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Pääkirjoitus

Seurakunnan arkinen toiminta on hyvän tekemistä

V

iime syksyn seurakuntavaalit käytiin
teemalla Usko hyvän tekemiseen.
Viime vuosina ovat yleistyneet
näyttävät hyväntekeväisyyskampanjat
televisiossa. Toki myös kirkon piirissä on
herätty markkinoimaan toimintaa ja tapahtumia näyttävämmin, esimerkiksi menossa olevaa Yhteisvastuukeräystä.
Seurakuntien arkityö on pääsääntöisesti
hiljaista aherrusta, josta ei suurta melua
pidetä.
Paikallislehdissä ilmoitellaan asiallisen
vaatimattomasti kirkonmenot, kerhot,
musiikkitilaisuudet jne. Lisäksi ilmoitellaan myös netissä ja facebookissa, Rovaniemellä lisäksi omissa radiolähetyksissä.
Matalan profiilin malli juontunee joistakin Uuden testamentin kohdista, joissa
korostuu uskonnonharjoitus poissa ihmisten silmistä.
Tiedottamista ja markkinointia on tehostettava. Liian monella on ohuet tiedot siitä, millaista toimintaa seurakunta
tarjoaa ja harjoittaa. Sehän tarkoittaa samalla, että seurakunta nähdään pitkälti

yhtenä byrokraattisena hallintovirastona.
*****
Usein lausutaan ajatus, että seurakunnan
työntekijöiden on jalkauduttava kansan
pariin. Monesti sanojat eivät ole selvillä,
mitä työntekijät jalkautuneina jo tekevät.
Eikö jalkautumista ole päivä- ja iltapäiväkerhotoiminta, perhekerhot, partiotyö,
kouluikäisten kerhot, nuortenillat, - retket
ja -leirit, rippikoulut, nuorten katukahvila
ynnä yhteistyö koulujen kanssa. Muistaa
sopii myös työ opiskelijoiden parissa yliopistossa ja muissa oppilaitoksissa.
Eikö jalkautumista ole myös ikäihmisten kerhot ja toimintapäivät, hartaudet ja
potilaiden tapaamiset sairaaloissa ja vanhusten palvelulaitoksissa. Eikö myös käynnit kodeissa vanhusten merkkipäivinä tai
yksinäisten luona ole jalkautumista. Sitä
ovat myös toimituksiin liittyvät ennakkotapaamiset ja niiden jälkeiset juhlahetket.
Sitä ovat myös yhteiset syntymäpäiväjuhlat ikäihmisille.
On myös vähävaraisten avustamista ra-

Jokaisella meistä on tarve tulla hyväksytyksi ja
kuulua johonkin. Hyväksyminen on aitoa sydämen tasolla tapahtuvaa ihmisen vastaanottamista vasta silloin, kun hyväksymme hänet
kaikkine virheineen ja heikkouksineen.
Sympaattinen ihminen uskaltaa paljastaa
heikkoutensa. Ihmisyyteen kuuluu suhtautua
myötätuntoisesti heikkoutensa näyttäviin. Yhteisöllisyys voidaan nähdä eritavalla heikkojen ihmisten muodostamana, yhteen toimivana
ryhmänä. Lähimmäisyys on toinen toistaan tukemista ja yhdessä elämän matka kulkemista.
Pyhäin yhteydessä meillä on paitsi oma
läsnäolomme Kristuksessa, myös Jeesuksen
maanpäällisenä ruumiina oleminen. Mitä tarkoittaa olla Kristuksen maanpäällinen ruumis?
Jokainen uskova on vastaanottanut Jeesuksen
ja elää Hänessä. Kilvoittelu parempaan käy itsensä kieltämisen ja Vapahtajan suureksi tekemisen kautta. Jeesuksen tahto on rakkaus, rak-

putoilevia palasia.”
Silloin Jeesus sanoi hänelle: ”Suuri on sinun
uskosi, nainen! Tapahtukoon niin kuin tahdot.”
Siitä hetkestä tytär oli terve. (Matt 15)

sellisesti, sosiaalisesti, henkisesti ja hengellisesti.
Seurakunnan toiminta on hyvän tekemistä. Se kutsuu kaikkia osallisuuteen
hyvyydestä, joka ei kumpua vain ihmisistä ja heidän voimistaan vaan meitä suuremmasta. Jumalasta, kaiken hyvyyden ja
elämän lähteestä.
Tule mukaan hyvyyden osallisuuteen,
hyvän tekemiseen ja jakamiseen.

Kari Yliräisänen

Kirkon kynnys
Harriet Urponen

Vapahtajan syli

*****
Edellä kerrottu on tiivistys Rovaniemen
seurakunnan tavallisen arjen toiminnasta, josta myös tämän Pääskyn jutut
ovat poimintoja. Kaikki arkinen toiminta
edellyttää ja merkitsee työntekijöiden
ja myös vapaaehtoisten jalkautumista
ihmisten pariin, niin sanotusti kansan
keskelle.
Seurakunnan toiminta on merkityksellistä monesta näkökulmasta arvioiden.
Toiminnalla on vahva merkitys kasvatuk-

Viikon sana

Ylitse raja-aitojen
Jeesus meni Tyroksen ja Sidonin seudulle. Siellä muuan kanaanilainen nainen, sen seudun asukas, tuli ja huusi: ”Herra, Daavidin Poika, armahda minua! Paha henki vaivaa kauheasti tytärtäni.” Mutta hän ei vastannut naiselle mitään.
Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja pyysivät: ”Tee hänelle jotakin. Hän kulkee perässämme ja huutaa.” Mutta Jeesus vastasi: ”Ei
minua ole lähetetty muita kuin Israelin kansan
kadonneita lampaita varten.”
Silti nainen tuli lähemmäs, heittäytyi maahan
Jeesuksen eteen ja sanoi: ”Herra, auta minua!”
Mutta Jeesus sanoi hänelle: ”Ei ole oikein ottaa lapsilta leipä ja heittää se koiranpenikoille.” ”Ei olekaan, Herra”, vastasi nainen, ”mutta saavathan koiratkin syödä isäntänsä pöydältä

halla ja ruoalla, on monia voimaannuttavia vertaisryhmiä ja erityisryhmiä. On
kuulevia korvia ja käsikynkkää ystäväpalvelussa, kodikasta ikäihmisten kokoontumista Helmikammarissa sekä esirukouspalvelua sitä haluaville.
Musiikin monet ryhmät tarjoavat paitsi
hyvän harrastuksen ja voimakkaan yhteisyyden tunteen myös jakamisen ilon
esiintymisten kautta.
Jumalan kansan juhla eli messu on kaikille avoin jokaisena sunnuntaina.

Rukous

Jeesus Kristus, Herramme.
Me tarvitsemme sinua,
niin kuin ihmiset tiesi varrella
tarvitsivat sinua.
Herra, auta meitä uskomaan,
auta rukoilemaan.
Sinä paransit, annoit synnit anteeksi.
Muista myös meitä, kun olemme
hiljaa kasvojesi edessä.
Aamen.

Hartaus
kaus kaikkien ihmisten välillä. Rakkaus on tekemistä ja tekemisen tulee kohdistua lähimmäisiin.
Seurakunnan monimuotoinen työ on tarkoitettu kaikille. Useat toimintamuodot mahdollistavat kaiken ikäisten ihmisten tavoittamisen. Seurakuntaan voi tulla kuka vaan, koska vaan. Se
on kaikille avoin mahdollisuus tulla lepäämään
arjen keskellä, pohtimaan olemassa oloon liittyviä kysymyksiä tai vain kohtamaan lähimmäisiä.
Kun me heikot ihmiset saamme tulla sellaisina, kuin olemme Jumalan yhteyteen ja kokea
Hänen rakkautensa lähimmäisten välityksellä,
me saamme vastaanottaa kokemuksen, että lepäämme Vapahtajamme sylissä.
Tuo syli on avoinna sinulle. Ennakkoluulosi voi viedä sinua harhaan. Hylkää ne, ja laulun sanoin ”tartu käteen Jumalan, tartu siihen,
mikä kestää”.
Mikko Reijonen
seurakuntapastori

Olen mielelläni tukemassa. Haluatko sinäkin olla? – KY
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”Valo varjot hajottaa”. Kesän lähetysjuhlien ohjelma valmis

Juhlaohjelma on monipuolinen runsauden sarvi
Harriet Urponen

Tulevan kesäkuun toisena viikonloppuna (12.–14.6.)
Rovaniemen seurakunta ja Suomen Lähetysseura järjestävät valtakunnalliset lähetysjuhlat Rovaniemellä.
Teemana ”Valo varjot hajottaa”.
Tapahtumapaikkoina ovat: Arktikum, Rovaniemen kirkko, Lappi
Areena sekä Lapin Urheiluopisto.
Juhlien ennakkoesite julkaistiin
tammikuulla.

Rauhan ja sovinnon
symposiumi Arktikumissa
Juhlat käynnistyvät avajaismessulla Rovaniemen kirkossa perjantaina klo 18. Sitä ennen on Arktikumissa missiologinen symposiumi
rauhasta ja sovinnosta klo 9–15.

Terveisiä maailmalta

Lähetysjuhlien pääsihteeri Pirita Buchtin mukaan juhlavalmistelut ovat hyvässä vaiheessa ja etenevät suunnitelmien mukaisesti.

Lauantaina klo 9 alkaen on Suomen lähetysseuran vuosikokous
kirkossa. Lappi Areenalla lauantaipäivänä on perinteisten raamattutuntien lisäksi valoisia välähdyksiä maailmalta, joissa terveisiä tuovat lähetyskentillä työskentelevät
lähetit, yhteistyökirkot ja -kumppanit. Raamattutunteja pitävät teologian tohtorit Eero Junkkaala ja
Rolf Steffansson. Raamattua elävöittämässä on mm. rovaniemeläinen Uskon jäljillä -tiimi.

Kertomuksia
Jumalan suurista teoista

Lähetysjuhlille 12.-14.6.
Tarjolla olevia tehtäviä:
Pöytien kantamista, katosten pystyttämistä,
opasteiden laitto jne. Somistaminen, huoltotehtävät.
Ruokapalvelu, juhlaravintolan siisteydestä
huolehtiminen, kioskimyynti. Kolehdinkantajia.
Infopiste. Liikenteenohjaus.
Järjestyksenvalvojia, rukouspalvelijoita,
oppaita Lappi Areenalle.
Juhlien mainostajia Rovakadun markkinoille.
Ilmoittaudu osoitteessa
www.vapaaehtoispankki.fi/rovaniemi/
Paperisia ilmoittautumislomakkeita löytyy kirkon
eteisestä ja srk-keskuksen neuvonnasta.

