuhka, lapsiperheiden
vapputapahtuma.
Saaren-Nammankylät
Jouttikeron kappelissa messu.
Jouttikeron kappelissa ja klo 11 Aapakirkossa sanajumalanpalvelus.
Aapakirkossa ja klo 13 Jouttikeron kappelissa messu.
Tupasvilla-asukastuvalla, Tuohitie 5 C 24,
Aamukahvit Sanan äärellä.
Aapakirkossa perhekirkko, 4-vuotissynttärit
ja klo 13 Jouttikeron kappelissa messu.
Tupasvilla-asukastuvalla, Tuohitie 5 C 24,
Aamukahvit Sanan äärellä.
Syväsenvaaran koululla 10-synttärit ja klo
14 Presan kattien koko perheen konsertti.
Vapaa pääsy.
Aapakirkossa virsilauluhetki ja klo 13 Jouttikeron kappelissa.
Yläkemijoki
Viirin kappelissa kiirastorstain messu.
Auttin kappelissa pääsiäispäivän messu.
Vantuksessa perhekerho.
Viirin kappelissa jumalanpalvelus.
Auttin kappelissa varttuneitten kerho.
Auttin kappelissa virsikirkko.
Vantuksessa perhekerho ja klo 10 Viirin srk-

21.04. klo 11
23.04. klo 10.30
25.04. klo 11-13
27.04. klo 11

28.04. klo 13

28.03. klo 19
29.03. klo 10
31.03. klo 10
04.04. klo 18
07.04. klo 12

14.04. klo 10
18.04. klo 18
21.04. klo 14
28.04. klo 10

kodilla toimintapäivä.
Viirin kappelissa virsikirkko.
Auttin kappelissa varttuneitten kerho.
Tennilän kylätalolla kaikenikäisten kerho.
Auttin kappelissa veteraanipäivän jumalanpalvelus, kirkkokahvit ja kunniakäynnit sankarihaudoille, Auttin hautausmaa klo 12.30,
Viirin hautausmaa klo 13.15.
Mikakossa virsikaraoke.
Alakemijoki
kappelissa kiirastorstain ehtoollinen.
kappelissa pitkäperjantain sanajumalanpalvelus.
kappelissa pääsiäispäivän messu.
Rautiosaaren kinkerit Anitta ja Markku Heikkilällä, Vuopajanmutka 18.
Pisa-Leipeen kinkerit Marjatta ja Matti Teerijoella, Poutingintie 108.
Klo 14 kappelissa perhepyhäkoulu karennien kanssa.
kappelissa sanajumalanpalvelus ja klo 19
Rauhanyhdistyksen seurat.
kappelissa virsilauluilta.
kappelissa perhepyhäkoulu karennien
kanssa.
kappelissa messu.

Ounasjoki 
Songan Kylätalolla ”Laskeudumme
pääsiäiseen”-tapahtuma.
28.03. klo 16
Meltauksen kappelissa kiirastorstain messu,
klo 18 Sinetän kappelissa.
29.03. klo 15
Sinetän kappelissa Jeesuksen kuolinhetken
hartaus.
31.03. klo 11
Sinetän kappelissa ja klo 16 Meltauksen
kappelissa messu,
klo 18 Maijasen kappelissa iltakirkko.
27.03. klo 18

07.04. klo 16
14.04. klo 16
21.04. klo 11

Sinetän kappelissa Pyhät meiningit –perhemessu ja tapahtuma.
Meltauksen kappelissa messu, kirkkokahvit.
Sinetän kappelissa messu, kirkkokahvit, klo
18 Maijasen kappelissa iltakirkko.

