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Pääkirjoitus

Toivon näyttävää kampanjointia

I

hmisellä on tässä maailmankaikkeudessa kusiaisen valtuudet, mietti Havukka-ahon ajattelija Veikko Huovisen
romaanissa. Universumin mittakaavassa
niin saattaa hyvinkin olla, mutta tässä
hetkessä Rovaniemen seurakuntalaisilla
on isotkin valtuudet. Puhun tietysti kirkkoherranvaaleista.
Meillä on kolme hyvää ehdokasta ja
varmasti paras mies valitaan. Siihen tarvitaan kuitenkin äänestäjiä, joten toivon,
että mahdollisimman moni käyttäisi äänioikeuttaan.

I

tse olin välillisen vaalin kannalla silloin,
kun vaalitavasta päätettiin kirkkovaltuustossa. Välillisessä vaalissa kirkkovaltuusto olisi valinnut kirkkoherran. Rovaniemen seurakunta on Suomen neljänneksi suurin. Sen johtajalta vaaditaan laajaa
hallinnollista osaamista ja kykyä johtaa

ihmisiä. Uskoisin, että valtuustolla olisi
ollut paremmat mahdollisuudet selvittää,
kuka ehdokkaista vastaisi parhaiten juuri
Rovaniemen seurakunnan tarpeita.
Valtuuston enemmistö oli toista mieltä ja hyvä niin. Rovaniemen äänestysprosentti kirkkoherranvaaleissa on perinteisesti ollut korkeampi kuin muualla maassa
keskimäärin. Toivottavasti perinne jatkuu.

mien haastattelujen kautta ja kuuntelemalla vaalisaarnat. Pääsky -lehti on hyvä
tiedonlähde. Mitä enemmän vaaleista
puhutaan ja ehdokkaat esiintyvät näyttävästi, sen parempi. Kutsun kaikki Pääskyn lukijat myös vaalipaneeliin su 21.2.
klo 13. Saan itse juontaa sen ja lupaan
saada ehdokkaista irti uusia, raikkaita
näkökulmia.

T

O

oistaiseksi vaalitaisto on ollut asiallista, mutta melko laimeaa. Ehdokkaiden välillä ei näytä olevan suuria
eroja. Itse toivoisin näyttävää kampanjointia kahdestakin syystä. Olisi hyvä,
että seurakuntalaiset pääsisivät aidosti
vertaamaan ehdokkaiden vahvuuksia ja
heikkouksia. Vilkas kampanjointi myös
innostaa äänestämään.
Tällä hetkellä äänestäjät pääsevät
vertaamaan ehdokkaita median teke-

rakuntalaiset ottavat rohkeasti yhteyttä
mieltä askarruttavista asioista. Sähköposti
on tolppianni@gmail.com.

len ollut kirkkovaltuuston puheenjohtajana vuoden ajan ja päällimmäinen tunne on kiitollisuus.
Tuoreena luottamushenkilönä koen saaneeni valtavasti tukea sekä seurakunnan työntekijöiltä että kokeneemmilta
luottamushenkilöiltä. Seuraan ylpeänä
sitä kuinka hyvää työtä seurakunnassa
tehdään.
Samalla ymmärrän, kuinka paljon on
vielä opittavaa. Toivon myös, että seu-

Kirkon kynnys

Viikon sana
Autuas se, joka koettelemuksessa
kestää. Sen kestettyään hän on saava voitonseppeleeksi elämän. Jumala on sen luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Älköön kukaan kiusauksiin jouduttuaan ajatelko, että kiusaus tulee Jumalalta.
Jumala ei ole pahan kiusattavissa,
eikä hän itse kiusaa ketään. Jokaista kiusaa hänen oma himonsa; se
häntä vetää ja houkuttelee. Ja sitten himo tulee raskaaksi ja synnyttää synnin, ja kun synti on kasvanut
täyteen mittaan, se synnyttää kuoleman. (Jaak. 1: 12–15)

Harriet Urponen

Jumala ei kiusaa

Anni Tolppi
toimittaja
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Rukous
Rakas Jumala.
Me toivomme, että elämämme olisi mahdollisimman
helppoa.Emme haluaisi kokea kipua ja kärsimystä. Auta
meitä ymmärtämään, että vaikeilla ja ikävilläkin asioilla
voi olla oma tehtävänsä.
Kiitos, että Vapahtajamme Jeesus pysyi uskollisena
tehtävässään,vaikka se merkitsi hänelle kärsimykseen
suostumista. Ohjaa meitä kulkemaan sitä tietä, jonka olet
meille antanut, vaikka se välillä tuntuisikin raskaalta ja
vaikealta.
Auta meitä tukemaan toisiamme, niin että voisimme toimia
yhdessä sinun valtakuntasi hyväksi, kaikkien parhaaksi.
Kuule meitä rakkautesi tähden. Aamen.

Hartaus
Paasto ja ”pieni mitta”
Olemme juuri viettäneet ystävänpäivää. Olemme muistaneet ystäviämme ja tulleet myös itse
huomatuiksi. Tiedän, että joillekin ystävänpäivä nostaa mieleen kipeyttä ja ahdistavaa yksinäisyyttä. Välttämättä elämässä ei ole niitä ihmisiä, joiden kanssa voi jakaa elämänsä tärkeitä asioita. Jumala on luonut meidät yhteyteen ja
siksi me tarvitsemme toinen toisiamme.
Olemme laskeutuneet paaston aikaan. Nykyisin monet haluavat vahvistaa paastonajan läpi elämistä, jollakin paastoa syventävällä teolla. Paastoteko voi olla paljon muutakin kuin ruuasta tai paheistaan kieltäytymistä.
Paastoteko voi olla katseen kääntämistä tarvitsevaan lähimmäiseen. Olisiko nyt aika huomata se lähimmäinen jota useasti olet ajatellut,
mutta joka on yhä uudelleen jäänyt kohtaamatta. Lähimmäiselle annettu aika voi olla vierailuja, auttamista tai vaikka rukoilemista hänen
puolestaan. Ystävälläni oli eräänä vuonna kau-

nis paastoteko. Hän kirjoitti paastonajan kaleteriin jokaiselle päivälle eri henkilön nimen ja
muisti heitä kunakin päivänä erityisrukouksin.
Eräässä paastoajan seminaarissa puhuttiin pienestä mitasta. Tämä tarkoittaa, kuinka paaston aikana tulee laittaa itselleen kyllin pieni tavoite, jotta voi itsekurissaan kehittyä ja huomata kykenevänsä pienen mitan saavuttamiseen. Pienestä voi
Jumalan käsissä tulla suurta, kun olemme uskollisia ja kurinalaisia päätöksillemme. Pienenkin
teon mukana kasvamme lähemmäksi itseämme,
lähemmäksi itselle asetettuja kasvamisen haasteita, lähemmäksi meihin kätkeytynyttä Jumalaa.
Meillä on monia luovia mahdollisuuksia löytää itsellemme sopiva tapa paastoajan kilvoittelun aiheeksi. Miten kärsivä Kristus kutsuu
sinua kulkemaan kanssaan paastonajan tiellä
kohti pääsiäisen iloa?
Laila Juntti
Diakonissa

Aavistuksen kuultoa

Katselen lumisten metsien läpi
pujottelurinteiden tukahtuneita latuja,
joita talvinen viima
pyyhkii mennessään.
Kuuntelen tunturin kupeessa
mykistynyttä kaikua,
joka on peittänyt laulunsa riemut
jäätyneen sammaleen alle.
Talvi-illan pimeydessä
vain etääntyvien askelten ääni
ja hiljainen humahdus, kun uusi lumi putoilee
nietoskuormien taivuttamilta oksilta.
Taivaanranta rakoilee –
näen aavistuksen kuultoa
ja tiedän katsovani kirkastuvaan aikaan.
Olemme tarpeeksi lähellä suvea
löytääksemme tien kotiin.

Nanni Törrö
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Jouni Hagström

Nyt valitaan uusi kirkkoherra
Kuulutus
Rovaniemen seurakunnassa toimitetaan 28.2.2016 kirkkoherranvaali.
Kirkkoherranvaali alkaa Rovaniemen kirkossa 28.2.2016 kello 10.00 alkavan jumalanpalveluksen jälkeen
ja päättyy kello 20.00.
Kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys tapahtuu seurakunnan kirkkoherranvirastossa
os. Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi alkaen maanantaina 22.2.2016 ja päättyen perjantaina 26.2.2016
joka päivä kello 9.00–18.00.
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän
pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia,
saa äänestää ennakolta kotonaan ennakkoäänestysviikon aikana. Hänen tai hänen valitsemansa henkilön on
ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai
puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 19.2.2016 ennen kello 16.00 puhelinnumeroon 0163355200. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005)
tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta.
Rovaniemi 12.2.2016
Rovaniemen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Simo Rahtu
puheenjohtaja

Kaikki ehdokkaat mukana
vaalipaneelissa 21.2.
Oulun Tuomiokapitulin vaalisijoille asettamat ehdokkaat
ovat kukin antaneet oman vaalinäytteensä Rovaniemen
kirkossa. Jokaiselle ehdokkaalle on järjestetty saman
protokollan mukaan vaalinäytteen jälkeen kirkkokahvitilaisuus, jossa hän on saanut esitellä itsensä ja jossa seurakuntalaiset ovat voineet esittää hänelle kysymyksiä.

Vaalipaneeli kirkossa
Vielä ennen ennakkoäänestyksen alkamista ehdokkaat
ovat esillä vaalipaneelissa, joka järjestetään Rovaniemen kirkossa su 21.2. klo 13. Juontajana toimii kirkkovaltuuston puheenjohtaja, toimittaja Anni Tolppi.

Vaalipäivänä su 28.2. äänestys alkaa klo 10 sanajumalanpalveluksen jälkeen ja jatkuu aina klo 20 saakka.

Vaalien ennakkoäänestys 22.–26.2.
Vaalien ennakkoäänestys käynnistyy
ma 22.2. klo 9 Rovaniemen seurakuntakeskuksessa.

Vaalit

Äänestys jatkuu perjantaihin 26.2. saakka ja äänestäminen on mahdollista noina päivinä klo 9–18 välisenä aikana. Äänestämään voi tulla kirkkoherranviraston
pääovesta, osoite Rauhankatu 70 B tai Yliopistonkadun puoleisesta ovesta.

Kuka saa äänestää?

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 28.2., jolloin vaalipaikka on Rovaniemen kirkko.
Äänestäminen alkaa klo 10 jumalanpalveluksen jälkeen jatkuen aina klo 20 saakka.
Vaaleissa voi äänestää viimeistään vaalipäivänä (28.2.)
18 vuotta täyttävä seurakunnan jäsen, joka on merkitty
jäsenluetteloon viimeistään 20.12.2015.