– Lähetysjuhlilla haluamme kertoa
Jumalan suurista teoista eri puolilla
maailmaa. Lähetystyöntekijät sekä
yhteistyökirkkojen työntekijät kertovat, miten elävä Jumala toimii
tänäkin päivänä auttaen ihmisiä
heidän hädässään tuoden elämään
lohtua ja pimeyteen valoa, Pirita
Bucht kertoo juhlien tavoitteesta.

Maailmojen messu
uutta Rovaniemellä
Uutta Rovaniemellä on lauantaina klo 17.30 toteutuva Maailmojen
messu, joka ilmentää musiikilla,
sanalla ja tanssilla kristillisen uskon tapoja eri puolelta maailmaa.
Messuun tuo lappilaisia sävyjä musiikillaan mm. Saila Seurujärvi.

Näyttävä kattaus musiikkia

ja Ilonlähde kuorot sekä Lapin käsikellot, Lapin sotilassoittokunta ja
Jukka Salminen.

Uusien lähettien siunaus
Sunnuntain juhlamessu koittaa klo
12, jolloin piispa Samuel Salmi
siunaa uusia lähetystyöntekijöitä.

Paljasjalkapalloturnaus
tytöille ja pojille sekä nuorille

Lauantain päivän lasten ohjelma
tarjoaa tytöille ja pojille tarinasafarin, Arkki-kuvaelman, askartelun,
musiikin ja leikin toimintapajoja.
Paikallisia ryhmiä, kerhoja, seuroja kutsutaan mukaan lauantaina pelattavaan paljasjalkapalloturnaukseen, jota pelataan pienjoukkueilla (4+1) afrikkalaiseen
tapaan paljain jaloin muovipussipalloilla.

Nuoret valvovat yön kirkossa
Nuorten ohjelmassa on Yö kirkossa, jossa on taidetta, tietoa, rukousta, keskiyön aurinkoa kirkon
tornista, messu ja yöpalaa. Lappi
Areenan valonvälähdyksissä kuullaan myös rovaniemeläisten nuorten kokemuksia, miten he ovat mukana maasai-tyttöjen kouluttamiseen Tansaniassa.

Kilpailu nuorille
Nuorille on ensimmäistä kertaa
Lähetysjuhlien ohjelmassa suuri kilpailu, jossa kalastellaan valokuvia, videoita, haastatteluita,
taidepläjäyksiä ja tietoa Lähetysseuran työstä. Voittajalle tiedossa
10 kg karkkeja. Rippikoululaisille järjestetään Rantavitikan koululla lähetystyöstä kertova Rippikouluralli.

Kaupunki tukee juhlia
Lähetysjuhlille odotetaan kaikkiaan yhteensä 6000–7000 kävijää viikonlopun aikana. Majoitusjärjestelyistä on sovittu paikallisten
hotellien kanssa.
Rovaniemen kaupunki tukee tapahtumaa kuljetuksin juhlapaikalle.

Talkootehtäviä esitellään ja ilmoittautumisia otetaan vastaan kaikille avoimessa talkooväen
infopäivässä la 28.3. klo 11-15 seurakuntakeskuksen juhlasalissa, os. Rauhankatu 70 B
(sisäänkäynti Yliopistonkadun puolelta).
Paikalla mm. Pirita Bucht ja Sari Kuirinlahti. Kahvitarjoilu!

Ilta Areenalla päättyy muusikko Jaakko Löytyn 60-vuotisjuhlakiertueen konserttiin. Kirkossa voi nauttia Suvi-illan sävelistä
ja sanoista Lapin Lauluveikkojen,
AVE-kuoron sekä Ulla Miettusen
siivittämänä. Lauantai-ilta huipentuu Ounasvaaran laelle Yöttömän
yön lauluseuroihin.
Muutoinkin musiikilla on huomattava osuus juhlilla. Esiintymässä ovat mm. Jakararanda, Cumina

Kaikki mukaan valmistelemaan ikimuistoista juhlaa!

Tule lyhytkestoiseen vapaaehtoistyöhön

Talkooväen infopäivä la 28.3.

Lisätietoa juhlista:
Juhlien pääsihteeri Pirita Bucht
0400-365 878 (Rovaniemen seurakunta) sekä juhlakoordinaattori
Jussi Hankela 040-9022 819 (Suomen Lähetysseura).

www.lahetysjuhlat.fi

Juhlien valmistelut
vaativat käsiä ja jalkoja
Juhlavalmistelut
Rovaniemellä
ovat paraikaa meneillään. Valmistelutoimikunnat organisoivat vapaaehtoisia, joita tarvitaan kaikkiaan 600–700 erilaisiin tehtäviin.
Auttavia käsiä tarvitaan mm.
ruokapalvelussa, rakennus ja tekniikkatehtävissä, kanslia- ja infopalveluissa, liikenne- ja turvallisuuspalveluissa.
Seurakunnan vapaaehtoistyön

sivujen (www.vapaaehtoispankki.
fi/rovaniemi) kautta voit ilmoittautua vapaaehtoiseksi yksilöityihin
tehtäviin.
– Toivon löytyvän runsaasti käsiä ja jalkoja lyhytkestoisiin tehtäviin. Juhlien valmistelut ja purkamiset vaativat sitoutumista muutamaan työvuoroon yhden viikonvaihteen aikana. Ei sen pidempään,
tähdentää Pirita Bucht.
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Kehitysvammaisten askartelukerho

Ounasrinteen kappelissa kokoontuu
keskiviikkoisin klo 18-19.30. Ei viikolla 10.
Kevään viimeinen kerhokerta 27.5.
Kerho edellyttää omatoimisuutta.
Ilmoittautumiset ja lisätietoja
Anu Morikawa 040-5807048.

Norvajärven leirikeskuksessa
järjestetään

ISÄ-LAPSILEIRI 22.-24.5.

Leirillä ohjelmassa ulkoilua, askartelua,
keskustelua, hiljentymistä, saunomista,
laulua ja leikkiä.
Leiri alkaa pe 22.5. klo 18 ja
päättyy su 24.5. klo 13
Leirin hinta aikuisilta 40€, lapsilta 20€
(alle 4-vuotiaat ilmaiseksi)
Ilmoittautumiset netissä 9.3. alkaen osoitteessa
www.rovaniemenseurakunta.fi
Matkat omilla kyydeillä.
Lisätietoja Mira Uimaniemi, 040-6538415

LASTEN
KESÄKERHOTOIMINTA
1.6. – 17.6.
Koululaisten kesäkerhot maanantaista
perjantaihin klo 9-14. Lapset 7-10-vuotta.
Kerhossa tarjotaan lämmin ateria
ja hinta 20€ viikko. (Vko 25 10€)
AAPAKIRKKO Aapatie 6, 040-7428846.
ALAKORKALO Niskanperänkuja 13 C 11,
040-5745122.
KOSKENKYLÄ Eliisantie 3 D 10, 0400-264944.
NIVAVAARA Asematie 1, 040-5596551.
OUNASRINNE Saaruantie 3, 040-8404163.
SEURAKUNTAKOTI Rauhankatu 70,
040-8345877.
Ilmoittautumiset sähköisellä lomakkeella
www.rovaniemenseurakunta.fi 9.3.-30.4.
Lisätietoja Mira Uimaniemi, 040-6538415.

Marianne Jansson (vas.) ja Riitta Lemmetyinen puhuivat naistenpäivillä tarinoiden kautta.

Armon eteen ei tarvitse raataa
Naistenpäivillä 21.–22.2. kohtasi iloinen joukko. Kouluttajina toimivat teologit Marianne Jansson ja Riitta Lemmetyinen luterilaisesta Akasia-säätiöstä. Heillä oli sydämellään paljon kerrottavaa. Tarina sai valtavan naisjoukon hiljenemään.

Nuorina nunniksi
Naiset liittyivät nuorina saksalaiseen
Mariasisarten luostariyhteisöön. He
palvelivat nunnina lähes 20 vuotta.
Kun luostarin elämästä paljastui muulta maailmalta suljetun yhteisön outoja
piirteitä, he ryhtyivät kritisoimaan oppia. Jokaisen sisaren tuli pyrkiä täydellisyyteen. Anteeksianto ja armo olivat
asioita, joiden eteen joutui raatamaan.
Riittämättömyyden tunne pani suorittamaan. Toive siitä, että Jumala siunaisi
tai kuulisi rukoukset, katosi. Luostarissa alkoi uskoa, että Jumala vaati nuhteetonta elämää. Piti muuttua paremmaksi,
vasta sitten kelpasi Jumalalle. Oli vaikea
tietää, milloin kaikki synnit oli tunnustettu. Armo muuttui tarmoksi.

Julkinen rippi nöyryytti
Koko yhteisö, noin 100 naista kokoontui viikoittain julkiseen rippiin. Syntejä
tunnustettiin kaikkien kuulleen. Jos ei
itse ymmärtänyt tunnustaa, niin toiset
sisaret saivat tulla kertomaan asioista.
Oli romahduttava kokemus saada
kuulla muiden suusta, että on omapäinen tai itsekäs. Ja saada pahin mahdollinen rangaistus: eristys. Sitten, kun oli
tarpeeksi osoittanut katumusta, julistet-

tiin johtajan suulla, että synnit oli annettu anteeksi. Vaikka kuinka yritti olla nuhteeton, silti samat synnit pysyivät
mukana vuodesta toiseen.

Vahva johtaja
alisti yhteisössä

Luostarissa oli erittäin tarkat säännöt.
Köyhyyteen, kuuliaisuuteen ja naimattomuuteen sitouduttiin. Niin kauniilta
kuin luostarin elämä saattoi ulkopuolisesta tuntua, oli sisäpuolella toisenlainen totuus. Armolla ei ollut luostarin
hengellisyydessä sijaa.
Omista kokemuksista sai puhua ainoastaan omalle hengelliselle ohjaajalleen tai Äiti Basilealle. Hän oli vahva johtaja, koulutukseltaan psykologian tohtori.
Marianne Janssonilla ja Riitta Lemmetyisellä oli onnea, kun he saivat yhdessä lähteä rakentamaan Mariasisarten yhteisöä Norjaan. Samalla he rakensivat luottamusta toisiinsa ja automatkoilla salaa puhuivat luostariyhteisön armottomuudesta.
Viimein tuli hetki, jolloin he toteisivat, etteivät koskaan muuttuisi paremmaksi. He löysivät Jeesuksen, jolla oli
aina hyvät ajatukset ihmistä kohtaan, ja
Jumalan, joka oli kaiken hyvän antaja. Näistä asioista he kirjoittivat kirjeen
Äiti Basilealle. Tästä seurasi erottaminen yhteisöstä.

