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Parantavat sanat

Se, joka on menettänyt rakkaan
ihmisen, tietää, minkälaisen tyhjyyden kuolema jättää jälkeensä.
Minkälaisen yksinäisyyden. Tuo
tyhjyys tuntuu tyhjentävän sanatkin merkityksestä. Sanat helisevät
kunnes tulee se, joka osaa puhua
niitä oikeita, totuudellisia, parantavia sanoja.
Simon Pietarille tämä tapahtuu
Tiberiaanjärven rannalla ensimmäisen pääsiäisen jälkeen. Hänellä ja muilla opetuslapsilla on kova ikävä Jeesusta. He kyllä tietävät Jeesuksen ylösnousseen, mutta Jeesus on siitä huolimatta nyt
suurimman osan ajasta poissa heidän elämästään. Surun lisäksi Pietarin sydämessä asuu syyllisyys.
Hän kielsi Jeesuksen kolme kertaa, kun Jeesus olisi tarvinnut häntä kipeimmin.
Opetuslapset ovat juuri viettäneet yön kalassa, mutta yksikään
kala ei ole uinut heidän verkkoihinsa. Aamun koittaessa opetuslapset ovat entistäkin tyhjempiä. Mutta aamun koittaessa seisoo myöskin Jeesus Tiberiaanjärven rannalla. Opetuslapset eivät
vain tunne häntä, kunnes Jeesus
kehottaa heitä heittämään verkon
veneen oikealle puolelle ja verk-

ko täyttyy kaloilla. Silloin opetuslapsille tulee kiire päästä Jeesuksen
luokse. Ja Jeesus on tehnyt rannalle hiilloksen, jolla paistuu kalaa ja
leipää. Opetuslapset saavat syödäkseen. Se tekee hyvää tyhjän, epäonnistuneen yön jälkeen. Mutta ennen
kaikkea Jeesus tekee hyvää.
Hän tekee myös Pietarille hyvää.
Hän käy keskustelemaan Pietarin
kanssa hiilloksen äärellä. Hän kysyy Pietarilta yhden ainoan totuudellisen, yksinkertaisen, kauniin kysymyksen kolme kertaa. Jeesus esittää tämän kysymyksen niin monta
kertaa kuin Pietari kielsi hänet. Ja
tuo kysymys kuuluu: ”Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä
minua?” Tämän kysymyksen voisi
myöskin sanoittaa: ”Pietari, tarvitsetko sinä minua? Saanko olla sinulle kaikki kaikessa?”
Kiirastorstain yön syyllisyyden ja
pitkäperjantain tyhjyyden jälkeen
Pietari tietää tarvitsevansa Jeesusta. ”Rakastan, Herra”, sanoo Pietari,
”sinä tiedät, että olet minulle rakas.”
Kolme kertaa Pietari tulee anteeksiannetuksi ja rakastetuksi, kunnes ei
ole enää anteeksiannettavaa – vain
anteeksiannettu, rakastettu uusi ihminen. Pietarin elämä alkaa nyt tästä päivästä. Kaikki entinen on mennyttä, pois pyyhittyä, pestyä.
Dag Hammarskjöld kirjoitti aikoinaan: ”Anteeksianto on vastaus
lapsen unelmaan ihmeestä, jonka
kautta rikkinäisestä tulee ehjä ja
tahrainen on yhä puhdasta.” Jos me
uskomme tähän, niin mekin saamme aloittaa elämämme tästä päiväs-

tä Jumalan kanssa. Voimme jättää
taaksemme kaikki menneet virheet.
Silloin jää vain jäljelle rakastettu,
anteeksiannettu uusi ihminen jatkamaan elämäänsä Kristuksen kanssa.
Siitä on pitkä aika, kun Jeesus
esitti Pietarille tuon kysymyksen.
Mutta Jeesus seisoo meidänkin elämämme rannalla ja kysyy hiljaa:
”Rakastatko sinä minua? Tarvitsetko sinä minua? Saisinko olla sinulle
kaikki kaikessa - rakkaus ja anteeksiantamus ja uusi elämä.” Ja näihin
Jeesuksen totuudellisiin sanoihin sisältyy sellainen voima. Ne voivat
armahtaa valolla, armahtaa elämällä. Saada meidänkin elämässämme
kukkimaan hallan, roudan maan.
Hanna Hägele
pastori
Kuva KHY

sillä sanoissa on voima
armahtaa valolla
armahtaa elämällä
niin kuin Sanalla sanoissa
Joka vain saa kukkimaan
hallan - roudan - maan
		