Millä tavalla äänestetään?

Ääntenlasku

Äänestäjä voi äänestää yhtä kolmesta ehdokkaasta.
Vaalilipussa on kolmen ehdokkaan nimet ja äänestäjä
merkitsee selvästi rastin vain sen ehdokkaan kohdalle,
jota haluaa äänestää.

Ennakkoäänet lasketaan jo ennen kuin varsinaisen vaalipäivän äänestys päättyy. Vaalitulos ilmoitetaan vaalipäivän iltana. Valituksi tulee se ehdokas, joka saa eniten ääniä.

I vaalisija

II vaalisija

III vaalisija

Kalle
ELONHEIMO

Kari
YLIRÄISÄNEN

Pentti
TEPSA

TT,
Sauvo-Karunan
kirkkoherra

Rovasti, TK,
vs. Rovaniemen
seurakunnan
kirkkoherra

TK,
Kemijärven
kirkkoherra

ROVANIEMEN SEURAKUNNAN
KIRKKOHERRANVAALI
2016

X tai X tai X
Äänestyslippuun merkitään rasti tai muu selvä merkintä sen ehdokkaan kohdalle, jota halutaan äänestää.

Kotiäänestyksen voi tilata
sellainen, jonka kyky liikkua
tai toimia on rajoittunut
Henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, voi pyytää
kotiäänestystä omaan kotiosoitteeseensa.
Kotiäänestykseen ilmoittautuminen tehdään kirjallisesti tai puhelimitse numeroon 016-3355200
perjantaihin 19.2. klo 16 mennessä. Kirjallinen ilmoitus voidaan

tehdä käyttäen tarkoitusta varten
laadittua lomaketta, jota on saatavilla kirkkoherranvirastosta. Ilmoittautumisen voi äänestäjän
puolesta tehdä myös tämän valitsema henkilö esimerkiksi lähiomainen. Kirjallinen ilmoitus on
allekirjoitettava.
Mikäli äänestäjällä on (omaishoidon tuesta annetun lain perusteella
tukea saava) omaishoitaja, voi hän
äänestää samassa yhteydessä.

Janne Kaisanlahti jatkaa
kirkolliskokouksessa
Janne Kaisanlahti uusi paikkansa kirkolliskokouksessa ja jatkaa
Lapin ainoana maallikkoedustajana kirkolliskokouksessa.
Maallikkoedustajaksi Oulun hiippakuntavaltuustoon valittiin Rovaniemen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Heikki Salo ja kirkkovaltuutettu Aino Paananen. Papeista valtuustopaikan uusi aluekap-

palainen Mirja-Liisa Lindström.
Päättyneellä kaudella kirkolliskokouksessa oli Rovaniemeltä myös
Raili Kerola.
Kirkolliskokous on kirkon ylin
toimielin. Se käsittelee kirkon oppia ja työtä sekä kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta kokoontuen
Turussa kaksi kertaa vuodessa.
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Kirkkoherraehdokkaiden

elämän tärkeät ovet

Kirkkoherraehdokkaat kävivät haastattelussa Radio RovaDein studiossa. He saivat itse valita omasta elämästään
neljä tärkeää ovea, joiden avaaminen on ollut merkittävää. Nyt pääsemme kurkistamaan kirkkoherraehdokkaiden
elämään heille tärkeiden ovien kautta.

Kari Yliräisänen

Kalle Eloheimo

Pentti Tepsa

n Kalle Elonheimon elämän ovet:

n Kari Yliräisäsen elämän ovet:

n Pentti Tepsan elämän ovet:

1. Ekumenia
Olen jo nuoresta lähtien ollut mukana ekumeenisissa tapahtumissa ja kokenut kristittyjen yhteyden merkittäväksi asiaksi.
Olen pitänyt ensimmäisen
kirkkosaarnan unkarilaisessa kirkossa, jonka sikäläinen
pappi oli ekumeenisesta lepokodista tuttu.
Kristittyjen todistus maailmassa olisi väkevämpi, jos
kristityt pitäisivät yhteyttä.
Seurakunnassa toteuttaisin ekumeniaa avoimesti kutsumalla ihmisiä mukaan tilaisuuksiin ja miettimällä yhteistyötä myös toimituksiin
liittyen.

1. Tie teologiksi ja papiksi
Halu hakea opiskelemaan
teologiaa virisi lukioaikana.
Siihen vaikutti väkevästi
henkilökohtainen kokemus,
kun oma isä siunasi minut.
Opiskeluaika oli avartava
kokemus, mutta paluu työhön pohjoiseen tuntui alusta
saakka selvältä.
Koko opiskeluajan oli selvää, että halusin tulla nimenomaan papin työhön.

1. Lapsuus
Olen syntynyt ja kasvanut
Sodankylässä, Orajärven
rannalla vaaramaisemassa,
jossa esi-isät olivat asuneet
satoja vuosia.
Poromies-pienviljelijä -perheessä elettiin omavaraistaloudessa karjaa kasvattaen, poroja hoitaen ja
metsätöitä tehden. Varhaiset muistikuvat kaasulampun
valosta, kunnes sähköt saatiin 1973.
Lukiossa pidin biologiasta
ja kemiasta, mutta intohimona kielet ja historia.
Tunnistan eläinten mielentiloja jopa kuvista.

2. Pyhiinvaellus
Innostukseni siihen lähti, kun
oli ensimmäisen kerran järjestämässä Pyhän Henrikin pyhiinvaellusta Varsinais-Suomessa 1992.
Olen toiminut myös ekumeenisen neuvoston pyhiin-

Usko

vaellussihteerinä järjestäen
suomalaisille vaellusmahdollisuuksia.
Merkitsee mahdollisuutta
irrottautua hetkeksi arjesta ja
lähteä kulkemaan kohti määränpäätä rukoillen ja Raamattua lukien.
Olen käynyt kotimaassa
Pyhän Henrikin, Jaakon tien
ja Naantalin vaellukset ja ulkomailla Vadstenan, Nidarosin eli Trondheimin ja Santiaco de Compostelan pyhiinvaellukset.
3. Teologinen tiedekunta
Rippipappi profetoi, että jakaisin vielä rippitodistuksia.
Aloitin ensin meteorologian opinnot, mutta vaihdoin
teologiaan.
Seurakuntatyön lisäksi vahvana halu tehdä tutkimusta.
Tein väitöskirjan 1500-luvun
reformaatiosta Sveitsissä.
Suvussa ollut pappeja monessa sukupolvessa.
4. Maailmalla opittua
Johdatuksesta siirtolaispapiksi Saksaan, jossa työskentelin
neljä vuotta.
Suomessa kansainvälisessä
työssä Turun kansainvälisen
seurakunnan pappina.
Kävin tutustumassa Namibian kirkkoon tädin ollessa
siellä lähetystyössä.
Mukana arkkihiippakunnan
ystävyyskirkkotyössä.
Kirkkoherran työn painopiste johtamisessa ja hallinnossa, sen huolehtimisessa, että muut pystyisivät tekemään työnsä mahdollisimman hyvin.

2. Moninaista työtä Rovaniemen seurakunnassa
Kävin Rovaniemellä varusmiespalveluksen ja toimin
varusmiespappina Someroharjulla.
Sain ensimmäisen virkamääräyksen papiston apulaiseksi 36 vuotta sitten ja
avustin tuolloin mm. valtakunnallisten lähetysjuhlien
(1980) valmisteluissa.
Toimin ensin pari vuotta
nuorisopappina, ja sen jälkeen Ounasvaaran aluepap-

Toivo

pina ja sitten Saaren-Nammankylien alueen kappalaisena 20 vuotta.
Olen toiminut vuodesta
2005 tiedotuspäällikkönä ja
hoitanut pari vuotta kirkkoherran sijaisuutta.
3. Jaakobin paini elämän
tiellä
Elämä on ”Jaakobin painia”, eli matkaa ja vaellusta,
joka tuo eteen monia asioita mm. ihmettelyyn, uskoon
tai rukoukseen liittyen.
Ihminen on tarkoitettu
pohtimaan tärkeitä asioita,
kuten elämän tai oman olemassaolon tarkoitusta, kuolemaakin.
Vaikka välillä elämä on
kamppailuakin, kokemus että Jumala kuitenkin siunaa.
4. Tunturi ja metsä
Vaellan ja samoilen mielelläni metsissä ja tuntureilla.
Koen vaeltamisen pienoiskuvana ihmisen elämänmatkan kulkemisesta.
Valokuvaan mielelläni ja
haluan vangita sisäisen pienen taiteilijani näkemyksen.
Luonto sykähdyttää voimakkaasti ja saa pohtimaan
elämää suurempia kysymyksiä, kuten miksi ylipäätänsä mitään on olemassa.
Työn painopiste kirkkoherrana: Hallinnollisen työn
ja henkilökohtaisen rohkaisemisen kautta sen mahdollistaminen, että työtoverit
jaksaisivat mahdollisimman
hyvin tehdä sitä työtä, mihin heidät on kutsuttu.

2. Opiskelu
Kävin pitkiä hengellis-filosofisia keskusteluja aamuyöhön.
Tein tarkkoja ja siistejä
muistiinpanoja luennoista,
joita kopioitiin mielellään
muillekin kavereille.
Pätevöidyin myös uskon-

Rakkaus

non ja psykologian opettajaksi; myös tutkijan ura
kiehtoi.
Osaan harvinaisia kieliä
kuten arabiaa, hepreaa ja
muinaisegyptiä.
3. Työelämä
Opettajan työstä tulin Rovaniemen seurakuntaan 1995
virastopapiksi, mistä siirryin oppilaitostyön pastoriksi kahdeksitoista vuodeksi.
Olin kehittämässä nettityötä opiskelijatyön näkökulmasta ja olen käyttänyt
ensimmäisten joukossa sosiaalisen median kanavia.
Toimin Ounasjoen kappalaisena, kunnes lähdin
Kemijärvelle vt. kirkkoherraksi 2012.
Olen koko ajan tutkinut
vanhoja kieliä.
4. Usko
Kristillinen usko on kodin perintöä ja tulin uskoon
nuorisoherätyksen myötä.
Opiskelut lisänneet syvällistä hengellisen elämän
tuntemusta.
Rakas hengellinen muisto isästä, kun hän nosti minut lapsena kirkossa kainaloista ylös ja pääsin katsomaan korkeammalta.
Suurin ilonaihe ja kiitollisuus perheestä ja elämästä
– usko tuo turvallisuutta.
Kirkkoherran työn painopiste johtamisessa ja siinä,
että työntekijällä on oikeus
esimieheen. Joskus se on
opastajan, joskus neuvonantajan ja joskus kuuntelijan paikka.

n Kuuntele alkuperäiset haastattelut:

www.rovaniemenseurakunta.fi -> Viestintä -> Seurakuntaradio RovaDei -> Kuuntele haastatteluita
Harriet Urponen ja Ulla Miettunen
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Yrittäjäksi lähtenyt Sirkka Juntunen:

Herran hyvyys on loppumaton

Credo

Sirkka Juntunen on levollisella mielellä. Asiat näyttävät loksahtelevan paikoilleen.
että jos pidän tätä tärkeysjärjestystä elämässäni, myös siunaukset tulevat kuin itsestään.
Hiljaisuus puhuttelee Sirkkaa.
Se ei ole sama asia kuin äänettömyys. Hiljaisuus voi olla hyvin
hoitava elementti tässä kiireisessä ajassamme. Hiljaisuuden hoitavuuden Sirkka löysi tehdessään työharjoittelua Kairosmajalla 2011. Sinä kesänä hänen
isä nukkui pois ja hän sai työstää surua luontoympäristössä.
Sirkka koki, että tunturin tuulet
hoitivat iäkkään isän menetystä. Tuona aikana hänessä heräsi
myös halu kouluttautua retriitinohjaajaksi.