Hyppy tyhjän päälle
Entisillä nunnilla ei ollut mitään. Ei
rahaa, ei vaatteita, ei ammattia, ei

asuntoa… Valtava kriisi kohtasi heidät, poislähtö tuntui ensin pettymykseltä. Naiset ryhtyivät opiskelemaan
teologiaa. He tekivät pro gradu -tutkielmansa Mariasisarten teologisesta
ajattelusta. Tämän kautta he oivalsivat, mikä voimavara heillä olisi muiden auttamisessa. Naiset kirjoittivat
kokemuksistaan kirjan.

Luostarielämän
matkaeväät

Marianne Jansson ja Riitta Lemmetyinen ovat omakohtaisesti saaneet kokea, miten kriisin kautta syntyy uutta.
He ovat oppineet arvostamaan hengellistä elämäänsä ja uskon iloa. Matkaevääksi jäi jokapäiväinen hiljentyminen Jumalan edessä. Tänään he osaavat kiittää myös siitä, että jos he eivät
olisi koskaan joutuneet niin ahtaalle,
eivät he olisi niin intensiivisesti tarttuneet Raamattuun. Nyt he saavat iloita,
että tämä kaikki kuuluu ihan oikeasti
heille. Ja meille.
Harriet Urponen

Jansson, M. ja
Lemmetyinen, R. (1998)
Kun luostarin muurit murtuvat.
6. painos 2013.
Perussanoma Oy.

Paastomiete

”Kun paastoatte, älkää olko synkän näköisiä niin kuin tekopyhät. He muuttavat muotonsa surkeaksi,
jotta kaikki varmasti huomaisivat heidän paastoavan. Totisesti: he ovat jo palkkansa saaneet.
Kun sinä paastoat, voitele hiuksesi ja pese kasvosi. Silloin sinun paastoasi eivät näe ihmiset, vaan
Isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut.”
terveisin Jeesus
(Matt. 6)
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Credo

Irja Hirttiö:

Elämä on opettanut rukoillen luottamaan Jumalaan
omistukseen hankitulla Kuokkasen maatilalla, majoitusrakennuksena oli tupa- sekä
navettarakennus. Ei ollut tietä, ja leireille
kuljettiin veneellä järven ylitse. Asiaan perehdyttiin vierailemalla mm. Pietarsaaressa
ja Seinäjoella ja tutustumalla siellä tehtyihin leirikeskuksiin.
– Norvajärven leirikeskuspaikka oli onnistunut. Saatiin kaunis ja turvallinen paikka, sopivasti erillään kaupungista, Irja arvioi.

Seurakuntayhteys kodin kautta

Meltauksen kirkkokuoro rakas harrastus

Luottamus Taivaan Isään ja yhteys seurakuntaan tuli Irjalle verenperintönä kodin
kautta. Irja kertoo isänsä toimineen kinkerilukkarina ja kylän ulosveisaajana vahvan
lauluäänen ansiosta. Irjan äiti puolestaan
toimi kylädiakonian parissa.

Irja lauloi Meltauksen pitkään kirkkokuorossa, hän jäi pois seitsemän vuotta sitten. Kuoron johtajat Martti Etelätalosta lähtien tulivat tutuksi vuosikymmenten varrella. Kuoro toimii edelleen Sanna Peltolan johdolla.
– Omalla äänellä ei voi kehua, mutta
muiden mukana oli hauska laulaa ja sai oppia uusia kauniita lauluja. Kuorotoiminnassa syntyi ihana ystäväpiiri.
– Hienoa oli myös osallistua kuorossa
valtakunnallisille kirkkolaulujuhlille samoin
kuin Pohjois-Suomen kirkkolaulujuhlille,
viimeksi Rovaniemellä 2004, Irja kertoo.

Vuosikymmeniä osallistumista
Irja on ollut kirkkovaltuutettuna 14 vuotta ja diakoniajohtokunnan jäsenenä. Myös
varsinainen toiminta on ollut sydämen asiana. Irja on toiminut kylädiakoniassa noin
50 vuotta, laulanut Meltauksen kirkkokuorossa 45 vuotta, sekä osallistunut kotiseutupiirin toimintaan.
Energisellä Irjalla oli aikaa vuosikymmenten varrella myös Lotta-toiminnassa,
Martoissa ja Eläkeliitossa.
– Kylädiakoniassa kokoonnuttiin ompeluiltoihin joka toinen viikko. Kerätyillä varoilla avustettiin perheitä lasten koulutuskustannuksissa, ostettiin esimerkiksi kenkiä. Vanhuksille laitettiin joulutervehdyksiä. Toiminta oli hyvin arkista ja elämänläheistä, Irja muistelee ja ymmärtää diakoniatoimikuntien lakkauttamiset, kun kylät
tyhjenevät väestä.

Leirikeskusta perustamassa
Kirkkovaltuustokausilta Irja muistaa erityisesti suunnittelulautakunnassa työskentelyn, jolloin suunniteltiin seurakunnan leirikeskusta. Leirejä pidettiin seurakunnan

Kuva KHY

Irja Hirttiö, 91-vuotias virkeä seniori Patokoskelta, osallistuu mielellään seurakunnan
järjestämiin tapahtumiin Meltauksessa. Hänelle on mieluista myös kuunnella kotiseurakunnan radiolähetyksiä sunnuntaiaamuisin Radio RovaDein taajuuksilla 93,4 mhz.
Elämäntyönsä Irja Hirttiö teki isänsä Oskarin työtä jatkaen Osuuspankin palveluksessa konttorinhoitajana Patokoskella ja Meltauksessa 1958–1983.

Kotiseutupiiristä hengellistä evästä
Jäätyään eläkkeelle 40 vuotta kestäneestä Osuuspankin palveluksesta 1983, Irjan
askeleet kulkeutuivat vahvasti Meltauksen
kotiseutupiirin kokoontumisiin. Tätä nykyä
se on Irjalle ja monelle lähikylien asukkaalle tärkeä kohokohta kaksi kertaa kuukaudessa piirin kokoontuessa Meltauksen
kappelilla.
– Se on mukava kokoontuminen, kun
näkee toisia. Sieltä saa hengellistä evästä reppuun viikkojen varrelle. Sanankuulo
on tärkeää.
– Silloin tällöin tulee katottua kuultua sananselitystä raamatusta myös kotona.
– Ounasjokivarren diakoniatyöntekijä
Kirsti Vuolo osaa tuoda asiat hyvin esiin
ja hän käyttää hyvin ääntään, että mekin,

Patokoskella asuva Irja Hirttiö kokee pitkän elämän opettaneen ennen kaikkea luottamusta Jumalaan.
joilla kuulo on heikentynyt, kuulemme, Irja kehuu.

Radio Dei tuo
kotiseurakunnan messut koteihin

Seurakuntatoiminta keskittyy suurelta osin
ydinkaupungin ja sen lähiöiden alueelle.
Irja ymmärtää tilanteen, koska väki jokivarsista on siirtynyt palveluiden äärelle tai
muille paikkakunnille. Toiminta sen myötä
reunemmalla on vähentynyt.
– Selvää on, ettei täällä kauempana voida järjestää samassa määrin toimintaa kuin
keskikaupungilla. Toki monesti mieli tekee lähteä esimerkiksi musiikkitilaisuuksiin.
– Asiaa korjaa hieman se, että voimme
sunnuntaisin kuunnella jumalanpalvelusta
ja muuta ohjelmaa Radio Dein välityksellä.

Radiosta monipuolista
henkistä ja hengellistä antia
Meltauksessa järjestettyjen seurakuntatilaisuuksien lisäksi Irja hoitaa hengellistä elämää muutoinkin säännöllisesti.
– Radion aamuhartaudet kuuntelen sängyssä aamuisin klo 6.15. Niiden myötä oppii myös uusia hienoja virsiä. Iltaisin kotiaskareissa tulee kuunneltua Radio Dein ohjelmia.
– Sain kummitytöltä Päivän tunnussanan,
jota luen. Myös seurakunnan merkkipäivinä tuomat hartauskirjat ovat olleet antoisan
ravitsevia.
– Lempivirteni on 548 Tule kanssani
Herra Jeesus, joka lyhyenä rukouksena
kantaa, Irja kertoo.
KHY

Meltauksen kotiseutupiiri kokoaa väen eri kyliltä
M

eltauksen kappelilla on kokoontunut
Kotiseutupiiri nelisenkymmentä vuotta.
Ounasjoen pappina toiminut Ilkka Pirilä perusti yhdessä maalaiskunnan kansalaisopiston kanssa opintopiirin, joka perehtyi lähiseudun elämään ja kulttuuriin.
Alkuvuosina Pirilän mukaan osallistujia
oli kymmeniä. Vielä vuosituhannen alussa
kävi 30 henkeä, nyt osallistuu 15 seurakuntalaista, seurakuntamestari Tuula Peuraa muistaa tilastoista.
– Meitä on nyt vähän, valittelevat koolle
tulleet yhdeksän eläkeläistä, kun liityn piiriin.
– Yksi meni lääkäriin, toisella on sattu-

nut vesivahinko. Ja miehillä sattuu uintiretki
torstaihin, luetellaan vähyyden syitä.

Kotiseutupiiri kokoaa eri kyliltä
Kotiseutupiiri kokoaa väkeä Meltauksen lisäksi Marrasjärveltä, Marraskoskelta, Tolosesta ja Patokoskelta. Toloslainen Hilkka
Mikkola muistelee kulkeneensa piirissä 30
vuotta, Irja Hirttiö 25 vuotta ja Irma Louhikoski 10 vuotta. Uusimmat jäsenet Leena
Alatalo, Ritva Koivuranta ja Sisko Korkala ovat löytäneensä piiriin pari kolme vuotta sitten.
– Täällä on mukava käydä, tämä tuo vaihtelua yksin asumiseen. Seuraavaa kokoontu-

mista odottaa innolla, Irma Louhikoski sanoo.
– Tämä on tärkeää sosiaalisesti, Leena Alatalo toteaa.
– Nykyään kun emme juuri harrasta kylästelyä, Irja Hirttiö lisää.