(Ilpo Kuva)

Monta huonetta ...
Rukous
Kristus, Herramme.
Usko sinuun on matka ja tie,
jota kulkiessa eteen avautuu
yhä uusia näköaloja.
Kiitos, että tämän matkan aikana
opimme tuntemaan yhä paremmin sinua.
Kiitos salaisuudesta, joka säilyy,
kunnes kerran näemme sinut
taivaan kodissa.
Me emme vielä voi aavistaa,
mitä kaikkea sinä olet
meitä varten valmistanut.
Pidä meidät tällä tiellä
ja vie meidät kaikki perille taivaaseen.
Ylistys sinulle ikuisesti.
Aamen

Kirkonkynnys

Kirkon 10 teesiä liikunnasta ja urheilusta
1. Olet ihminen – olet arvokas
2. Huolehdi liikunnasta ja terveydestä – hoidat Jumalan hyviä luomislahjoja
3. Tue lapsen ja nuoren kasvua henkisesti, hengellisesti, fyysisesti ja
sosiaalisesti
4. Olet mallina lapsille ja nuorille – kanna kasvatusvastuusi
5. Tunnista oikea ja väärä
6. Hyväksy epäonnistuminen – osoita arvostusta myös katsomossa
7. Tavoittele voittoa – iloitse menestyksestä
8. Opi toisen ihmisen kunnioittamista liikunnan ja urheilun kautta
9. Iloitse liikunnasta – nauti yhdessäolosta
10. Liikunta on jokaisen oikeus

Vaikuttavana
lähiyhteisönä
Rovaniemen seurakunnan strategiassa visioidaan: Seurakunta on
rovaniemeläisille merkittävä lähiyhteisö, jossa usko, toivo ja rakkaus vahvistuvat. Seurakunta on läsnä ja tukee jäseniään elämän
arjessa ja käännekohdissa.
Visio on haasteellinen kutsuen seurakuntaa toimimaan vaikuttavasti sellaisilla tavoilla, että ihmiset kokevat saavansa siitä elämäänsä merkityksellistä sisältöä ja tukea.
Rovaniemen seurakunta tukeutuu omassa strategiassaan kokonaiskirkon vastaavaan, jossa merkittävyyttä ja vaikuttavuutta
sanoitetaan käytännöksi: ”Jokainen seurakuntalainen kohdataan
laadukkaasti viisi kertaa vuodessa.”
Haaste on huikea. Jokainen kohtaaminen, kasvokkain tai muulla
tavoin on tärkeä ja merkityksellinen. Nykypäivän kielellä: Jokainen
työntekijä, luottamushenkilö ja vapaaehtoinen on toimivan seurakunnan käyntikortti. Apostoli Paavalin sanoin: ”Kristuksen tuoksu”.
Seurakunta vaikuttaa ensisijaisesti oman laajan ja monipuolisen
toimintansa kautta. Tarjolla on toimintaa vauvasta vaariin. Kaiken
arkisen työn keskellä tarvitaan myös herkkyyttä nähdä ja kuulla,
mikä tutussa toimintaympäristössä on muuttumassa. On löydettävä uusia tapoja toimia. Nopeasti esiin rynninyt sosiaalinen media kysyy uskallusta ja valmiutta toimia totutusta poikkeavalla tavalla uudella toiminta-areenalla uusin välinein. Uusiin toimintamalleihin ja vastuunkantoon suuntaudutaan nyt myös Korkalovaarassa, jossa kappelin toimitilat ovat näillä näkymin poissa käytöstä
ainakin vuoden korjaustöiden vuoksi.