Harriet Urponen

Sydäntalvesta huolimatta naisen
hymystä huokuu lämpö.
– Elän elämääni rukoillen ja
koen Jumalan johdatusta valinnoissani. Olen perustanut matkailun ohjelmapalveluja tuottavan yrityksen, joka tuottaa virkistyspalveluja hyödyntäen Lapin hiljaisuutta. Olen kiitollisin
ja nöyrin mielin tässä päivässä.
Sirkka on ehtinyt olla monenlaisessa mukana. Kun asioita tarkastelee jälkikäteen, niin
huomaa Jumalan huolenpidon
merkityksen.
– Vaikka on ollut synkältäkin näyttäviä aikoja, ne ovat olleet Jumalan sallimuksen ja armon kasvatuksen aikoja, Sirkka kertoo.

Sirkka Juntunen tiesi
heti, että tämä oli
hänelle selvä merkki
Jumalalta.

Kansainvälisyys
lähellä sydäntä

– Ihminen kokee luonnossa olevansa osa suurempaa kokonaisuutta. Hiljaisuus tutkitusti poistaa stressiä ja vie ajatuksia avarammalle, jopa voimaannuttaa. Siihen liikeideanikin perustuu, että ajattelen nykyajan
stressaantuneen ihmisen tarvitsevan hiljaisuuden palveluja.

Liikekielinen rukous
vei mennessään

Sirkka Juntunen on tuotteistanut hiljaisuutta yrityksensä WellnesSHHin
palveluksi.

Sirkka Juntunen

Sirkka puhuu useita kieliä: englantia, ranskaa, ruotsia, vähän
hepreaakin. Kansainvälisyys on
pienestä saakka ollut osa häntä.
Hänen edesmennyt isänsä eli uskossa Jumalaan. Pienenä tyttönä
hän koki isän mukana kulkiessa,
että voisi aikuisena olla lähetystyöntekijä.
– Haaveilin Israelin matkasta vuosikausia. Syksyllä haaveeni toteutui ja pääsin Lehtimajanjuhlille ja Radio Dein kuulijamatkalla Jeesuksen jalanjäljille.
Matka oli paitsi 50-vuotislahja
myös rukousmatka, jossa suunnittelin liiketoiminnan käynnistämistä, Sirkka kertoo.
Matkan toiseksi viimeisenä
päivänä, kun osa ryhmästä lähti retkelle Haifaan, Sirkka koki,
että hänen pitäisi olla itsekseen.
Hän lähti kävelemään Gennesaretin järven rantaan ja tuli hotelliaukiolle, jossa oli monien maiden lippuja. Koska eri
kansallisuudet ovat Sirkan sydämellä, hän halusi siunata näitä maita.
Rukouksen jälkeen Sirkalle
tuli tunne, että hänen piti katsoa hotellia ympäröivän aidan
yläosaan. Sirkka huomasi aidan yläosassa jonkun värikkään
vaatemytyn. Hän pohti, tohtiko
siihen edes koskea, otti kuitenkin kulmasta varovasti kiinni.
– Kaikki sateenkaaren värit
levisivät silkkisessä huivissa
syliini ja mitä huomaan? Huivissa lukee Blessed is He Who
Comes in the Name of Lord eli
siunattu olkoon hän, joka tulee
Herran nimeen. Tämä lause oli
huivissa myös kiinan ja heprean
kielillä!
Sirkka Juntunen tiesi heti, että tämä oli hänelle selvä merkki Jumalalta. Jerusalemissa Lehtimajanjuhlilla monet aasialaiset ylistivät Jumalaa samanlaisilla silkkihuiveilla. Nyt joku oli
jättänyt sellaisen Tiberiakseen.
Hän sai rohkaisun juuri siihen
liiketoimintaan jota suunnitteli.
Hän ottaisi Annina Rouvisen
käsinvärjäämät ylistyssilkit mukaan toimintaan ja valitsisi ulkomaalaisista asiakassegmenteiksi
ensisijaisesti aasialaiset ja israelilaiset.
Hän oli tullut yksin kävelemään rantaan, tavoitteenaan ni-

Sirkka Juntunen löysi ison ylistyssilkkihuivin Tiberiaksessa hotellin aidalta. Huivissa on teksti ”Blessed is He
Who Comes in the Name of the Lord”.
Huivin löytyminen oli hänelle monimerkityksellinen tapahtuma.

menomaan kysyä Jumalan tahtoa. Ja Jumala vastasi!

Rovaniemen seurakunnasta
hengellinen koti
Sirkalla on aina ollut uskon jano.
Hän ajatteli jo lapsena, että on
olemassa jotakin enemmän, kuin
vain tämä näkyvä maailma. Tultuaan uskoon noin 20-vuotiaana
Sirkka ei osannut kiinnittää katsettaan Kristukseen. Hän pettyi
ihmisiin ja luopui koko uskosta.
Jumala on kuitenkin armollinen. Hän kutsui uudistukseen
2000-luvun alussa. Sirkka alkoi etsiä paikkaansa eri seurakunnista. Pelastuksen kannalta
oleellista on sydämen usko.
Vuonna 2010 Sirkka eli voimakasta uudistumisen vaihetta,

jonka yhteydessä hän kävi sielunhoidon koulutuksen. Silloin
hän pohti sitä, mikä on se hengellinen koti ja kasvuympäristö, johon hän voisi juurtua. Hän
oli tutustunut moniin eri seurakuntiin.
– Rukoilin Jumalalta paikkani löytymistä. Lupasin rukouksessa, että se seurakunta, joka
selkeästi ottaisi yhteyttä, sinne
minä menen. Ja seuraavana aamuna oli sähköpostissa pastorin pyyntö tulla tekstinlukijaksi
messuun. Siitä lähtien olen ollut täällä.
Sirkka tekee mielellään yhteistyötä eri seurakuntien kanssa.
– Jumalalla on oikeastaan
vain yksi Kristuksen seurakun-

ta, joka ulottuu yli seurakuntarajojen.

Kristus on ykkönen
Usko on kantanut vaikeuksienkin yli. Välillä perhettä koeteltiin useiden sairauksien kautta.
– Näiden sairauksien kautta
Jumala riisui minut omavoimaisuudesta ja johdatti antamaan
koko elämän Hänen tahtoonsa
ja luottamaan Hänen huolenpitoonsa.
– Sinulle, joka mietit elämäsi arvoja, haluan sanoa, että laita Kristus ihan ykköseksi elämässäsi. Lue myös Raamattua
ja jos mahdollista, lue sitä ääneen. Raamattu on annettu meille opastukseksi, lohdutukseksi ja
matkaevääksi. Olen huomannut,

Israelilainen tanssi tuli Sirkan
elämään Marja-Sisko Pohjolan
kautta. Hän kävi kurssin, jossa tehtiin liikekielisen rukouksen harjoituksia retriittimäisessä
ilmapiirissä.
Kurssilla oli mukana kemijärveläisiä, jotka olivat harrastaneet israelilaistansseja useita vuosia. He kutsuivat tutustumaan israelilaistanssiin Kemijärvelle ja kesällä kävimme siellä. Ihastuimme israelilaistansseissa niiden kauneuteen, mutta
piiritanssina toteutettuina myös
yhteisöllisyyteen.
– Rovaniemellä on harrastettu
israelilaistansseja syksystä 2014
lähtien. Koen tanssin kehollisena
rukouksena Jumalan kunniaksi.
Sirkan yritys, WellnesSHH,
käyttää hiljaisuuden ohjelmissa
yhtenä vaihtoehtona myös kehollista rukousta. Siinä voi purkaa tunnetilojaan Jumalalle keholla ilmaisten ja silkkihuiveja käyttäen. Silkkihuivein voi
elävöittää ilmaisuja ja ilmentää
niillä myös kiitosmieltä.
Kestorukousaiheena Sirkalla on Rovaniemen Napapiirin
alue. Hän haaveilee liiketoiminnan laajentamisesta niin paljon, että hän voisi hankkia sieltä liiketilan, palkata työntekijän
ja tehdä työtä eri kansallisuuksien parissa. Hänen lähetyskentäkseen näyttää osaltaan muodostuvan Rovaniemellä liikkuvat matkailijat.
Harriet Urponen

Kuuntele Sirkka Juntusen haastattelu Radio RovaDeistä 93,4
MHz su 21.2. klo 11–12.
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Yhteisvastuu nuorten asialla
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö avasi Yhteisvastuukeräyksen 2016 sunnuntaina 7.2. ”Nuorissa on tulevaisuus,
kuuluu vanha ja samalla iätön sanonta. Mutta millainen on tuo tulevaisuus, jos liian monelle onnistumisten ja osallistumisen
sijaan osuu hylkäämisiä ja ulkopuolisuutta?”

Suomessa yhteisvastuuvaroin tuetaan nuorten elämänhallintatai-

Ugandassa Yhteisvastuu tukee
nuorten ammattikoulutusta ja toimeentuloa.
Länsi-Ugandaan,
Rwamwanjan pakolaisleirille, on
rakenteilla ammattikoulu, johon
valitaan opiskelijoiksi kaikkein
heikoimmassa asemassa olevia pakolais- ja ugandalaisnuoria. Koulussa voi opiskella mekaniikkaa
sekä rakennus-, hotelli- ja maatalousalaa. Koulutukseen sisältyy

työharjoittelu, jossa nuoret saatetaan yhteen tulevien työnantajiensa kanssa. Avun vie perille Kirkon
Ulkomaanapu.