Hyvä alustus antaa eväitä matkalle
Enää ei olla koolla opintopiirinä. Silti ryhmässä on esillä erilaisia aihepiirejä, myös
hartaushetki ja hengelliset laulut kuuluvat
ohjelmaan.
– Hyvä alustus antaa eväitä ja ajattelemisen
aiheita matkan varrelle, tietokilpailut esimerkiksi merkkihenkilöistä, sananlaskuista, vir-

sistä jne. ovat virkistäviä, Irja Hirttiö kertoo.
– Tykkään kuulla Jumalan sanaa ja laulaa
virsiä, ne antavat rauhallisen mielen, Irma
Louhikoski sanoo.

Muistin virkistykseksi
Sirpa Hiilivirta toteuttaa väelle tuttua ohjelmaa. Alkukahvien jälkeen ohjelma alkaa tutulla virrellä Päivä vain ja hetki kerrallansa,
sitten on vuorossa tietovisa virsistä, raamatusta ja vähän maallisemmistakin lauluista.
Missä virressä lauletaan ”laupias Jeesus käy
kanssamme tiellä”?
Vähän vastaus haetuttaa, mutta lopulta hyräilyn kautta se löytyy.
Miten alkaa paimenpsalmi? Sirpa Hiilivirta
kyselee ja vastaukset tulevat väeltä nopeasti.

Toivelauluja ja arvontaa

Meltauksen kotiseutupiirissä 12.2. olivat
mukana:
Eturivi: Sisko Korkala
(vas.), Elsa Mikkola,
Irja Hirttiö, Irma
Louhikoski.
Takarivi: Tuula Peura,
srk-mestari (vas.),
Anneli Mustonen,
Ritva Koivuranta,
Leena Alatalo, Anja
Ylijääskö ja Hilkka
Mikkola.

Visailun jälkeen lauletaan toivevirsiä ja hengellisiä lauluja, hartaushetken jälkeen siirrytään arvontaan. Jokainen on tuonut mukanaan pienen lahjan arvontakoriin. Jokainen
siis voittaa. Pienellä kahvirahalla väki kartuttaa kevätkauden päätösjuhlan tarjoilumahdollisuuksia.
– Aiemmin Kotiseutupiiri teki retkiäkin,
mm. Ahvenanmaalle ja Lofooteille, väki
muistelee ja kiittelee lämmöllä Martti Väisäsen aktiivisuutta retkijärjestäjänä.

Päätöslaulu sama 40 vuotta
Kotiseutupiiri päättyy yhteiseen rukoukseen
ja Herran siunaukseen sekä lauluun Mua tartu käteen Herra, joka oli kotiseutupiirin päätöslaulu jo 40 vuotta sitten.
KHY

6 • Pääsky
Kuvat Harriet Urponen.

Kivitaipaleen kinkeriväki sopi yhden kahvipöydän ympärille. Mirja-Liisa Lindström
(oik.), Armi Hietala, Vappu Keränen ja Teija Kangas.

Kivitaipaleen kinkeriväki
kokoontui kirjastossa
Kivitaipaleen päiväkinkereille 16.2. koulun kirjastoon
innostui kymmenkunta kyläläistä. Lehti-ilmoittelun
lisäksi kinkeriemäntä Armi Hietala oli kutsunut väkeä
paikalle myös luurilla.
Punatossuilla paastonaikaan
Alueen uusi kappalainen Mirja-Liisa Lindström asettaa jalkaansa punaiset kinkeritossut johdattaa paastoajan virrellä 54 väen
kinkerihartauteen. Hän rohkaisee väkeä psalmin rukouksella:
”Ole minulle kallio, jonka suojaan saan paeta, vuorilinna, johon
minut pelastat”. Mirja-Liisa kertoo paastonajan kysyvän ihmiseltä, mikä elämässä on tarpeellista
ja tärkeää. Pappi ihmettelee, kuinka kahviloissakin ihmiset toistensa seurassa hipelöivät älypuhelimiaan. Eikö se olennainen ole
kohdata toinen toistaan. Se, mikä
vie erilleen lähimmäisistä ja Jumalasta ei ole hyvästä.

Kylän kuulumiset kahveilla
Alkuhartauden jälkeen nautitaan
kahvit pullan ja vähän suolaisemman kera. Kivitaipaleen diakoniaväki on laatinut itselleen säännön, että kahvisteluissa riittää kaksi sorttia kahvileipää. Kahvilla poristaan kylien väen vähenemisestä, Kivitaipaleessakin on asukkaita enää vajaat 300 huolimatta siitä,
että kylään on tullut myös uutta väkeä. Koulussakin on vielä oppilaita
nelisenkymmentä.

Jumalan valon säteilijöiksi
Kahvien jälkeen käydään virren
536 Kristus valo valkeuden voimalla kinkeriaiheeseen: Valo varjot
hajottaa, joka on ensi kesän Rovaniemellä pidettävien valtakunnallisten juhlien teema. Mirja-Liisa
muistuttaa Kristuksesta valon lähteenä ja siitä, että itsekukin voi hajottaa varjoja ja heijastaa Jumalasta lähtevää valoa kulkemalla lähimmäisenä toisen rinnalla.

Valon säteitä kaipaa yksinäinen
vanhus, elämää kipuileva nuori,
yksinäinen äiti, parantumattomasti
sairas. Puhelinsoitto, käynti, muistaminen, tapoja on monia pappi
lempeästi rohkaisee.
Kinkeriväki kokee, että kylillä
elää vielä vahvana toinen toisistaan huolehtimisen henki, katsotaan näkyy valot tai onko lumi rikkoutunut pihalla.

Kivataipale kampanisutalkoisiin?
Mirja-Liisa kyselee väeltä, mihin
perustuu lähetystyön tekeminen.
Hetken aprikoidaan ja lopulta löytyy tuttu lähetys- ja kastekäsky, joka käskee tekemään kaikki kansat
Jeesuksen opetuslapsiksi.
Pappi kertoo myös siitä, että Lähetysjuhlien toteuttamisessa tarvitaan myös vapaaehtoisten käsiä ja
jalkoja erilaisissa lyhytkestoisissa
palvelutehtävissä. Armi Hietala toteaa, että Kivitaipaaleen diakoniaväelle on heitetty kampanisujen
leipomishaaste. Sitä väki jää vielä
makustelemaan ja katsoo, että koulun keittiötä hyväksikäyttäen voisi joutuin saada paistettua useampi
sata kampanisua.

Kysykää reilusti
pappeja tilaisuuksiin

Lyhyesti käydään lävitse kylän
kuulumiset, diakonian toiminta,
samalla sovitaan kevään ja kesän
tilaisuuksista papin kanssa. Alueen
uusi pappi otetaan juohevasti vastaan.
– Minua voi kysellä tilaisuuksiin
reilusti, pappi rohkaisee ja toteaa,
että myös alueen kahta muuta pastoria Eeva-Liisa Jääskelää ja Mikko Reijosta voi yhtälailla pyytää.

Aapakirkon ja Nivavaaran lapset ilahduttivat messuväkeä laulullaan.

Laskiainen lasketaan,

Laskiainen merkitsee kristillisen perinteen mukaan paastoon laskeutumista. Laskiaine
kohtuullistamista ja yksinkertaistamista, jopa kieltäytymistäkin. Se ei silti ole pelkästää
tilan antamista jollekin uudelle.
Moni kokee paaston pysähtymiseksi oman elämänsä äärelle. Me tarvitsemme silmiemme avautumista, jotta paremmin näkisimme, mitä
Jeesus on puolestamme tehnyt.

Perhemessussa pienikin viihtyy
Laskiaissunnuntaina vietettiin Rovaniemellä perheiden messua. Perhemessussa on aina hieman lyhyempi kaava ja sen musiikki on valittu erityisesti lapsia ajatellen. Mikäpä aikuistakaan enemmän ilahduttaa, kuin iloinen ja laulavainen
lapsi!

Jeesus kutsuu palvelemaan

KHY

Niilo ja Alina kävivät ensin hernekeitolla
ja tulivat sitten ulos leikkimään.

Toivo Mehtälä (oik.), Aarne Seppälä, Airi Töyräs, Martta Mehtälä ja Muisto Pahkamäki.

Lapsia nähtiin tässäkin messussa
musisoimassa runsain määrin. Heti messun aluksi Aapakirkon ja Nivavaaran päiväkerholaiset valloittivat reippaalla laulullaan. Lilja Tervaskanto toimi esilaulajana rukouslaulussa ja Toivo Tervaskannon debyytti sellistinä tapahtui juuri laskiaissunnuntain perhemessussa, onnea
Toivo!
– Rovaniemellä perheiden messuja tullaan järjestämään tästä eteenpäin kerran kuukaudessa, lapsityön
kanttori Ruusu Tervaskanto kertoi.
Hän kutsuu perheitä kirkkoon ja korostaa, että lasten äänet tai liikkuminen eivät kirkossa haittaa. – Perheiden messu on aina lasten ja aikuisten
yhteinen juhlahetki, Ruusu sanoo.

Kaksivuotiasta Matiasta ei pakkanen pelottanut. Hän laski suuren mäen monta
kertaa.

Perheiden messussa saarnasi Elina
Rask-Litendahl. Pääsimme Elinan
mukana kulkemaan Jerusalemin
tielle, jossa Jeesus esimerkin kautta antoi opetuksen. Jeesus sanoi, että on väärin, että ne, joilla on valtaa,
saavat määrätä. Päinvastoin. Niin ei
saisi olla.
Jos joku halusi kulkea Jeesuksen
kanssa, hänen tulisi olla toisten palvelija. Jeesus siis kutsui meitä toistemme avuksi ja iloksi. Jos kaikki
aina auttaisivat toisia, olisi jokaisella hyvä olla. Jeesus on itse tullut maan päälle palvelemaan meitä, jotta me saisimme syntimme anteeksi. Jokaisella on oma osansa
toistemme palvelijana, Elina kertoi.
Elina-pappi pienten lasten äitinä
tiesi mistä puhui. Ei aikuisestakaan
aina ole mukava keskeyttää kivaa
leikkiä vaikkapa sen vuoksi, että
on nukkumaan menon aika. Mutta
aikuisen osa on auttaa lasta kasvamaan. Lapsi tarvitsee myös riittävästi unta ja lepoa.