Viikon sana

Jeesus sanoi opetuslapsilleen:
”Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan
ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta huonetta - enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan. Minä menen valmistamaan teille
sijaa mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä missä minä olen. Te tiedätte
kyllä tien sinne minne minä menen.”
Tuomas sanoi hänelle: ”Herra, emme me tiedä, minne sinä menet. Kuinka voisimme tuntea tien?” Jeesus
vastasi: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani. Jos te tunnette minut, opitte tuntemaan myös minun Isäni. Te tunnette hänet jo nyt, olettehan nähneet hänet.” (Joh. 14)

Pääkirjoitus

Hartaus

Kirkon kymmenen teesiä liikunnasta ja urheilusta julkistettiin Lahden
Kirkkopäivillä lauantaina 14. toukokuuta 2011. Teesit lukivat hiihdon nuorten maailmanmestari Krista Lähteenmäki sekä kestävyysjuoksija Wilson Kirva.

Seurakunnalla on kaupungin, järjestöjen ja eri organisaatioiden
kanssa runsaasti yhteistyötä, joka palvelee rovaniemeläisiä monipuolisesti niin arjessa kuin juhlassa. Yhteistyökuviot esimerkiksi päivähoidon, koulujen ja sairaaloiden kanssa ovat arjen leipää
monin käytäntein. Juhlapuolta ilmentävät mm. monet loppukevään koskettavat tapahtumat, jolloin siniristilippu liehuu vapauden merkkinä. Se on näkyvä symboli kansallisena veteraani-, äitien- ja sankarivainajien päivänä.
Toivon mukaan se, mikä elämän juhlahetkissä tai käännekohdissa koetaan merkittävänä, saa vaikuttaa myös arjessa, jossa
lähimmäisten keskellä usko, toivo ja rakkaus tulevat lihaksi. Raitis kristillisyys kantaa.
Seurakunta voi palvella laajasti omien arvojensa mukaisesti. Viime vuoden Elämän lähteellä -seurakuntatapahtuman osana järjestettiin myös Arvolähde seminaari, jossa käskyjen ja ns. kultaisen säännön pohjalta pohdittiin kestäviä perusarvoja. Alustusten
ja keskustelujen avulla luotiin yhteyksiä ja tuotiin jakopöydälle kunkin osallistujan oman yhteisön arvoperustaa. Nyt seminaarin anti
voi palvella laajoja piirejä, kun näinä päivinä julkaistavassa Arvolähde kirjassa on esillä kestäviä arvoja lappilaisittain.
Omien arvojensa pohjalta seurakunta pyrkii vaikuttamaan rakentavasti myös niissä yhteistyökuvioissa, joissa olemme edistämässä niin Rovaniemen kuin Lapin ihmisten yhteistä hyvää.
Seurakunnan toiminnan vaikuttavuutta tulee arvioida ihmisiltä
saadun palautteen perusteella. Lähitulevaisuudessa on syytä luoda tietoa antavia palautekäytäntöjä, esimerkiksi säännöllisin välein toteutettavia kyselytutkimuksia. Kyselyjen ja myös muun palautteen kautta saatu ja analysoitu tieto auttaa suunnittelemaan
merkityksellistä toimintaa evankeliumin sanomasta silti tinkimättä. Lisäksi seurakunnan vuosittaiselle toiminnalle on syytä kehittää yksi yhteinen kaiken toiminnan
kattava vuositeema, jolloin yhtenäisen viestin perillemeno ja merkittävyys oletettavasti kasvaa.
Olemme läsnä arjessa ja juhlassa
kannustamassa ja tukemassa rovaniemeläisiä uskoon, toivoon ja rakkauteen.
Vesa-Pekka Koivuranta
kirkkoherra
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Sotalapsikokemukset vaikuttavat läpi elämän
S

eija Uosikkista ja Irma Mäkeä
yhdistää kahden vuoden sotalapsikokemus Ruotsissa. Seija oli
kaksi ja puolivuotias ja Irma neljävuotias, kun juna Oulusta kuljetti lappukaulaiset lapset Haaparannan kautta Ruotsiin. Seija sijoitettiin smålantilaiseen perheeseen
350 km Tukholmasta etelään, Irmalle koti löytyi Trollhättänin lähistöltä.