Paikallinen tuki
diakonian kautta
Rovaniemen seurakuntaan jäävillä
keräysvaroilla tuetaan vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia. Apu koordinoidaan perille seurakunnan diakoniatyön kautta.

Veikko Kähkönen

Kotimaassa avun
vie perille partiolaiset

Ulkomaan kohteena Uganda

tojen kehittymistä ja osallisuutta
partiotoiminnan avulla. Syrjäytymisvaarassa olevia nuoria etsitään
ja ohjataan partion pariin muun
muassa tukemalla köyhistä perheistä tulevien nuorten partioharrastusta.
Keräysvaroin tuetaan myös Sisupartiotoimintaa, jossa mukana
olevat lapset ja nuoret ovat pääosin
aisti-, liikunta- ja kehitysvammaisia. Avun vie perille Suomen Partiolaiset.

Heikki Kylmälä

– Suomalaisen yhteiskunnan
vahvuus perustuu nyt ja tulevaisuudessa sen eheyteen, siihen että
kaikki pidetään mukana.
Yhteisvastuu pureutuu juuri nyt
ajankohtaiseen ongelmaan, nuorten syrjäytymiseen.

Partiotyönohjaaja Antti Pehkosen osaamista ovat mm. lumiluolavaellukset ja tuttuja teemoja ovat lumiturvallisuus ja lumessa pärjäämisen perusteet.

Ville Asikainen / Kirkon Ulkomaanapu
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Katulähetysilloissa puhutaan hengellisistä
asioista, miten kasvaa suhteessa Jumalaan
ja elää armahdettuna. Laulua ja yhteistä
rukousta. Kahvitarjoilu.

Menneisyyden kauhut painavat orpokodin poikien mieltä.

Ns. “Pullakirkot” pidetään:
7.3., 4.4. ja 2.5.

Orpokodin pojat
16-vuotiaat Isaac, Jamal, Baraka ja 15-vuotias Rodrigue tekevät kaiken yhdessä.
Tiiviin ystävyyden lisäksi toisilleen aiemmin täysin vieraat pojat jakavat saman
kohtalon. Heidän vanhempansa surmattiin Kongossa, mutta nuoret onnistuivat
pakenemaan yksin Ugandaan. Nyt heillä on ainoastaan toisensa.
Ugandassa, Rwamwanjan pakolaisleirillä, asuu tällä hetkellä noin
60 000 pakolaista. Uusia pakolaisia saapuu 500–800 ihmisen viikkotahtia. He pakenevat Ugandan
läntisessä naapurimaassa, Kongossa, kauhua kylvävien aseistettujen
ryhmien siviileihin kohdistamaa
silmitöntä väkivaltaa.

Vaikeat olosuhteet

Sama unelma kaikilla
Kotitöiden lisäksi muuta tekemistä ei juuri ole. Päivät matelevat
nukkuen ja tyhjänpanttina kuljeskellen. Alaikäisiltä myös työnteko
on kielletty. Toisinaan pojat kuitenkin hankkivat pieniä töitä salaa yhteisön maanviljelijöiltä, jotta
voivat ostaa vaatteita tai ruokaa jokapäiväisten papujen ja maissipuuron jatkeeksi.
Menneisyyden kauhut painavat
poikien mieltä, eikä niistä puhuta edes lähimpien ystävien kesken.

Poikien mukaan se vain toisi mieleen liian pahoja muistoja. On helpompi yrittää unohtaa. Sen sijaan
tulevaisuutta he pohtivat yhdessä
ja jakavat saman unelman: koulutus, työ, toimeentulo ja oma perhe.
Sitten kaikki voisi olla hyvin.

Koulu tuo toivoa
Yhteisvastuu 2016 tukee nuorten
ammattikoulutusta ja toimeentuloa Ugandassa. Rwamwanjan pakolaisleirille on juuri valmistunut Kirkon Ulkomaanavun rakennuttama ammattikoulu, johon valitaan opiskelijoiksi kaikkein heikoimmassa asemassa olevia pakolais- ja ugandalaisnuoria. Koulussa
voi opiskella mekaniikkaa sekä rakennus-, hotelli- ja maatalousalaa. Koulutukseen sisältyy myös
työharjoittelu, jossa nuoret saatetaan yhteen tulevien työnantajiensa
kanssa. Isaac, Jamal, Baraka ja Rodrique hyväksyttiin koulutukseen
ensimmäisten opiskelijoiden joukossa. Isaac ja Rodrique valitsivat
hotellialan ja Baraka ja Jamal mekaniikan opinnot.

Harriet Urponen

60 % leirin asukkaista on alle
18-vuotiaita. Moni heistä saapuu
Isaacin, Jamalin, Barakan ja Rodriguen tavoin maahan yksin ilman
aikuista huoltajaa. Alaikäiset tytöt
pyritään sijoittamaan alueella asuviin perheisiin, mutta pojat majoitetaan tyypillisesti orpokotiin, jossa he joutuvat selviytymään arjesta keskenään. Talon vanhimmat eli
16-vuotiaat katsovat pienempiensä
perään. Henkilökuntaa ei ole. Isaac
valittiin vaaleilla orpokodin puheenjohtajaksi. – Vastaan ruokavarastosta, autan riitojen selvittelyssä ja yritän pitää sopua yllä, hän kertoo.
– Etsimme polttopuut, laitamme
ruoat, siivoamme talon ja pesemme pyykit, pojat luettelevat. Ku-

kaan meistä ei haluaisi asua täällä, he toteavat vakavina yhteen ääneen. Jokainen kaipaa vanhempiaan ja kadonneita sisaruksiaan
päivästä toiseen.
Isaac ja Jamal käyvät koulussa,
Baraka ja Rodrigue eivät. – Kongossa olimme kaikki ylemmillä
luokilla, mutta täällä meidät laitettiin pikkulasten joukkoon, koska
emme osanneet kieltä, eikä meillä ollut todistusta aiemmasta koulusta. Se oli niin turhauttavaa, että päätin lopettaa koulun, Baraka
selittää.

Sisupartiolaiset palvelivat Rovaniemen kirkon messussa 7.2., kun Yhteisvastuukeräys virallisesti alkoi.

Salla Peltonen

Katulähetys /
diakoniatyö
2016
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Rippikouluun ilmoittautuminen
Vuonna 2002 syntyneet ilmoittautuvat
rippikouluun 1.5.–31.7.16.
Ilmoittautuminen tapahtuu netissä
sähköisesti. Ennen ilmoittautumisen
alkamista alueiden työntekijät käyvät
toukokuun alkuun mennessä jakamassa
rippikouluinfoa niissä kouluissa, joissa
on 7-luokkalaisia.
Kaikki rippileirit ovat vaellusta lukuun ottamatta Norvajärvellä. Lisäksi

tarjolle tulee kaksi päiväkoulua, pienryhmä ja rippikoulu kehitysvammaisille. Ryhmien maksimikoko 24 rippikoululaista ja pienryhmissä 4–10.
Jos vuonna 2002 syntynyt nuori on
keväällä 6. tai 8. luokalla, hän voi tarvittaessa kysyä infoa koulunsa kansliasta tai rippikoulutoimistosta. Samat
infot löytyvät myös nettisivuiltamme.
Kevään Pääskyistä saat lisätietoa rip-

pikouluun ilmoittautumisesta ja 4.5. ilmestyvässä Pääskyssä on yksityiskohtaiset tiedot ryhmävaihtoehdoista, leiri- ja
konfirmaatioajoista sekä ohjetta, kuinka
rippikouluun ilmoittaudutaan sähköisesti.
Samat tiedot löytyvä 26.4. alkaen netistä www.rovaniemenseurakunta.fi
Tietoa myös: Maija Pieskä, rippikoulutoimisto 040-5268289 ti klo 10–14 ja
to klo 11–15.

Näky, joka kantaa ja kehittyy
Salla Korteniemi

Oma-tiimi näkee lauantaiset illat kohtaamispaikkana seurakuntalaisille,
jotka etsivät yhteyttä itseensä, uskoon ja toisiinsa.

Viimeisimmässä Oma-illassa keskusteltiin elämän vaikeista valinnoista. Panelisteja katsomassa Mika Raappana.
”Perheemme etsi sunnuntaiaamun messun lisäksi paikkaa, jossa voisi tavata ihmisiä, jutella ja kohdata Jumalaa,”
kertoo Mika Raappana, yksi lauantaisia Oma-iltoja järjestävistä tiimiläisistä. ”Kuljimme yli seurakuntarajojen ja
tunnustelimme, minkälainen toiminta
kutsuisi meitä eniten. Lopulta näky vielä toteutumattomista, mutta jonkinlaisen tiimin järjestämistä lauantai-illoista alkoi syntyä.
Tutustuimme oppilaitospastori Heini Kestiin, ja tämän innostuksella ja tuella aloitettiin iltojen kehittely,” Mika
kertoo. Oma-iltoja on järjestetty syksystä 2013 lähtien seurakuntakodilla ja
-keskuksella.
Alusta lähtien illat suunniteltiin tun-

tumaan siltä kuin saapuisi kotiin hyvään seuraan. Ne aloitetaan iltapalalla
ja puheensorinalla, lattian poikki kävelee sekä opiskelijoita että lapsiperheitä
eikä ovella katsota ikää. Tiimi toivoo
iltoihin saapuvan myös rippikoululaisia että eläkeläisiä, kaikkia jotka haluavat viettää iltaa yhdessä hengellisten
aiheiden parissa.
”Olemme vaimoni Tanjan kanssa
paluumuuttajia, palasimme Rovaniemelle yli kymmenen vuoden tauon jälkeen. Aluksi meitäkin kutsuttiin toimintaan, joka koostui pääasiassa opiskelijoista ja nuorista aikuista. Olimme Tanjan kanssa kuitenkin lähempänä neljääkymmentä kuin kolmeakymmentä, ja opiskelut loppuivat jo

2000-luvun alussa, joten kutsu ei oikein osunut kohdalleen,” Mika kuvailee.
Oma-illoista onkin muotoutunut
paikka, jossa tärkeämpää on yhdessäolo ja keskustelu kuin kävijöiden samanlaisuus, ikä tai elämäntilanne. Ensikertalaiset toivotetaan tervetulleiksi.
Illoissa lauletaan, ylistetään Jumalaa
musiikin avulla ja pohditaan päivän
opetusta. Lopuksi keskustellaan ja vietetään aikaa rukouksessa. Viime vuonna lauantaisin kävijöitä oli noin viisi-kuusikymmentä.
”Jokainen ilta on erilainen, koska se
koostuu niistä ihmisistä jotka paikalle
tulevat. Meille illat ovat paikka, jossa
saa ladata akkuja ja tavata muita,” kertoo Mika.
Raappanoiden perheelle aktiivisuus
seurakunnassa on luonnollinen tapa
elää uskoa todeksi. ”Puhutaan, että seurakunta on Kristuksen ruumis. Kaikkia
raajoja tarvitaan, että ruumis voi olla
kokonainen. Heikkoinakin meillä on
annettavaa niiden meidän omien lahjojen verran,” Mika kuvaa. ”Iltojen pääteemana on ’Olet Minulle Arvokas’, ja
se tulee pysymään keskeisenä sisältönä
tulevaisuudessakin.”
Salla Korteniemi

Kiinnostuitko Oma-illoista? Käy katsomassa uusi Oma-blogi, jossa saat tietoa tulevista tapahtumista ja tiimin järjestelyistä. Voit tulla mukaan iltoihin
tai auttamaan! Käy osoitteessa:

omasrk.blogspot.fi
Oma-illat seurakuntakeskuksella joka
toinen lauantai klo 17–19. Kevään aikataulu: 20.2., 5.3., 19.3., 2.4., 16.4.,
30.4., 14.5., 28.5.