Mihinkähän se hyrrä pysähtyy? Rouva voitt

Tervetuloa kevät!
Messun jälkeen väkeä kutsuttiin
hernekeittoaterialle ja mäenlaskuun. Ennen paastoa voidaan vielä nauttia herkuista ja sen päälle
heittäytyä riehakkaaseen leikkiin ja
ilonpitoon!
Laskiaissunnuntai oli lapsille
kaikkea muuta kuin pysähtymistä.
Se oli kiipeämistä korkean lumikasan päälle, valmistautumista liukuun, vauhtia muhkuraisessa mäessä ja vaaran tuntua vatsanpohjassa!
Laskiaissunnuntai merkitsi myös
pitkiä liukuja, iloa, naurua ja muksahtamista lumikasaan.
Pakkanen puraisi ja harvensi laskiaistapahtumaan osallistuneiden
määrää, mutta kaikkia ei kylmä pelottanut. kaksivuotias Matias Salmela ei tyytynyt pikkumäkeen vaan
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LAVA tuli seurakuntien elämään
tämän vuoden alussa
Kirkossa on astunut tämän vuoden
alusta lukien voimaan kirkkojärjestyksen säännös lapsivaikutusten arvioinnista (LAVA).
Se tarkoittaa, että kirkon ja seurakuntien on päätöksiä tehdessään
punnittava päätösten mahdollisia
vaikutuksia lapsiin ja nuoriin 18
vuotiasiin saakka. Päätösten vaikutuksia tulee ennakoiden arvioida kokonaisvaltaisesti lasten, nuorten ja heidän perheidensä kannalta.
Tavoitteena on edistää lapsen
edun toteutumista kirkollisessa
päätöksenteossa ja toiminnassa sekä vahvistaa lasten ja nuorten mielipiteiden huomioimista ja heidän
osallisuuttaan kirkon toiminnassa.
LAVA vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia sekä heidän oikeuksiensa toteutumista kirkossa ja
samalla myös kirkkoa yhteisönä,
jossa jokaisen jäsenen mukanaolo
on merkityksellinen.
Kirkkohallitus on julkaissut ohjeistusvihkosen lapsivaikutusten
arvioinnista Lapsivaikutusten arviointi Suomen ev.lut kirkossa.

Arkkipiispa Kari Mäkinen sanoo
vihkosen esipuheessa Jeesuksen sanoihin ’sallikaa lasten tulla’ viitaten: ”Lapsia ja nuoria ei tule nähdä keskeneräisinä vaan arvokkaina
ja täysinä ihmisinä, juuri sellaisina,
kuin he ovat. Kokonainen ihmisyys
ei toteudu vasta aikuisena”.
Rovaniemen seurakunnan lapsiasiainvaltuutettuna toimi nuorisotyönohjaaja Jenniina Heikkilä.

Kuva TK

, paaston aika koittaa!

en on tuttu asia, mutta paasto voi olla monelle outo sana. Paasto tarkoittaa elämän
än ruokaan liittyvä asia tai herkuista luopumista, vaan paasto on itsensä tutkimista ja
Reino Tikkinen (oik.) alustamassa miesten saunaillassa Norvajärvellä.

Löyly kirvoittaa miehet porisemaan
Norvajärvi on kutsunut miehiä jo
vuosien ajan saunailtaan. Saunojien
määrä on viime vuosina tuplaantunut noin kolmeenkymmeneen.
Sama määrä oli koolla myös viime keskiviikkona, kun illan isäntänä oli Reino Tikkinen.
Illan kaava on perinteinen.
Seurakuntakeskuksesta on yhteislähtö varttia vaille kuusi, mutta kiireisimmät hurauttavat omilla autoilla Norvajärvelle hyvissä
ajoin. Yhteiskyytiläisten saapuessa he ovat jo ehtineet alta pois pirtin puolelle kahville ja makkaralle.

Porinaa piisaa
Vilkas puheensorina kuuluu niin
saunan lauteilta, pukuhuoneesta
kuin pirttiä kiertäviltä penkeiltä,
Monet vakiokävijät ovat tuttuja
pitkältä ajalta, mutta ilahduttavasti usein mukana on uusia tulijoita.
Norvajärven saunassa on tietenkin puulla lämmitettävä kiuas. Keväällä ja alkusyksystä moni pulahtaa uimaankin.
Löylyä heitetään sopivaan tahtiin. Ketään ei liian kuumilla löylyillä ajeta lauteilta.

ti palkinnoksi kirjan.
halusi laskea suuren mäen ylhäältä saakka. Muksahduksiltakaan ei
vältytty. Ja kun oli menty mukkelismakkelis, kupperiskeikkaa, niin
kohta nousee kinoksesta iloiset kasvot: Uudestaan!
Ennenvanhaan huudettiin ”PITKIÄ PELLAVIA!” Mitä pidemmälle kelkka liukui, sitä pidemmäksi
uskottiin pellavan sinä kesänä kasvavan. Harva enää kasvattaa pellavia Rovaniemellä. Mutta mitä tämän päivän ihmiset toivovat? Kaikkien huulilla taisi olla jäähyväiset
pitkälle pimeälle ajanjaksolle. Hyvästi kaamos ja tervetuloa kevät!

Kuuma keitto
lämmitti pakkaspäivänä

Vauhdikkaan mäenlaskun lomasta
oli mukava siirtyä sisälle nauttimaan monta tuntia hautunutta her-

Valona ja solana

nekeittoa. Kahvin tai teen jälkeen
moni osallistui lähetystyön hyväksi
järjestettyihin arpajaisiin, joissa lähes jokainen ostettu arpa toi voiton!
Ja arpajaishyrrän pyörittäminen sai
hymyn huulille.
Harriet Urponen

Toivo Tervaskanto debytoi
sellistinä laskiaissunnuntain
perhemessussa.

Kahvin, mehun ja makkaran jälkeen on illan teeman käsittely, Nyt
se alkaa tuhkakeskiviikkoon sopien paastonajan virrellä.
Vt. sairaalapappina toimivan
Reino Tikkisen aiheena oli elämä
kristittynä suomalaisessa yhteiskunnassa: miten voimme toimia
valona ja suolana.
Tikkinen pohjustaa Lutherin ajatuksilla kahdesta hallintavallas-

ta eli regimentistä, maallisesta ja
hengellisestä.
Kevään eduskuntavaaleihin viitaten hän haastaa miehiä pohtimaan, onko se sama minkä puolueen
ehdokasta äänestää. Tai: onko
papin sopivaa olla ehdolla kaupunginvaltuustoon tai eduskuntaan?

Laidasta laitaan
Kriittisiäkin puheenvuoroja alkaa
sinkoilla.
Joku ihmettelee äskeishistoriasta, miten joku pappi oli laitavasemmiston edustajana eduskunnassa. Toinen taas huomauttaa, miten hänen kotiseudullaan hurskaat
vanhan kansan ihmiset äänestivät
Skdl:ää.
Kolmas laskee, että pappeja on
ollut eduskunnassa kymmenen
puolueen edustajina.
Keskustelu soljuu. Sitä ei lainkaan haittaa, vaikka välillä muistellaan tovi menneitä vuosikymmeniä jollakin perällä Rovaniemeä. Isovanhempien todistus on
jäänyt elävästi mieleen: ”Mie luotan Jumalan Pojan päälle.”
Vajaa tiima keskustelua kiertyy
päätökseen. Iltahartaus alkaa virrellä, jonka sanat ovat kuin uskontunnustus: ”Kirkasta oi Kristus meille, Ristinuhri Golgatan”.
Miesten veisuu on jykevää.
Vielä yhteinen pyyntö: Herra
siunaa meitä ja varjele meitä.
Jos jossakin koetaan kynnyksiä seurakuntaan, miesten saunassa sellaisia ei ole. Ensi keskiviikkona 4.3. sen voi taas Norvajärvellä kokea. (TK)
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Donkki-illan iloa.

Donkki-aasi kuunteli lapsia ja osasi lopulta
kirjaimin kertoa illan tärkeän opetuksen
armosta.

Lasten Donkki-ilta
on täynnä iloa ja vilskettä

M

uurolassa alakouluikäiset ja vähän pienemmätkin
kokoontuvat
Donkki-iltaan kerran kuussa. Viime
syksynä käynnistyneet illat ovat vetäneet parhaimmillaan yli 80 lasta.
Perjantaina 13.2. koolla oli 67 virkeää tyttöä ja poikaa.

Ollaan kaikki kavereita
Kun ovet avattiin kello 17.45, rynnistivät lapset riemusta kiljahdelleen kappelin eteiseen, jossa Donkki-aasi vastaanotti heidät. Ohjelman
alkaessa nuorisotyönohjaaja Kate
Jääskeläinen kyselee, kuinka moni
on eka kertaa Donkki-illassa? Monet kädet nousevat. Kate esittelee illan toimijat ja myös Donkin sanomalla, ettei Donkki puhu, mutta sil-

lä on hyvät korvat kuunnella. Kate
myös muistuttaa, että ollaan kaikkien kavereita eikä jätetä ketään sivuun. Ilta siunataan yhdessä lausumalla: ”Rakas Taivaan Isä, ole kanssamme, siunaa meidän iltamme”.

Joonan hurjan matkan opetus
Keppinuket Ruut ja Saku johdattavat jännittyneen väen kuuntelemaan
Joonan ihmeellistä matkakokemusta, jossa hän käväisi suuren valaan
vatsassa. Hauska kertomus opettaa
illan tärkeimmän asian: ARMOn.
Mitä on armo? Ansaitsematon
Rakkaus Minun Osakseni. Tärkeää
opetusta kysytään vielä illan päätteeksi. Donkki-aasi on jostain syystä sotkenut kirjaimet järjestykseen
MORA, häntä ystävällisesti autetaan laittamaan kirjaimet ARMO
-järjestykseen.
Illan yhteisessä hetkessä raikuu
iloiset laulut Taivaan Isän hommiin
ja Jippii. Jälkimmäiseen lauluun
liittyy riemulliset hyppelyt JIPPII.

Käytiin valaan vatsassa ja …
Yhteisen ohjelmahetken jälkeen

innokkaat lapset siirtyvät rasteille,
joissa muutamissa etsitään kirjaimia illan opetukseen liittyen. Niitä
etsitään mm. valaan vatsasta, joka
oli uinut kappelisaliin. Lisäksi on
arvausta, kuinka paljon ihmisiä löytyy valaan vatsasta. On myös tekstitettävä sarjista, joka kuvasi Joonan mietteitä. Kun kirjaimet löytyivät kukin liimasi ne korttiin. Meren rannalla pääsi myös onkimaan
ja heittämään kaloja sankkoihin.
Sporttiset saivat mitellä vauhdittomassa pituushypyssä. Tarjolla oli
myös kasvo- tai kynsimaalausta.
Niinpä jotkut maalauttivat pyhän
ristinmerkin käteen tai poskeen.
Iloista vilskettä täynnä olleessa
illassa nautittiin myös pientä välipalaa patongin, banaanin, sipsin,
keksin ja mehun myötä.

Pituushypyn tyylinäytteitä.