Lähtömuisto
Tuiran asemalta
Istun lasten rattaissa hämärässä
illassa, kun isä vei Oulun Tuiran
asemalle, on hämärä muistikuva
lähdöstä. Alkuaika Ruotsissa oli
mamman ja papan kertoman mukaan ollut yhtä itkua.
Kuulumisia vaihdettiin kirjein,
joita äiti lähetti. Ne käännettiin ja
luettiin, myös mamma ja pappa lähettivät kirjeitä äidilleni Suomeen,
Seija muistelee.

Itkua palatessakin
Seijan paluu Ouluun oli ollut itkua. Pieni tyttö oli kiintynyt Ruotsin vanhempiin ja todennut, että
”jag skriver till mamma och pappa” (kirjoitan äidille ja isälle). Sisimmän kipua lisäsi myös se, että
Ruotsin mamma puijasi lupauksella tulla hakemaan.
Itse kullakin on erilaiset kokemukset sotalapsena olosta, omani
näen hyvinä vaikka niissä on ollut
kipunsa. Erilaiset kokemukset ovat
yhdistäneet sotalapsia yhdistystoiminnan kautta, Seija kertoo.

Kestää mitä vain
Seijan ymmärtämystä ja hyväksyntää omaa äitiä kohtaan on auttanut
äidin säilyttämä kirjeenvaihto ja
päiväkirja, jotka viestivät vahvasta
kiintymyksestä Seijaan. Myöhemmin, aikuisiällä Seija tapasi kolme
kertaa Ruotsin vanhempia ja koki
kohtaamiset hyvinä.
Myöhemminkin elämässään kovia koettelemuksia kokenut Seija
arvioi sotalapseuden kasvattaneen
sieto- ja kestokykyä.
Se oli niin karaiseva kokemus,
että kestää mitä vain, Seija arvioi
kokemustaan.

Pikalähtö ja outo paluu
Irma Mäki kertoo lähdön Ruotsiin
tulleen nopealla aikataululla. Ir-

man äiti oli soittanut Ruukkiin isoäidille, että Irma on laitettava vielä
samana päivänä Oulun junaan, josta matka jatkuu Ruotsiin.
Matkasta en muista mitään enkä siitäkään, kuinka monta viikkoa meni sijoitusperheen löytymiseen. Muutenkin Ruotsin ajasta kokemuksissani on paljon mustia aukkoja.
Paluu Ruotsista tapahtui laivalla Turkuun. Satamassa minulle sanottiin tuntemattomasta naisesta:
”Tässä on sinun äitisi.”
Sitten yövyttiin matkustajakodissa ja minä olin kuulemma itkenyt yön. Ja kun oli kysytty, miksi
itket, olin vastannut: Tuo minun äitini ei puhu samaa kieltä kuin minä, Irma muistelee kipeää kohtaamista.

Sota-aikana
ei huomioitu lapsen tunteita
Irman avuksi Oulussa tuli äidin äiti, joka oli oppinut muutaman sanan ruotsia myydessään käsitöitään markkinoilla. Siitä yhteydestä
alkoi uudelleen juurtumiseni Suomeen, Irma kertoo.
Irman äiti ei halunnut keskustella asioista Irman kanssa. Irma katsoo äitinsä hoitaneen omaa sisintään perinteiseen malliin kovalla
työllä.
Lapsen tunteita ei lainkaan
otettu huomioon sota-aikana. Ei
pieni lapsi ymmärrä miksi on sota, miksi pommikoneet kulkevat
taivaalla, miksi pitää mennä pommisuojaan ja olla itkuisina kynttilöiden valossa hiekan varistessa katosta.
Lapsi kyseli, miksi piti lähteä
kotoa pois, miksi isä meni sotaan,
miksi isä ei palannut sodasta.