Anu ja Juha Väliaho vierailevat Rovaniemellä

Nimikkolähettimme Anu ja Juha Väliaho tulevat Rovaniemelle 13.–15.3. Juha on jäämässä eläkkeelle, joten hänen
työnsä Suomen Lähetysseuran palveluksessa päättyy. Anu jatkaa Viron kirkon palveluksessa ja pariskunnan koti on Virossa.
Suomen Lähetysseura kertoo Virossa tehtävästä työstä näin: 1990-luvun alussa Viron evankelisluterilainen
kirkko eli voimakkaan kasvun kautta.

Raskaan neuvostokauden jälkeen aito
uskonnonvapaus oli saatu takaisin, ja
kauniit vanhat kirkot täyttyivät väestä.
Mutta vain muutaman vuoden jälkeen
kiinnostus kirkkoa ja sen sanomaa kohtaan alkoi jo heikentyä.
Tätä nykyä Viro kuuluu Euroopan
maallistuneimpiin maihin. Neuvostokauden perintönä kristillisen uskon ja
opin tuntemus ehti murentua. Tämä on
Viron kirkon toiminnassa suuri haaste.
Tällä hetkellä Viron luterilaisessa
kirkossa on vajaat 170 seurakuntaa.
Jäseniä on runsaat 160 000, joista joka neljäs maksaa kirkon jäsenmaksua.
Kun voimavarat ovat pienet, kirkossa
korostuu maallikkovastuu. Noin kaksi
kolmannesta kirkon työntekijöistä onkin vapaaehtoisia.
Viron kirkko ei kuitenkaan ole lamaantunut kehityksen edessä. Se etsii
määrätietoisesti keinoja kristinuskosta vieraantuneiden ihmisten tavoittamiseksi. Hyviä merkkejäkin on ilmassa.
Pyhäkoululaisten määrä kääntyi vuonna 2012 selvään nousuun.
Suomen Lähetysseura ja Viron evan-

kelisluterilainen kirkko solmivat yhteistyösopimuksen vuonna 1998, ensimmäiset työntekijät lähetettiin vuonna 2003. Anu ja Juha aloittivat työnsä
Virossa vuonna 2012. Anun ja Juhan
työhön on kuulunut mm. vapaaehtoisten vastuunkantajien kouluttaminen.
Tule kuulemaan Anun ja Juhan terveisiä Viron sekä Venäjän sukukansojen parissa tehtävästä työstä. Mukana
ovat myös marilainen laulaja Anna ja
autonkuljettaja Artjom. Varaa mukaan
käteistä, koska myynnissä on Bashkirian hunajaa Kazanin kirkon rakentamisen tukemiseksi.
Viron työn lähde:
www.suomenlahetysseura.fi
Siunattua kevättalvea ja tapaamisiin.
Pirita Bucht
Lähetyssihteeri

Lähetysruutu
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Saattohoidon tukihenkilöt odottavat tukipyyntöjä
Yhteisvastuukeräyksen saattohoitohanke etenee harppauksin ja tällä hetkellä
17 tukihenkilöä on valmiina vastaanottamaan tukipyyntöjä Rovaniemellä.

Tukihenkilön rooli palveluketjussa
Tukihenkilö tukee parantumattomasti
sairaita saattohoidon ja sitä edeltävän
oireenmukaisen hoidon aikana. Potilaan läheisille tarjotaan tukea hengähdystaukoina sekä pienimuotoisena saattaen vaihtaen -tukena läheisensä kuoleman jälkeen.
Tukihenkilön tuki on vierellä kulkemista. Hän tuo omalla persoonallaan toivon viestiä sanoin, elein ja ilmein olemalla sovitusti ja kiireettömästi potilaan vierellä. Myötäeläminen, eläytyminen tuettavan tarinaan, kuunteleminen,
rohkaisu keskustelemaan mieltä askarruttavista asioista ja toteuttamalla pieniä
unelmia kohentavat potilaan ja hänen
läheistensä elämänlaatua.
Tukihenkilö on yksi ihminen lisää ammattihenkilöstön ja omaisten tukiverkostossa. Tukihenkilöt ovat salassapitovelvollisia ja tukisuhteiden kesto vaihtelee
tilanteista riippuen. Tukihenkilö noudattaa vapaaehtoistyön periaatteita, eikä si-

ten korvaa ammattiapua. Tukihenkilötoiminta on tuettaville maksutonta.

Tukihenkilötoiminnan tavoitteet
Tukihenkilötoiminnan yhteisenä tavoitteena on luoda molemminpuolista turvallisuutta, luottamusta ja ennen muuta
lämminhenkistä toisesta ihmisestä välittämistä. Koko tukiverkoston yhteistyöllä tavoitellaan potilaan ja hänen
omaistensa hyvää elämänlaatua ja elämän päättyessä potilaan hyvää kuolemaa. Yhteistyöverkostossa saattohoidon
päämääränä on, ettei kenenkään tarvitsisi olla yksin tästä ajasta pois siirtyessään, ellei hän itse sitä halua.

Missä tukihenkilöt toimivat?
Pääpaino tukihenkilötoiminnassa on
terveyskeskuksessa hoitojaksoilla. Tukihenkilö on tavoitettavissa Sairaalakadun terveyskeskuksessa 23.2.2016 lukien tiistaisin klo 15–17, jolloin potilaat ja omaiset voivat keskustella tukihenkilötoiminnan sisällöstä, tuentarpeesta ja
mieltä askarruttavista asioista. Pienimuotoisesti tukea on mahdollista saada myös
lähialueiden koteihin, keskussairaalaan ja
palvelutaloihin.

Tukihenkilöiden jaksaminen
Sairaalapapit tarjoavat kuukausittain
ryhmätyönohjausta kahteen osaan jaetuille ryhmille. Diakoniatyö vastaa tukihenkilöiden muusta huolenpidosta.
Heille tarjotaan ammatillista lähitukea,
täydennyskoulutusta ja opintokäyntejä
sekä virkistystapahtumia. Seurakunnan
vapaaehtoistyöntekijäksi liittynyt Anneli Laine toimii tukihenkilöiden tukena ja linkkinä potilasta hoitavan hoitoketjun välillä.

Miten voi saada tukihenkilön?
Tukihenkilöä voi pyytää kaupungin terveyskeskuksesta. Sairaalan palveluesimies Sirkka Peltola toimii tukihenkilötoiminnan koordinoijana yhdessä
tukihenkilötyöryhmän kanssa. Pyyntö
kirjataan potilaan asiakirjoihin. Pyynnön jälkeen koordinoija etsii tukihenkilöiden joukosta tilanteeseen sopivan
henkilön. Mikäli tarpeeseen sopiva tukihenkilö on käytettävissä, tukisopimus laaditaan tukihenkilön, tuettavan
ja järjestäjätahon kesken. Tukisuhteita arvioidaan säännöllisesti toiminnan
laadukkuuden kehittämiseksi.

Saattohoidon tukihenkilötoiminta Rovaniemellä
Rovaniemen seurakunnan diakoniatyön ja sairaalasielunhoidon,
Rovaniemen kaupungin terveyskeskuksen ja Pohjois-Suomen syöpäyhdistys ry:n nimeämä ohjausryhmä ja sen alaisuudessa toimiva
työryhmä.
Rahoitus: Rovaniemen srk:n 2014
YV-keräysosuus, diakoniatyö ja sai-

raalasielunhoito, Rovaniemen kaupunki, Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry.
• Koulutettuja tukihenkilöitä 17, tukipyynnöt kaupungin terveyskeskukseen, puhelin 040 7405 415 tai hoitojaksojen yhteydessä.
• Tukihenkilö on terveyskeskuksessa
tavoitettavissa 23.2.2016 lukien tiistaisin klo 15–17

• Lisätietoja:
sairaalan palveluesimies
Sirkka Peltola 040 7405 415
seurakunnan diakonissa
Kirsti Vuolo 0400 261 589
seurakunnan vapaaehtoistyöntekijä
Anneli Laine 040 5142 368
syöpäyhdistyksen neuvontahoitaja,
järjestösihteeri Anneli Selkälä
0400 944 267

Liikekielisen rukouksen viikonloppukurssi
Ta i t e i l i j a p e dagogi, terapeuttisen tanssin ja -liikkeen
ohjaaja Marja-Sisko Pohjola saapuu jo
viidettä kertaa
kouluttamaan
Rovaniemelle
liikekielistä rukousta. Kevät
ja valo – liike
ja elämä -kurssilla työskennellään viikonlopun ajan retriitinomaisessa hengessä tanssi- ja liiketerapeut-

tisten harjoitusten parissa.
Mitä kurssilla tapahtuu?
– Keskitymme kuuntelemaan, aistimaan ja tuntemaan itseämme, omia ajatuksiamme, tuntemuksiamme ja niistä
syntyvää liikettä. Teemme mielikuvaharjoituksia oman elämän ja siitä kumpuavan liikkeen äärellä, Marja-Sisko
Pohjola kuvailee.
– Kelpaat juuri sellaisena kuin tässä ja nyt olet. Voit antautua kuuntelemaan itseäsi. Sinua ohjeistetaan turvalliseen, itsenäiseen liike-improvisaatioon ryhmän puitteissa. Liikumme, rentoudumme ja avaamme kehoa
kohti kokonaisvaltaisempaa läsnäoloa.