Siunattiin toinen toista
Ilta päättyi yhteiseen loppusiunaukseen, jossa lapset istuvat ja samalla
asettavat kätensä toistensa olkapäille ja lausuvat Katen jäljessä:
Jeesus siunatkoon sinua ja antakoon sinulle kaikkea hyvää.
Teksti ja kuvat:
KHY

Askartelua, kalanheittoa ja kasvomaalausta.

Joona

Käynti valaan vatsassa.

Yhteinen
loppusiunaus.

Ruut ja Saku

Sarjiksen tekstitystä.
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Vuonna 2001 syntyneet ilmoittautuvat rippikouluun
Kuva: TK

Vuonna 2001 syntyneet ilmoittautuvat
rippikouluun sähköisesti touko-kesäkuussa 2015.
Alueiden työntekijät antavat rippikouluinfoa huhti-toukokuulla niissä kouluissa, joissa on 7-luokkalaisia.
Kaikki rippileirit, vaellusta lukuunottamatta, tullaan pitämään Norvajärvellä.
Lisäksi tarjolle tulee kaksi päiväkoulua, pienryhmä ja rippikoulu kehitysvammaisille. Tavallisten ryhmien maksimikoko 24 oppilasta.
Jos vuonna 2001 syntynyt nuori on
6. tai 8. luokalla, hän saa infoa koulunsa kansliasta tai rippikoulutoimistosta.
1.4. ilmestyvässä Pääskyssä ja seurakunnan verkkosivulla tulee yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, kuinka rippikouluun ilmoittaudutaan sähköisesti.
Tietoa myös:
Rippikoulutoimisto p. 3355281
ti klo 10–14
to klo 11–15

Perheretki
Leville
Kaipaatko lauantaihin sisältöä?
Tule

OMA-ILTAAN

seurakuntakodille, Rauhankatu 70 G
joka toinen lauantai klo 17-19.
Illoissa käy nuoria aikuisia ja opiskelijoita
sekä lapsiperheitä. Ylistystä, yhdessäoloa,
opetusta, iltapalaa.
Lapsille omaa ohjelmaa.
Päivämäärät ja aiheet keväällä:
28.2. paikkana kirkon krypta.
14.3. aiheena ”Voittoisa Kristuksessa”.
28.3. vieraana Arja Savuoja Sansasta.
11.4. Syvemmälle rukoukseen, OMA-päivä.
25.4. aiheena ”Katumuksen lahja”.
09.5. aiheena ”Jumalan äänen kuuleminen”
23.5. aiheena ”Auktoriteetin alla”.

Oletko NUOREHKO NAINEN tai opiskeleva NAINEN?
Sinulle on oma naisten ilta kodissa Rantavitikalla parillisten viikkojen torstaina
klo 18-20. Olet lämpimästi tervetullut mukaan!
Aiheena itsetuntemus, elämä, Jumala, rukousta, iltapalaa nyyttärimeiningillä.
ilmottaudu mukaan: heini.kesti@evl.fi

Lauantaina 14.3. Korkalovaara-Ounasjoen alueen
nuorille ja perheille. Ohjelmassa omatoimista liikuntaa: laskettelua, murtsikkaa,
kylpylää, lumikenkäilyä jne.
Matkat ja ruokailu sisältyvät hintaan, liikuntapaikkojen liput maksetaan itse.
Hinta: aikuiset 25 €, lapset
4–14 v 13 €, nuoret, opiskelijat ja eläkeläiset 16 €. Laskuun liitetään kylpylämaksu
ryhmäalennuksella, jos käy
kylpylässä.
Ilmoittaudu 10.3. mennessä seurakunnan verkkosivujen Ilmoittautumiset-osion
kautta:
www.rovaniemenseurakunta.fi/ilmoittautumiset
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Sävelkaikuja

Kanttoripäivät innostivat
Kun 450 kanttoria kokoontui Ouluun
valtakunnallisille kanttoripäiville, merkitsi se melkoista musiikillista juhlaa.
Nimittäin kun eri tilanteissa laulettiin
yksi- tai moniäänisesti, sali kajahti komeasti, laulua oli ilo kuunnella ja siihen yhtyä. Oulun kaupunginorkesterin
ja noin sadan oululaisen kuorolaisen esitykset huipentuivat Felix Mendelssohnin
Lauda Sion –teokseen, jossa kuulijoiden
joukossa eri puolilla salia istuneet kanttorit yhtyivät joihinkin teoksen osiin.
Soile Isokosken rooli sekä solistina
että kanttoripäivien henkilöhaastattelussa antoi mielenkiintoisen syväluotauksen tämän Oulun seudulta lähteneen laulajatähden elämästä. Hänhän toimi nuorena Paavolan seurakunnan kanttorina,
kunnes alkoi kohota kuuluisuuteen lukuisten laulukilpailuvoittojen myötä.
Keskustelutilaisuus kanttorin asemasta tulevaisuuden kirkossa herätti monipuolisen keskustelun. Kirkkolliskokouksen työryhmä oli valmistellut esityksen diakonaatista, johon kuu-

luisivat mm. diakonia- ja nuorisotyön
tekijät, mutta eivät kanttorit. Heräsi
vahva kysymys, mihin kanttorit asetetaan kirkon viran vihkimyskäytännössä. Kuitenkin kanttorit toimivat jumalanpalveluselämän ytimessä, sana ja sävel ovat erottamaton aisapari.
***
Oman kantanikin toin keskustelussa
esille. Kyllä kanttoreiden asema on hyvin lähellä pappeutta. Hyvin kauniisti
juhlapuheissakin todistetaan, että musiikki avaa sydämen portit sielläkin,
missä sana ei tavoita. Jumalan Henki
toimii musiikin kautta, kuten Lutherkin
on todennut.
Oikeastaan meidän tulisi miettiä koko kirkollinen virkarakenne uudestaan.
Tulisi löytää käytännöllinen rakenne,
jossa jokaiselta työalalta on luonteva
mahdollisuus kouluttautua pappeuteen
saakka. Tällöin pappeus ja eri alojen
ammattitaito kohtaisivat, teologia ja
ammattiosaaminen rikastuttaisivat toi-

siaan. Tulevaisuuden kirkossa ei ehkä
ole varaa nykyiseen monimuotoisesti
sirpaloituneeseen tehtäväkuvaan.
***
Monenlaisten kirkollisten murrosten
keskelläkin on tarpeen muistaa, että
musiikki on elävän seurakunnan tuntomerkki. Se on soinut ja tulee aina soimaan – ylistys alkaa jo tässä ajassa ja
jatkuu iankaikkisuudessa, jossa kaikki
lienevät täydellisiä muusikoita.

Mauri Miettunen
Johtava kanttori

Jukka Perko
solistina
Sotilassoittokunnan
konsertissa 24.3.

Vocaliisojen rukouksellinen
konsertti kirkossa 26.3.
Torstaina 26.3. klo 18 on
mahdollisuus tulla hiljentymään Rovaniemen kirkkoon
ja kuuntelemaan kirkkomusiikkia. ”Minä vuodatan rukoukseni Herralle” -sävelhartaudessa kuullaan uutta, rovaniemeläisistä naisista koottua Vocaliisat -kuoroa
johtajanaan Anniina Maikkula o.s. Kervinen.
Rukouksellinen konsertti johdattaa meidät matkalle
Suureen Paaston ja katumukseen. Veisut ovat ortodoksisen jumalanpalveluksen ja
paaston keskeisiä lauluja,
jotka Maikkula on sovittanut
naiskuorolleen Vocaliisoille.

Vocaliisat -kuoro.

Musiikki on erottamaton osa ortodoksista jumalanpalvelusta. Sen tehtävä
on johdattaa kirkossakävijä
pois tästä arkipäivästä.
– Teologia purkautuu säveliin ja tekstiin. Veisujen
kautta ortodoksisessa kirkossa kuljetaan Suuren Paaston
kautta kohti pääsiäistä.
Paaston aikana on ajatuksena nähdä omat rikkomukset eikä tuomita veljiä tai sisaria.
Katumussisältöiset
tekstit veisuissa tukevat meitä kilvoituksen kautta päämäärässämme
Kristuksen
Ylösnousemukseen, kertoo
Anniina Maikkula.

Lapin sotilassoittokunta konsertoi Rovaniemien kirkossa tiistaina 24.3. klo
19. Solistina Jukka Perko, saksofoni.
Konsertin johtaa soittokunnan kapellimestari Jaakko Nurila.
Saksofonisti Jukka Perkolla on mittava kansainvälinen ura jazz-muusikkona.
Perko esittää itseoikeutetusti konsertissa Vellu Halkosalmen Lauluja Sielusta -sävellyksen, jonka säveltäjä on
tehnyt juuri hänelle vuonna 2012. Se
on sarja koskettavaa ja kaunista musiikkia.
Jukka Perko tulkitsee saksofoneillaan upeasti mielen maisemia ja tunnetiloja. Hän kuvaakin omaa asennettaan soittamiseen ja säveltämiseen tasapainotteluksi täydellisyyden tavoittelun ja keskeneräisyyden hyväksymisen välillä.
Lauluja Sielusta-teoksessa voit kuulla häivähdyksiä muun muassa renessanssimusiikin polyfoniasta ja jazzharmoniasta. Teoksen orkestraation on
tehnyt kapellimestari Jaakko Nurila.
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €. Tervetuloa!

SLS:n lähetteinä toimineet Kaija ja Tapio Karjalainen tapasivat työajoiltaan tuttuja thaimaalaisia ystäviä Taiwanilla.

Isovanhemmat vierailulla lähetyskentällä
Viihdymme hyvin lähetyskentällämme
Taiwanilla, mutta vaikeinta on asua kaukana kaikista sukulaisista. Vanhempieni
jäätyä juuri eläkkeelle Suomen Lähetysseuran palveluksesta saimme iloksemme
heidät kuukauden vierailulle luoksemme.
Tyttäremme Jemina (7) ja Aliina (5)
ovat saaneet nauttia harvinaisesta ajasta Mummon ja Ukin kanssa. Molemmat olivat jo viikkoja etukäteen miettineet, mitä kaikkea haluavat isovanhempien kanssa tehdä ja mitä kaikkea heille
näyttää. Lyhyeen aikaan onkin nyt saatu
mahtumaan paljon leikkejä, satuhetkiä
ja sylissäoloa.
***
Teen Taiwanilla maahanmuuttajatyötä, eli vierailen pidätyskeskuksissa olevien maahanmuuttajien luona viisikielisen työntekijäjoukon kanssa. Erityisen
hauskaa on, että maahanmuuttajatyön
tiimissäni on kaksi thaimaalaista pastoria, jotka ovat vanhemmilleni ennestään
tuttuja. Työtoverini pastori Preeda sekä
pastori Wannee ovat molemmat olleet
isäni oppilaita Thaimaassa.
Vanhempieni Taiwanin matkaan on
mahtunutkin lastenlasten kanssa leikkimisen lisäksi vierailuja näiden pastoreiden Thai-seurakuntiin. Iloisia jälleennäkemisiä on siis ollut sekä lähisuvun että laajemman, maailmanlaajuisen kristittyjen perheen parissa.

Jukka Perko

Laura Kääriäinen

Ukin kanssa.

Satuhetki mummin kanssa.

Lähetysruutu
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”On vain halu auttaa,
ei sen kummempaa”

YHTEISVASTUU KIRKKOKAHVIT

KORKALOVAARAN
KAPPELISSA

Lipaskerääjät talkoilivat ystävänpäiväviikonloppuna Yhteisvastuu-kampanjan hyväksi.

Ostoskärry helpottaa
kerääjän arkea
Kolikot tekevät lippaan nopeasti
raskaaksi, mutta ostoskärry helpottaa pitkään seisovan lipaskerääjän
työtä. Kärryä vasten lipasta jaksaa
kuitenkin kantaa hyvin, kertoo Revontulessa päivystänyt Marja-Liisa
Portaankorva..
”Eihän tämä kärry kaunis ole,
mutta siihen saa kätevästi tavarat
sisälle ja tukea kädelle,” Portaankorva naurahtaa.
Jokavuotinen kampanja vaihtaa
vuosittain keväisin avustuskohdettaan. Henrik Kumpulaiselle tämän
vuoden ulkomainen kohde oli heti tiedossa.

”Haitillehan nämä menee,”
Kumpula hymyilee, ja tiputtaa lahjoituksensa Portaankorvan lippaaseen.

Kuvat SK

Moni kerääjistä on ollut mukana
kampanjassa jo vuosia. Rinteenkulman K-marketilla päivystävä Aulikki Nurminenkin teki vuoroaan ”varmasti jo kymmenettä kertaa”.
”Lähdin alun perin mukaan, kun
ystävät pyysivät. Onhan tämä aina
ponnistus, kun vuorot ovat kaksituntisia ja seisomista tulee paljon,
mutta eläkkeellä olevana tämä ei
ajallisesti vie paljoakaan”, Nurminen kuvailee.
Tuttu kampanja tuo Nurmisen
aina uudestaan mukaan talkoisiin.
”Omalta puoleltaan kun voi tämän tehdä. On vain halu auttaa, ei
sen kummempaa.”

Järjestää Korkalovaaran
Diakoniakorttelitoimikunta

Anteliaisuus yllätti
nuoria kerääjiä
Lipaskerääjät päivystivät kauppakeskusten lisäksi isoissa marketeissa. Myös nuoret pääsivät toimimaan kerääjinä osana rippikouluja isostoimintaa.
Saarenkylän Citymarketilla kerääjinä toimivat isoskoulutettavat Eve Heikkinen, Elle Salminen,
Milla Laakso, ja Noora Pallari.
Tytöistä kerääjän työ tuntui merkitykselliseltä ja ihmisten anteliaisuus päivän aikana yllätti.
”En olisi arvannut, että niinkin
moni lahjoittaa. Jotenkin sitä luuli, ettei ihmisiä kiinnostaisi, mutta todella moni tahtoo auttaa,” Eve
kertoo.
”Ne näkee tässä keräyksessä
jotakin hyvää, minkä takia antaa
omastaan,” Elle summaa.
Yhteensä lipaskerääjinä toimi
viikonloppuna noin viitisenkymmentä nuorta, kertoo nuorisotyönohjaaja Mari Hytinkoski.
”Nuoret tulevat tällaisiin tempauksiin mielellään, kunhan joku vain järjestää heille tilaisuuksia
osallistua”, Hytinkoski sanoo.

Aulikki Nurminen on lipaskerääjänä jo
kymmenettä vuotta.

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.

SK

Henrik Kumpula tiesi heti keräyskohteen: ”Tänä vuonna Haitille!”
Lahjoita puhelimella soittamalla
0600 1 7010 (10,26 € / puh+pvm)
0600 1 7020 (20,28 € / puh+pvm)
Lähetä tekstiviesti numeroon 16588
Kirjoita viestikenttään
APU5 (5 €)
APU10 (10 €)
APU20 (20 €)

Eve Heikkinen, Elle Salminen,
Milla Laakso ja Noora Pallari toimivat
ensimmäistä kertaa lipaskerääjinä
osana isoskoulutustaan.

RUKOUSTYÖTÄ
Hengellisen huollon päivät
21.3. klo 10-17 ja
25.4. klo 10-16
srk-kodin yläsalissa, Rauhankatu 70 G.
Tule virvoittumaan ylistyksestä, Raamatun
opetuksesta ja rukouspalvelusta.
Helinä Sundelin ja seurakuntalaiset.
Syvemmälle rukoukseen –koulutuspäivä
11.4. klo 10-15
srk-kodin yläsalissa, Rauhankatu 70 G.
Ilmoittautumiset ruokailun takia 27.3. mennessä
liisa.alanne@evl.fi 040-5034057. Mukana
Anne Lehmus, Liisa Alanne ja Heini Kesti.
Rukouspalvelijakoulutus
8.5. klo 17-21 ja 9.5. klo 10-17
srk-kodin yläsalissa. Koulutukseen osallistuminen
edellyttää 11.4. rukouskoulutuspäivään
osallistumista. Tiedustelut ja ilmoittautumiset
24.4. mennessä
anne.lehmus@evl.fi 040-7764678 tai
liisa.alanne@evl.fi 040-5034057

Tervetuloa 22.3. klo 13
jumalanpalvelukseen
ja sen jälkeen kirkkokahville
Yhteisvastuun hyväksi.
Kahvin lisäksi ostettavissa Yhteisvastuu tuotteita

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.

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., Kari Gustafsson,
Jouni Hagström, Sanna Kerola,
Markku Kukkonen, Maija Pieskä,
Anni Tolppi, Kari Yliräisänen.
Toimituksellinen aineisto
Rovaniemen seurakunnan
tiedotustoimisto,
PL 8104, 96101 ROVANIEMI
Seuraava Pääsky ke 1.4.2015
Aineisto ma 16.3.2015
Kustantaja Kotimaa Oy
Painatus Suomalainen Lehtipaino Oy
Jakelu Suomen Suoramainonta
Tilaukset 25 euroa vuodessa
Painos 30 400
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Seurakunta järjestää joka toinen
lauantai OMA-iltoja. Illat pidetään
kodikkaasti valaistussa seurakuntakodin yläsalissa.
Illat ovat monenikäisten kohtaamispaikka, jossa tarjotaan opetusta,
kahvilatoimintaa ja yhteyttä erityisesti niille, jotka etsivät omaa paikkaansa seurakuntaperheessä.

Nykyisin illoissa
jopa viisikymmentä kävijää
Keskikaupungin alueella toimivat
OMA-illat saivat alkusysäyksen
puolitoista vuotta sitten syyskuussa,
kun Raappanoiden pariskunta etsi
omaa paikkaansa seurakunnassa.
”Koimme, ettei sunnuntaiaamun
jumalanpalveluksen lisäksi tarjolla
oikein ole sellaista paikkaa, jossa
nuoret ja aikuiset voisivat kohdata ja saada opetusta,” kertoo Mika
Raappana.
Raappanat kokosivat yhdessä oppilaitospastori Heini Kestin kanssa tiimin, joka alkoi järjestää iltoja ja rakentaa tuota kohtaamispaikkaa. Illoissa kävi aluksi kymmenisen vakituista kävijää, mutta nykyisin kirkonmäelle kokoontuu paristakymmenestä viiteenkymmeneen
ihmistä.
”En tiedä, olisimmeko olleet vielä valmiita tällaiseen väkimäärään
vielä ensimmäisenä vuonna. Illat ja

sen tekijät ovat kasvaneet tuon ensimmäisen vuoden aikana,” Tanja
Raappana kuvailee hymyillen.

”Loistava mahdollisuus
tavata ystäviä ja Jumalaa”
OMA-illat aloitetaan usein kahvikupin äärellä. Anneli Reijonen kuvailee OMA-iltoja loistavana mahdollisuutena tavata ystäviä ja Jumalaa.
”Ja lapset on helppo ottaa mukaan,” Reijonen naurahtaa. ”Alakerrassa on aina lapsille valmistettua ohjelmaa, ja pienemmät pyörivät
tässä lattialla mukana.”
Sanna-Mari Sääskilahtikin tuli iltaan, vaikka asuu nykyisin eri paikkakunnalla.
”Se on jotenkin tämä tunnelma joka kutsuu, tänne on niin helppo tulla ja olla oma itsensä,” hän pohtii.
Sääskilahti kuvaa OMA-iltaa paikaksi, jossa oma hengellisyys pääsee ”kukoistamaan”. Hän mainitsee
itselleen tärkeiksi kohdiksi hengellisten laulujen laulamisen ja yhteisen rukouksen.
Hanna Malmström löysi illat muutettuaan vuosi sitten Rovaniemelle ja
saatuaan kutsun oppilaitospastorilta.
Hän koki illat hyviksi mahdollisuuksiksi löytää uusia ystäviä.
”Näissä illoissa on tosi mukavaa,
ja hengellinen anti on hyvää. On kiva aluksi seurustella, on kiva ylistää,
mutta opetus on se, mitä jää miettimään sitten myöhemmin.”

”OMA tarkoittaa:
Olet Minulle Arvokas”
”Alun perin OMA-nimi tarkoitti Opiskelijoita ja Muita Aikuisia.
Nykyisin lyhenne tarkoittaa: Olet
Minulle Arvokas,” kertoo illoista vastaava oppilaitospastori Heini Kesti.
Iltoihin osallistuu paljon opiskelijoita ja nuoria aikuisia, lisäksi lapsiperheitä sekä vanhempia. Osallistujien ikää ei määritellä tarkasti; iltoihin ovat tervetulleita kaikki.
”Tärkeintä on se, että etsitään yhteyttä toisiin ja Jumalaan. Voimme kasvaa uskossa yhdessä,” Kesti kokoaa.
Illoissa tärkeänä osana on ylistys, yhteinen rukous ja opetus. Tänä
keväänä opetus on valmisteltu mukaillen Jesus Ministry -opetussarjaa, johon joukko OMA-illan tiimiläisiä kävi kouluttautumassa syksyllä Lontoossa.
”Jaamme Lontoossa saamiamme
opetuksia ja oivalluksia. Tärkeimpänä aiheena on pohtia Jumalan alkuperäistä suunnitelmaa, eli ‘Mitä
Jumala on ajatellut luodessaan minut?’ ja ’Miten elän kristittynä maailmassa?’,” Heini Kesti kuvaa.