Kurssilla tärkeintä on tunne siitä, että
sinulla on hyvä ja turvallinen olla. Viikonlopun tavoitteena on saada energiaa ja lepoa oikeassa suhteessa omaa
elämää peilaten.
– Mukaan tarvitset itsesi, hyvät vaatteet liikkumiseen ja evästä pausseille.
Odotan tapaamistasi. Tulethan mukaan,
elämä liikuttaa meitä jokaista, Marja-Sisko Pohjola muistuttaa.
Hillakirkolla, os. Hillapolku 9: La
19.3. klo 11–16 ja su 20.3. klo 13–
16.30. Hinta 20 €/10 €. Max 25 paikkaa.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Tellervo Malmiola p. 040-7216231. Järj.
Rovaniemen seurakunnan aikuistyö.

www.rovaniemenseurakunta.fi
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Suora palaute – rakkauden teko!
Miten yhteiseen jumalanpalvelukseen
kokoontuva seurakunta voisi olla vuorovaikutteisempi? Toki seurakunta yhtyy virsiin ja moniin messun muihinkin
kohtiin, mutta miten voisi syntyä rakentava vuorovaikutus niin, että messuun osallistuva rohkenisi antaa suoran
palautteen messun toimittajille. Mitä se
voisi merkitä?
Parhaimmillaan se merkitsisi rakentavaa vuoropuhelua yhteisen kokoontumisen parhaaksi. Palaute kanttorille voisi liittyä vaikkapa lauletun virren sävelkorkeuteen, jos laulut tuntuvat
liian korkeilta tai matalilta. Tai vaikka
urkujen liian hallitsevaan voimaan niin,
että ei tunnu hyvältä laulaa.
Papille palaute voisi merkitä ystävällistä kehotusta toteuttaa liturgiset osat
puhuen. Helposti käy niin, että vuorotervehdyksen kaunis toivotus, Herra olkoon teidän kanssanne, ei mene perille, kun sävel menee väärin. Kuitenkin
seurakuntalaisissa on niin paljon tarkkakorvaisia, joille sävelpuhtaus on tärkeää. Ihmetellä täytyy, että pitkäänkin
työssä ollut pappi saattaa innostua lau-

lamaan jopa ylimääräisiä messun osia,
vaikka sävelkorkeus ei satu ollenkaan
kohdalleen. Silloin miettii, eikö kukaan
ole rohjennut antaa palautetta.
Hyvin lausutut liturgiset osat ovat
paljon uskottavampia, kuin sävelkorkeudeltaan horjuvat toteutukset. Toki
jokaisella saa olla persoonallinen äänensä, mutta peruslähtökohtana tulisi
olla kohtuullinen sävelkorkeuden taju. Ja toki suntiollekin voi antaa tarvittaessa palautetta vaikkapa äänentoistoa koskien.
Entäpä kappelialueilla, olisiko seurakuntalaisen rohkea palaute vaikka sellainen, että hän kaipaisi keskustelevia
kohtaamisia papin kanssa päivän aiheesta? Sen sijaan, että tietty jumalanpalveluskaava vedetään läpi ja seurakuntalaisten ollessa passiivisia.
Ja toki myönteinenkin palaute on
arvokasta. Rakentava vuorovaikutus, suora ystävällinen palaute voi olla rakkauden teko, joka kantaa hedelmää vuosiksi eteenpäin! Liian moni
antaa palautteen jaloillaan jättämällä
tulematta uudelleen. Palautteita voi an-

Sävelkaikuja
taa kotisivujemme roveniemenseurakunta.fi -kautta tai radiorovadei@evl.fi
-osoitteeseen tai aivan suoraan ao. henkilön kanssa viestien.
Jumalanpalvelusuudistus vuodelta
2000 urautuu helposti paikalleen, ellemme antaudu vuorovaikutukseen sekä hyvistä että vähemmän hyvistä kokemuksista. Voisiko jumalanpalvelus
näin kehittyä jopa sellaiseksi, että siitä
ei malta olla pois ja sinne haluaa kutsua ystävänsäkin. Se olisi jo ihmettä –
todellista Jumalan Hengen uudistavaa
vaikutusta!

Mauri Miettunen
Johtava kanttori

Tommi Kalenius konsertoi kirkossa
Tommi Kalenius julkaisi huhtikuussa
2015 albumin Liikuta mua. Kalenius
on kirjoittanut lauluja muille artisteille popkentän laidasta laitaan, mutta nyt
oli aika palata omien laulujen pariin.
Tuloksena on maanläheinen, ylimääräisistä nuoteista ja turhista krumeluureista riisuttu teos.
Albumin on tuottanut pitkästä aikaa studiotöiden pariin palannut Pekka Ruuska.
– Albumi on äänitetty oikeastaan
kahteen kertaan. Ensin yritimme mahduttaa miestä hampaat irvessä radioiden äänimaailmaan kunnes tajusimme,
miten homma pitää tehdä. Päätimme
nostaa laulut ja laulajan vahvasti esille. Säestys pelkistettiin äärimmilleen.
Kaikessa pyrittiin olemaan häiritsemättä lauluja ja niiden vahvoja kertomuksia, kertoo Ruuska.
12 kappaleen kokonaisuuden keskiössä ovat intiimit ihmisen kokoiset

tarinat – ne tarinoista suurimmat. Levyn huippukohtiin lukeutuvat Jipun
kanssa duettona esitetty koskettava
Ajattele sekä levyn nimikappale, syvissä vesissä seilaava Liikuta mua. Levyn päättävä Matti Mikkolan ja Saimaa-yhtyeen perkussionisti Toni Kulkun sovitus Suvivirrestä saattelee kuulijan unenomaiseen tilaan, josta ei tee

mieli päästää irti.
Tommi Kalenius isännöi Kale-klubeja, joissa mielenkiintoiset artistivieraat pureutuvat lauluillaan ja tarinoillaan peruskysymysten äärelle maanläheisesti korkean katon alla – kukin
omalla äänellään. Kalenius on nimetty vuoden 2015 Kirkon Ulkomaanavun
Suvilinnun lähettilääksi.

Palmusunnuntaina Vocaliisojen sävelin kohti Suurta viikkoa
Palmusunnuntaina
20.maaliskuuta
kello 18 Rovaniemen kirkossa kuullaan Vocaliisojen rukouksellinen konsertti ”Sinulle veisaamme”. joka johdattaa matkalle suureen paastoon ja
katumukseen juuri hiljaisen viikon alla.

Konsertissa kuultavat veisut ovat
ortodoksisen jumalanpalveluksen ja
paaston keskeisiä lauluja, jotka kuoronjohtaja Anniina Maikkula on sovittanut naiskuorolleen Vocaliisoille.
Vocaliisat on rovaniemeläinen kuoro, jonka muodostaa 17 laulamista ra-

kastavaa naista. Mukana konsertissa
ovat myös Suomessa harvinaiset, kaunisääniset Lapin Käsikellot.
Vocaliisat: ”Sinulle veisaamme”
su 20.3. klo 18, Rovaniemen kirkko.
Vapaa pääsy. Käsiohjelma 10 €.
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Earth Hour 2016 –

Järjestetään yhdessä maailman suurin kynttiläillallinen!
WWF:n Earth Hour -tapahtuma on
lauantaina 19. maaliskuuta kello
20.30–21.30.

Näytetään yhdessä valomerkki ilmaston puolesta maailman
suurimmassa ilmastotapahtumassa!
Tällä kertaa kutsumme ihmiset ja yhteisöt viettämään kanssamme Earth Hourin aikana
maailman suurinta kynttiläillallista. Sammutetaan yhdessä
valot ja vietetään tunti kynttilän valossa, hyvässä seurassa, vastuullisen ruuan ääressä.
Se mitä syömme kiihdyttää ilmastonmuutosta yhtä voimakkaasti kuin liikenne, mutta korvaamalla edes osan nauttimastaan lihasta kasviksilla voi tehdä merkittävän ilmastoteon.
Earth Hourin teema liittyy tä-

nä vuonna vahvasti ruokaan ja
sen vastuullisuuteen. Haluammekin kannustaa tahoja järjestämään erilaisia ruokateemaisia
tapahtumia perinteisen valojensammutuksen lisäksi.
Earth Houriin voittaa osaa
esimerkiksi seuraavilla tavoilla:
1. Järjestämällä oman Earth
Hour -kynttiläillallisen tai

muun teemaan sopivan tapahtuman.
2. Osallistumalla Earth Hour
-tuntiin lauantaina 19.3.2016
kello 20.30–21.30 sammuttamalla turhat valot tiloistaan ja
näkyvistä kohteistaan.
Rakennetaan yhdessä maailman suurin kynttiläillallinen!
Ilmoittautukaa mukaan osoitteessa earthhour.fi niin kiinnostuneet ihmiset löytävät paikalle
tapahtumaanne. Earth Houriin
osallistuminen on hyvä ja helppo tapa kertoa organisaationne
ilmastotietoisuudesta!
Earth Houriin liittyvissä kysymyksissä teitä auttaa:
WWF:n Earth Hour -koordinaattori Suvi Salminen, suvi.salminen@wwf.fi, 050 520
8918.

Earth Hour
pähkinänkuoressa

Earth Hour -tempauksessa
ihmiset ympäri maailmaa
sammuttavat valonsa tunniksi lauantaina 19.3.2016
kello 20.30–21.30 paikallista aikaa. Earth Hourin tarkoituksena on innostaa ihmisiä toimimaan ilmaston hyväksi sekä viestiä
päättäjille ilmastonmuutoksen torjumisen tärkeydestä. WWF:n Earth Houriin
osallistui viime vuonna yli
kaksi miljardia ihmistä 172
maassa, tuhansia kaupunkeja sekä valtava joukko
yrityksiä, oppilaitoksia ja
muita yhteisöjä.

Harriet Urponen

Paaston avulla ihminen tavoittelee
mielenmuutosta ja keskittyy olennaiseen. Osallistuminen paastoon
on aina vapaaehtoista. Paastonaikana elämä yksinkertaistuu: syödään eri lailla, hidastetaan vauhtia
ja hiljennytään. Samalla annetaan
tilaa hengellisyydelle. Aineellisesta hyvästä ja nautinnoista – esimerkiksi ruuasta, juomasta tai muusta
kuluttamisesta – karsimisen toivotaan kasvattavan kykyä keskittyä
olennaiseen, kuulla sydämen ääntä ja Kristusta.
Ekopaaston järjestää Suomen
ev-lut. kirkko yhdessä Marttojen
ja Changemaker-verkoston kanssa.
www.ekopaasto.fi
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Kirkolla vahva rooli
Kirkko on ottanut turvapaikanhakijoiden vastaanottamisen organisoinnissa merkittävän roolin vapaaehtoistyön toimijana ja
ottanut vahvasti kantaa ihmisen
arvon puolesta taustasta riippumatta. Samalla kirkon työntekijät
ovat asettuneet eturintamaan kohtaamaan kärjistyneen asenneilmapiirin.
Myös kasvatuksen sektorilla kirkon työntekijät toimivat tärkeässä roolissa keskustellessaan seurakuntien tilaisuuksissa, koulussa ja
oppilaitoksissa muuttuvasta tilanteesta yhteiskunnassa. Tähän työhön tarvitaan kaikki mahdollinen
informaatio ja tuki, sillä ääriajattelun kohtaamisen ja radikalismin
estämisen taitoja tarvitaan tässä
tilanteessa.

Vääristynyt tilannekuva
– Terrorismin ja suunnitelmallisten
iskujen uhka Suomessa on edelleen matala. Yksittäisten terroristien väkivallantekojen uhka sen sijaan on kohonnut, sanoo Timo Kilpeläinen poliisihallituksesta. Hän
muistuttaa, että esimerkiksi koulusurmiin liittyen on huomattu, miten todellisena radikalisoituminen
näyttäytyy suomalaisten keskuudessa kotimaassa.
– Uusin ilmiö on se, että viranomaisten lisäksi kansalaiset ovat
ryhtyneet itse toimimaan, mikä ei
ole tarkoituksenmukaista. Toimintaympäristö on muutoksessa ja viranomaiset pyrkivät suunnitelmal-

Kristillisen paastoperinteen mukaan tuhkakeskiviikkona 10.2.
käynnistyvä ja pääsiäiseen asti jatkuva Ekopaasto-kampanja pureutuu nyt ruokaan ja sen ympäristövaikutuksiin. Voit etsiä tapoja
muuttaa elämääsi niin, että olet
mukana hillitsemässä ilmastonmuutosta.
Miten sinä olet valmis paastoamaan ympäristön puolesta - 7 viikkoa ja 7 lupausta? Ekopaastoon voi
osallistua Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa. #paastolupaus
#ekopaasto

Paasto ei ole päämäärä vaan
apu juhlaan valmistautumisessa

Ääriajattelun kohtaamisen
työkaluja seurakuntiin
Oulun hiippakunnan seurakunnat saivat valmiuksia ja tietoa ääriajattelun kohtaamiseen kun Rovaniemen seurakunnassa järjestettiin Tietotalo -koulutus. Sisäministeriön asiantuntijat ja poliisi toivat
ajantasaista faktatietoa ääri-ajattelusta ilmiönä. Kirkon ulkomaanavun asiantuntija kertoi kansainvälisiltä kentiltä saatuja kokemuksia
ja antoi avaimia dialogiseen kohtaamiseen.
Eurooppa ei ole enää entisellään
ja pelot ääriajattelun noususta ovat
realistisia myös Suomessa. Turvapaikanhakijoiden määrän suuri
kasvu ja polarisoitunut ilmapiiri on
näkynyt jo tekoina, kuten yksittäisinä hyökkäyksinä vastaanottokeskuksiin.

Pelasta maailma
ekopaastoten

36. vuosikerta
Julkaisija:
Rovaniemen seurakunta
Aaro Rytkönen (KUA), Stiven Naatus (Kirkkohallitus), Matti Laurila (Oulun Hiippakunta), Tarja Mankkinen (Sisäministeriö), Timo
Kilpeläinen (poliisihallitus) ja Ari Evwaraye (Sisäministeriö) kouluttivat Oulun hiippakunnan seurakuntia uskonnollisesta radikalismista.
lisella toiminnallaan vaikuttamaan
siihen, ettei ääritekoja tulisi.
– Kirkko voi auttaa kohtaamalla
näitä ihmisiä ja vahvistamalla heidän luottamustaan viranomaisiin.
Viranomaisten tekemä yhteistyö on
ensiarvoisessa asemassa tämänkin
yhteiskunnallisen
haasteen
ratkaisemisessa, Tarja Mankkinen sisäministeriöstä toteaa.
– Puhe mediassa levittää pelon
ilmapiiriä ja antaa kansalaisille sen
vaikutelman, että turvapaikanhakijat olisivat jotakin ”uskon sotureita”, fanaattisia ihmisiä, jotka voivat tehdä ihan mitä tahansa. Median kautta saa todellisuudesta väärän kuvan, Mankkinen sanoo.

Ilmoita huoli poliisille
Sosiaalisen median rooli radikalisoitumisessa ja ääriryhmiin rekrytoinnissa on suuri. Asiaan näyttäisivät liittyvän oleellisesti myös
syrjäytyminen, identiteettiongelmat ja taloudelliset haasteet. Uskonnon rooli ei ole ollut keskeinen.
– Ihmisten kynnys ylipäätään
käyttää väkivaltaa on hyvin korkea ja harva on valmis siihen.
Laaja enemmistö asian suhteen on

maltillista, mutta haaste on siinä, että he ovat hiljaa, Mankkinen sanoo.
Jos kohtaamme ihmisen, josta huolestumme, on tärkeää pyytää apua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Poliisi on aidosti
ystävämme tässä asiassa ja toivoo
tietoa vaikkapa poliisi.fi -sivuston
nettivihjeen kautta.
– Jos nuori radikalisoituu, se
on perheelle suuri häpeä ja salailun aihe. Kansainväliset kokemukset osoittavat, että perhe on tärkeimmässä roolissa radikalisoitumisen keskeyttämisessä. Väkivaltaisiin ääriliikkeisiin voidaan puuttua myös ankkuritoiminnalla. Kyse
on verkostosta, johon poliisin lisäksi kuuluu moniammatillinen tiimi, Mankkinen kertoo. Tavoitteena on pureutua yksittäisen ihmisen
ongelmiin ja pyrkiä auttamaan ihan
tätä yksilöä, jotta tehtäisiin interventio rikoksen tielle.
– Väkivaltaisesti radikalisoituneita on kaikissa ihmisryhmissä.
Myös Suomessa on äärijärjestöjä,
joiden toimia poliisi seuraa. Näiden tavoitteena on keskittyä esim.
propagandan levittämiseen vas-

taanottokeskusten ympärillä, toteaa Kilpeläinen.

Kirjava termistö
Väkivaltaisesta radikalisoitumisesta puhutaan silloin, kun yksilö pyrkii käyttämään väkivaltaa tai uhkaa sillä, kannustaa siihen, tai oikeuttaa siihen aatemaailmaan tai
ideologiaan perustuen. Silloin, kun
käytetään väkivaltaa, sillä uhataan
tai se oikeutetaan, on kyse ekstremismistä.
Maailmalla on paljon esimerkkejä siitä, miten eri uskonnot elävät rauhanomaisesti rinnakkain.
Koska Suomessa nyt koetaan lähetyskenttien tulleen lähelle, keskustelua käydään siitä, miten saada islamilainen kääntymään kristinuskoon. Muualla tämä ei ole oleellinen kysymys.
Jokainen meistä voi vaikuttaa
siihen, millaisen aseman väkivaltainen ääriajattelu saa Suomessa.
Tietotalo -koulutuksen järjestivät sisäministeriö, kirkkohallitus ja
Kirkon ulkomaanapu yhteistyössä
Oulun hiippakunnan kanssa.
Harriet Urponen

Päätoimittaja
Kari Yliräisänen
puh. 040 5032 734
kari.yliraisanen@evl.fi
Toimitussihteerit
Harriet Urponen
p. 040 6700 277
harriet.urponen@evl.fi
Jouni Hagström
puh. 040 6854 935
jouni.hagstrom@evl.fi
Lehtityöryhmä
Kari Yliräisänen pj., Kari Gustafsson,
Jouni Hagström, Sanna Kerola,
Markku Kukkonen, Maija Pieskä,
Anni Tolppi ja Harriet Urponen.
Toimituksellinen aineisto
Rovaniemen seurakunnan
tiedotustoimisto,
PL 8104, 96101 ROVANIEMI
Seuraava Pääsky ke 23.3.2016
Aineisto ma 14.3.2016
Kustantaja Kotimaa Oy
Painatus Suomalainen Lehtipaino Oy
Jakelu Suomen Suoramainonta
Tilaukset 25 euroa vuodessa
Painos 30 400
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Riemukierroksia
yhteisvastuun hyväksi

Marko Huhtala

Sakari Heikkilä

Riitta ja Timo Kuutti

Hengen uudistuksen talvipäivät
Rovaniemellä 8.–10.4.2016

Teema: Nouse, ole kirkas (Jesaja 60:1)
Järjestäjät: Hengen uudistus kirkossamme ry
ja Rovaniemen seurakunta
Seurakuntakeskuksen juhlasalissa
os. Rauhankatu 70.
Perjantai 8.4.
Klo 19.00 Yhteyden ilta
Yrjö Niemi, Risto Jokinen, Riitta ja Timo Kuutti
Lauantai 9.4.
Klo 10.00 Astu esiin!
Jukka Hammarèn, Seppo Lappalainen
Klo 11.30 Lounas
Klo 13.00 Loista!
Riitta ja Timo Kuutti, Marko Huhtala
14.30 Kahvitauko

Klo 15.00 Tee työtä, näe vaivaa!
Yrjö Niemi, Risto Jokinen, Petri Kauhanen
17.00 Päivällinen
18.00 Sanan - ja rukouksen ilta kirkossa
Petri Kauhanen, Yrjö Niemi, Riitta ja Timo Kuutti
Sunnuntai 10.4.
10.00 Raamattusunnuntain messu kirkossa
11.30 Kirkkokahvit
12.15 Päivätilaisuus, Yrjö Niemi

Taas tänä keväänä voit osallistua leikkimielisesti
Yhteisvastuukeräyksen tukemiseen hiihdon merkeissä. Jo perinteeksi kehittynyt Rovaniemen
seurakunnan järjestämä 26. Riemukierroshiihto-tapahtuma järjestetään 17.3. klo 18 Kirkkolammen jäällä.
Monenlaisilla välineillä ja voiteilla voi kisassa hiihtää! Oheisohjelmaa
on jo klo 17.30 alkaen. Hiihtäjät - osa mainostaen sponsoreitaan tai johonkin rooliasuun sonnustautuneena - kiertää 15 minuutin ajan n. 300 metrin mittaista rataa. Hiihtäjien tukijat maksavat hiihdosta joko kierrosmaksun tai kertamaksun Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Hiihtäjien keskuudesta palkitaan mielikuvituksellisin, humoristisin ja ajatuksia herättävin
asukokonaisuus.
Joulupukki lähettää kilpailijat matkaan ja kuuluttajana on toimittaja Anni Tolppi. Tule myös huutamaan oman suosikkisi puolesta. Ostamalla kisakanttiinista makkaraa, munkkeja, kahvia ja mehua voit myös tukea keräystä. Ilmoittaudu hiihtäjäksi tai tukijaksi puh. 040 583 0966.