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

ROVANIEMEN KIRKKO
Sunnuntaisin klo 10 messu kirkossa.
Tiistaisin klo 8.30 Aamun rukoushetki kirkon sakastissa.
Keskiviikkoisin klo 18 arki-illan ehtoollinen kirkossa.
26.02. klo 19

Lapin Musiikkiopiston konsertti Yhteisvastuun
hyväksi, vapaa pääsy, kolehti.
13.03. klo 15 alkaen vaivaton vihkihetki.
15.03. klo 18 Tuomasmessu.
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, kolehti.
22.03. klo 14 kuorokonsertti, Oulun ammattikorkeakoulun
kirkkomusiikin opiskelijoiden kuoro Cadenza,
vapaa pääsy, käsiohjelma 5€.
24.03. klo 19 Lapin Sotilassoittokunnan Milharmonykonsertti, solistina Jukka Perko, vapaa pääsy,
käsiohjelma 10 €.
26.03. klo 18 ”Minä vuodatan rukoukseni Herralle” -sävelhartaus, Vocaliisat, johtaa Anniina Maikkula.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10€.

KESKIKAUPUNKI
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 kirkon kryptassa.
01.03. klo 9.15 kryptassa lähetystyön rukoushetki.
04.03. klo 13 srk-keskuksessa Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus.
04.03. klo 18.45 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
11.03. klo 18 Norvajärven leirikeskuksessa miesten saunailta. Lähtö klo 17.45
srk-keskuksesta, Rauhankatu 70. Isäntänä Ilari
Kinnunen.
11.03. klo 18.45 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
14.03. klo 13 kryptassa Rukouksen lähde-rukousiltapäivä
Rovaniemen puolesta.
14.03. klo 17 nuorten aikuisten OMA-ilta srk-kodilla.
Aiheena ”Voittoisa Kristuksessa”.
16.03. klo 14.30-21 Heprea-ilta kirkon kryptan Eeli-salissa.
18.03. klo 13 srk-keskuksessa Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus.
18.03. klo 18.45 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
20.03. klo 20-23 kryptassa nuorten Yökirkko.
21.03. klo 10-17 Rukoustyö. Srk-kodin yläsalissa Hengellisen
huollon päivä.
23.03. klo 14.30-21 Heprea-ilta kirkon kryptan Eeli-salissa.
25.03. klo 9.15 ja 10.15. Viirinkankaan kappelissa lasten pääsiäiskirkko.
25.03. klo 18 Norvajärven leirikeskuksessa miesten saunailta. Lähtö klo 17.45 srk-keskuksesta,
Rauhankatu 70. Isäntänä Jouni Riipinen.

Kuvat SK

OMA-illassa yhteyttä ja yhdessäoloa

SK

Anneli Reijonen (vas.) lapsineen viihtyvät OMA-illoissa. Hanna Malmström ja Sanna-Mari Sääskilahti nauttivat hengellisestä musiikista ja yhteisestä rukouksesta.

OMA-illat seurakuntakodilla joka
toinen viikko. Seuraava OMA-ilta
järjestetään 28.2. kryptassa.

OMA-iltoja ovat valmistelleet
Heini Kestin kokoamassa tiimissä
mm. Tanja ja Mika Raappana.

talviallakka

25.03. klo 18.45 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
26.03. klo 18 Yhteisvastuun Riemukierroshiihto
Kirkkolammella.
26.03. klo 18 Pyhiinvaellus Raamatun halki srk-keskuksen
salissa.
26.03. klo 18 Ekumeeninen kirkkoilta, ehtoopalvelus ortodoksisessa kirkossa, jonka jälkeen ristisaattokulkue lut. seurakunnan seurakuntatalolle,
jossa tee- ja kahvitarjoilu kokoushuoneessa.
28.03. klo 11-15 Lähetysjuhlien talkooväen infopäivä.
28.03. klo 13 Kairatemppelissä Raamattu- ja rukoustilaisuus
herätyksen puolesta.
28.03. klo 17 nuorten aikuisten OMA-ilta srk-kodilla.
Vieraana Arja Savuoja Sansasta.
30.03. klo 14.30-21 Heprea-ilta kirkon kryptan Eeli-salissa.

korkalovaara-ylikylä
01.03. klo 13
03.03. klo 18
05.03. klo 18
08.03. klo 13
15.03. klo 13
21.03. klo 18
21.-22.03.
22.03. klo 10
22.03. klo 13
26.03. klo 10
29.03. klo 11
29.03. klo 13
31.03. klo 18

kappelissa messu. Gideonien kirkkopyhä.
Kirkkokahvit.
ei retriittivenyttelyä Hillakirkolla.
Ylikylän kinkerit Kaarina Hanni ja Terttu
Piispanen, Ylikyläntietie 25.
kappelissa messu. Kirkkokahvit.
kappelissa messu. Kirkkokahvit.
kappelissa Marianpäivänaaton ehtoolliskirkko.
Mukana Marja-Sisko Pohjolan rukoustanssitulkintaa.
Hillakirkolla Luotu liikkuu – sydän puhuu
-rukoustanssiviikonloppu.
kappelissa messu, Jyrki Vaaramo.
RY:n Marianpäiväseurat.
kappelissa messu. Diakoniakorttelitoimikunta
järjestää kirkkokahvit Yhteisvastuun hyväksi.
kappelissa lasten pääsiäiskirkko.
Ylikylän koululla jumalanpalvelus.
kappelissa messu. Kirkkokahvit ja kinkerit.
retriittivenyttely Hillakirkolla, Hillapolku 9.

ounasJOKI
26.02. klo 10
26.02. klo 13
03.03. klo 18
08.03. klo 11
08.03. klo 14
15.03. klo 12
15.03. klo 14
15.03. klo 15
17.03. klo 18
18.03. klo 18
20.03. klo 18
22.03. klo 11
22.03. klo 14
25.03. klo 18

Kerhokinkerit Kotiseutupiirissä Meltauksen
kappelissa.
Kerhokinkerit Torstaikerhossa Maijasen
kappelissa.
Songan kinkerit Tauno Korhosella,
Niskalantie 54.
Sinetän kappelissa messu. Kirkkokahvit.
Meltauksen kappelissa messu. Kirkkokahvit.
Tuhnajan kinkerit Martta ja Tuomo
Hakkaraisella, Antinniementie 14.
Sinetän kappelissa nuorten messu.
Marrasjärven kinkerit Annikki ja Erkki Ojalalla,
Huutoniementie 4.
retriittivenyttely Hillakirkolla, Hillapolku 9.
Meltauksen kappelissa Virsikirja tutuksi-ilta.
Taksia saa käyttää.
Sinetän kappelissa rauhanyhdistyksen seurat.
Sinetän kappelissa messu. Kirkkokahvit, 70- ja
80-vuotiaiden juhlat.
Maijasen kappelissa messu. Kirkkokahvit.
Lehtojärven kylätalolla YV- lauluilta.

ounasVAARA
01.03. klo 15
08.03. klo 15
15.03. klo 15

kappelissa messu.
kappelissa messu ja kinkerit. Kirkkokahvit.
kappelissa Pyhät meiningit-perhemessu ja
perhetapahtuma.
22.03. klo 15 kappelissa Marianpäivän virsikirkko, kirkkokahvit.
23.-24.03. klo 9-15 kappelissa pääsiäisvaellus.
27.03. klo 9 ja 10 kappelissa lasten pääsiäiskirkko.
29.03. klo 15 kappelissa jumalanpalvelus.
29.03. klo 18 kappelissa pääsiäisajan musiikkia.
31.03. klo 10 kappelissa lasten pääsiäiskirkko.

alakemijoki
01.03. klo 10
08.03. klo 14
15.03. klo 10
17.03. klo 18

kappelissa messu ja kinkerit. Kirkkokahvit.
kappelissa perhepyhäkoulu.
kappelissa virsikirkko.
Hirvaan kinkerit Eepu ja Janne Soinilla,
Häkinvaarantie 87.
18.03. klo 18.30 Pisa-Leipeen kinkerit Leipeen kylätalolla,
Tienpäänkuja 45.
19.03. klo 18.30 Muurolan kappelissa Iltamusiikki,
kahvit klo 18. Kolehti Yhteisvastuulle.
20.03. klo 18 Muurolan kappelissa nuorten Donkkis-ilta.
22.03. klo 14 kappelissa Marianpäivän perhepyhäkoulu.
29.03. klo 11 kappelissa Palmusunnuntain perhekirkko.
29.03. klo 14 Ruikan eränmajalla pelimanniseurat.
31.03. klo 9.15 kappelissa lasten pääsiäiskirkko.

YLÄKEMIJOKI
08.03. klo 10

Auttin kappelissa ja klo 12 Viirin kappelissa
messu.
10.03. klo 18 Auttin kinkerit Taimi Aikiolla, Kuusamontie 7172.
11.03. klo 18 Pekkalan kinkerit Sisko ja Riston Kaihualla,
Heinätie 30.
12.03.
Viirin srk-kodilla Toimintapäivä.
12.03. klo 18 Pajulammen kinkerit Pirjo ja Henrik
Kaipaisella, Kuusamontie 8240.
Su 15.3. klo 12 Viirin kappelissa Musiikkitapahtuma
Yhteisvastuun hyväksi, mukana Laululapset,
Vohon Veikot, Kansalaisopiston sekakuoro ja
Seurakuntakuoro.
22.03. klo 10 Auttin kappelissa ja klo 12 Viirin kappelissa
messu.
29.03. klo 13 Tennilän kylätalolla kansanlaulukirkko.

saaren-nammankylät
27.02. klo 18

Alanamman kinkerit Eila Alanammalla
Nammantiellä.
08.03. klo 11 Aapakirkossa ja klo 13 Jouttikeron kappelissa
Virsikirkko.
17.03. klo 13 Saarenkylän kinkerit Nahkurinpolun seurakuntakerhon yhteydessä.
22.03. klo 11 Aapakirkossa ja klo 13 Jouttikeron kappelissa
messu.
29.03. klo 11 Aapakirkossa Perhepyhä, kirkkokahvit.
29.03. klo 13 Jouttikeron kappelissa sanajumalanpalvelus.
30.03. klo 10 ja ti-ke 31.03.-01.04. klo 9 ja 10 Aapakirkossa
lasten pääsiäiskirkko.