Sururyhmä käynnistyy
Rovaniemen seurakunnan sururyhmä käynnistyy
ke 16.3. klo 18. Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa
ja kokoontumiset tapahtuvat Perheneuvontakeskuksessa osoitteessa Maakuntakatu 3.
Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan ohjaajille,
Reino Tikkinen p. 040-8232338 tai Marjatta Orava p. 040-7048846. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi.

Mukana: Rovasti Yrjö Niemi, maallikkovaikuttaja Risto Jokinen, pastori Timo Kuutti ja evankelista Riitta Kuutti, järjestösihteeri Jukka Hammarèn,
pastori Petri Kauhanen, julistustyöntekijä Seppo
Lappalainen, toiminnanjohtaja, pastori Marko Huhtala ja ylistyksenjohtaja Sakari Heikkilä

talviallakka
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.
21.02. klo 18
25.02. klo 19

27.02. klo 18
28.02.

04.03. klo 19
10.03. klo 18
13.03. klo 15

23.03. klo 10
23.03. klo 19

Oulun Poliisilaulajien ja Lapin Lauluveikkojen
konsertti. Vapaa pääsy, ohjelma 10€.
Klassisen kirkkomusiikin konsertti, Tyttökuoro, johtaa Päivi Hintikka.
Kamarikuoro AVE ja Gaudium-yhtye,
johtaa Maie Kuusik, Wenhao Zhang, laulu.
Vapaa pääsy, kolehti Yhteisvastuun hyväksi.
Partiomessu, kolehti Yhteisvastuukeräyksen
hyväksi.
kirkkoherranvaali alkaen klo 10 pidettävän
sanajumalanpalveluksen jälkeen jatkuen
klo 20 saakka.
Tommi Kaleniuksen gospelkonsertti.
Pääsylippu 15/10€.
Ekumeeninen rukoushetki ja paastonajan
vaellus ort. kirkolle.
Marianpäivän konsertti, Raissa Palmu,
sopraano, Raimo Palmu, käyrätorvi,
Mauri Miettunen, urut, piano.
Vapaa pääsy, ohjelma 10€.
lasten Pääsiäiskirkko.
Lapin Sotilassoittokunnan hiljaisen viikon
konsertti – Surun kellot.
Vapaa pääsy, ohjelma 10€.

KESKIKAUPUNKI
18.02. klo 18
srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
20.02. klo 17
srk-keskuksessa nuorten aikuisten Oma-ilta.
22.-26.02. klo 9–18 kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys
srk-keskuksessa.
24.02. klo 13
srk-kodin yläsalissa Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus.
24.02. klo 18
Norvajärvellä miesten saunailta, lähtö
klo 17.45 srk-keskuksesta, kirkkoherraehdokkaiden vaalilöylyt, Kalle Elonheimo.
28.02. klo 16
kaikille avoin sateenkaari-hartaus
Katutasolla, Kansankatu 17, yhteistyössä Arctic pride-tapahtuman kanssa.
Kirkkokahvit.
Esirukouspyyntösi voit jättää viikon aikana
tapahtumissa kiertävään esirukouslaatikkoon tai sähköpostilla noora.tikkala@evl.fi
02.03. klo 18
03.03. klo 18
05.03. klo 17
09.03. klo 13

Norvajärvellä miesten saunailta, lähtö
klo 17.45 srk-keskuksesta, vieraana Pekka
Ruokanen.
Pyhiinvaellus Raamatun halki srk-keskuksen
salissa.
srk-keskuksessa nuorten aikuisten Oma-ilta.
srk-keskuksessa Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus.

10.03. klo 18
srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
12.03. klo 11–16 srk-kodin yläsalissa Hengellisen huollon
päivä.
13.03.
lähetystilaisuus ja kirkkokahvit messun
jälkeen. Vieraana nimikkolähetit Anu ja
Juha Väliaho Virosta.
17.03. klo 9.15 ja 10.15 Viirinkankaan kappelissa lasten
Pääsiäiskirkko.
17.03. klo 18
Riemukierroshiihto Kirkkolammella.
17.03. klo 18
srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
19.03. klo 17
srk-keskuksessa nuorten aikuisten Oma-ilta.
20.–24.03.
Pääsiäisvaellus srk-kodilla.
20.03. klo 18–21 kryptassa nuortenilta, messu klo 19.
23.03. klo 13
srk-keskuksessa Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus.
23.03. klo 18
Norvajärvellä miesten saunailta, lähtö klo
17.45 srk-keskuksesta, Topi Litendahl.

22.03. klo 10

kappelissa lasten Pääsiäiskirkko.

21.02. klo 14
23.02. klo 18

kappelissa perhepyhäkoulu.
Alakorkalon kinkerit Pirkko ja Heikki
Niemellä, Satakynnenpolku 16.
Rautiosaaren kinkerit Raija ja Antti Perkkiöllä,
Kotiahontie 39.
kappelissa nuorten Donkkis.
Muurolan kinkerit kappelilla messun jälkeen.
Leipeen kinkerit Marja-Leena Asunmaalla,
Pisantie 662.

KORKALOVAARA-YLIKYLÄ

06.03. klo 14
13.03. klo 10
17.03. klo 18

21.02. klo 13
24.02. klo 18
25.02. klo 18
06.03. klo 13
13.03. klo 13
14.03. klo 10
14.–15.3.
20.03. klo 13
21.03. klo 10

kappelissa messu. Kirkkokahvit.
Hillakirkolla, Hillapolku 9, varhaisnuorten
Donkkis.
Ylikylän kinkerit Maija-Liisa Törmäsellä,
Ylikyläntie 10.
kappelissa messu. Kirkkokahvit ja kinkerit.
kappelissa messu. Kirkkokahvit.
kappelissa lasten Pääsiäiskirkko.
kappelilla esteetön Pääsiäisvaellus.
kappelissa palmusunnuntain messu.
kappelissa lasten Pääsiäiskirkko.

23.02. klo 18
24.02. klo 18
25.02. klo 18
25.02. klo 18
13.03. klo 12
13.03. klo 15
13.03. klo 16

27.02. klo 18
28.02. klo 15
06.03. klo 15
13.03. klo 15

26.02. klo 18
28.02. klo 11
28.02. klo 13
01.03. klo 18
02.03. klo 18

20.03. klo 11

Kivitaipaleen kinkerit Elsa ja Valde
Ruotsalaisella, Kiviseläntie 64.
Hirvaan kinkerit Lauri Junkkaralla,
Matarapohjantie 2.
kappelissa perhepyhäkoulu.
kappelissa messu.
kappelissa virsi-ilta, kahvit klo 17.30
Hirvaan diakoniakylätoimikunnan hyväksi.
kappelissa Palmusunnuntain perhekirkko,
kirkkokahvit.

YLÄKEMIJOKI
Auttin kappelissa messu.
Viirin kappelissa messu.
Pekkalan kinkerit, Kaihuanmutka 33.
Auttin kappelissa Lapin Käsikellojen ja Lapin
Musiikkiopiston Puhallinorkesterin konsertti.
Vapaa pääsy. Järj. kulttuuritoimisto.

Perttauksen kinkerit Aila ja Matti Hyötylällä,
Unarintie 1786.
Songan kinkerit kylätalolla.
Meltauksen kappelissa Virsikirja tutuksi-ilta.
Sinetän kappelissa varhaisnuorten Donkkis.
Sinetän kinkerit Eila ja Raimo Jääsköllä,
Korvalantie 90.

03.03. klo 18
06.03. klo 10
06.03. klo 12
20.03. klo 10
20.03. klo 12

Oikaraisen kinkerit koululla.
Auttin kappelissa YV-messu.
Viirin kappelissa jumalanpalvelus.
Auttin kappelissa Palmusunnuntain messu.
Viirin kappelissa jumalanpalvelus.

Meltauksen kappelissa sanajumalanpalvelus.
Kirkkokahvit ja kinkerit.
Sinetän kappelissa perhekirkko, jonka
jälkeen välipalaa ja askartelua.
Marrasjärven kinkerit Elsa ja Eino Kylmäsellä,
Koivulantie 162.

18.02. klo 12
24.02. klo 18
25.02. klo 14

OUNASVAARA
21.02. klo 15

24.02. klo 18

21.02. klo 10
21.02. klo 12
23.02. klo 14
28.02. klo 15

OUNASJOKI
18.02. klo 18

ALAKEMIJOKI

kappelissa messu. Messun jälkeen klo 16.15
raamattuluento, ”Rukous ja usko”.
kappelissa nuorten Donkkis.
kappelissa messu.

kappelissa messu.
kappelissa Marianpäivän messu. Messun jälkeen
klo 16.15 raamattuluento, ”Marian ilmestys”.
15.03. klo 9 ja 10 kappelissa lasten Pääsiäiskirkko.
20.03. klo 15
kappelissa palmusunnuntain koko perheen
virsikirkko.

SAAREN-NAMMANKYLÄT

25.02. klo 18
28.02. klo 11
28.02. klo 13
02.03. klo 18
03.03. klo 12
10.03. klo 18

Niesin kinkerit Seppo Suopajärvellä.
Perunkajärven kinkerit Raija Teräksellä.
Alanamman kinkerit Maija-Liisa ja Antero
Huhtaniemellä.
Aapakirkossa Virrestä voimaa -yhteislaulutilaisuudessa lauletaan Lönnrotin virsiä. RitvaElina Pylväs ja Tiina Ronkainen.
Aapakirkossa jumalanpalvelus ja 4-synttärit.
Jouttikeron kappelissa messu.

Misin kinkerit Arjan ja Heikin luona.
Ylinamman kinkerit Kaisa ja Raimo Kankaalla.
Aapakirkossa Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus.
13.03. klo 11
Aapakirkossa jumalanpalvelus.
13.03. klo 13
Jouttikeron kappelissa messu.
20.03. klo 11
Aapakirkossa Palmusunnuntain perhepyhä.
20.03. klo 13
Jouttikeron kappelissa messu.
21.–23.03. klo 9 ja 10 Aapakirkossa lasten Pääsiäiskirkko.
22.03. klo 13
kinkerit Nahkurinpolku 5E kerhohuoneella.