Sopusoinnun
etsimistä kivulla
Monesti asioiden selvittäminen
on ollut yhtä itkua, mutta onneksi nyt saadaan vapaasti puhua, Irma sanoo.
Nyt yhdistyksissä puramme kokemuksiamme, samalla eheytämme minuuttamme ja pyrimme löytämään hyvän elämän, jossa olemme sopusoinnussa oman itsen ja
menneisyyden kanssa, Irma Mäki on kertoo.
KHY

Sotalapsina Ruotsissa olleet Irma Mäki (vas.) ja Seija Uosikkinen toivovat yhteisiä kokoontumisia ja jakamista niiden kesken,
joiden lapsuudessa sota aiheutti erityisiä kokemuksia ja kohtaloita.

Sodanlasten yhteinen kokoontuminen 29.5.
Ounasrinteen kappelissa
Irma Mäki ja Seija Uosikkinen
ovat järjestämässä sodanlasten
tapahtumaa Ounasrinteen kappeliin toukokuun viimeiselle sunnuntaille. Koolle toivotaan väkeä, joita yhdistää lapsen erityinen kokemus viime sodista. Uosikkinen ja Mäki odottavat paikalle sotaorpoja, evakkolapsia,
saksalaisten sotilaiden lapsia ja
sotalapsia. Sodanlasten tilaisuus
antaa mahdollisuuden yhteisten elämäntuntojen ja kokemusten jakamiseen ja yhteyden etsintään. Mäki ja Uosikkinen toivovat vastaavia yhteen tulemisia
tulevaisuudessakin.
Idea yhteisestä tapahtumasta

syntyi, kun Irma Mäki näki Sotalapsilehdessä jutun Helsingin
Roihuvuoren kirkossa pidetystä
sotalapsien messusta.
Innostuin heti ja aivan erityisesti jutussa mainitusta sotalapsen kiitosvirrestä, laulua harrastava Irma kertoo silmät säihkyen.
Ohjelmaa miettiessämme päätimme pyytää puheenvuoroja eri
järjestöjen edustajilta: evakkolapsilta, sotalapsilta, sotaorvoilta ja saksalaisten sotilaiden lasten edustajilta, Irma ja Seija kertovat.
KHY

nen, Jeesuksen ylösnousemus, syntien anteeksiantaminen tai iankaikkinen elämä. Ne pitää vain uskoa.

Pyhäin yhteys
Olen ihmetellyt, miksi varhaiset
kristityt ovat liittäneet apostoliseen
uskontunnustukseen kohdan, jonka
mukaan uskomme pyhäin yhteyden. Sehän tarkoittaa nykykielellä kristittyjen yhteyttä. Luulisi, että kristittyjen yhteys on sellainen
silmin havaittava asia, jonka totena pitämistä ei tarvitse erityisesti vakuutella.
Mutta miten on? Kristityt ovat
aina kiistelleet oikeasta opista ja
oikeasta uskon tulkinnasta. Jo
apostoli Paavali nuhteli Korintin
kristittyjä siitä, että heillä oli keskinäisiä riitoja.

Messu, toim. Anne Lehmus
ja Sari Wallin
Kirkkokahvit
Kevätjuhla
Puheenvuorot
Pentti Kortelainen
Oskari Autti
Pertti Hartikainen
Raimo Haaja
Seija Uosikkinen
Yksinlaulua
Irma Mäki
Yhteislaulua

Koti-ikkuna

Katekismus esiin
Vieläkö muistat sinisen pehmeäkantisen katekismuksen, joka noin
10 vuotta sitten jaettiin jokaiseen
kotiin?
Katekismus kertoo lyhyesti, mitä kristillinen usko on. Nykyään
on muotia sanoa, että uskoo Jumalaan, mutta ei niin kuin kirkko
opettaa. Lukemalla tämän pienen
kirjan voit testata oman uskosi ja
kirkon opetuksen välistä suhdetta.
Saatat löytää mielenkiintoisia kysymyksiä pohdittavaksi.
Itse olen viime kuukausina miettinyt uskontunnustusta. Siinä uskomme on ilmaistu vielä katekismustakin tiiviimmin.
Uskontunnustuksessa luetellaan
asioita, joita ei voi normaalein aistein tai tieteellisin metodein todeta,
kuten esimerkiksi maailman luomi-

Sodanlasten
kokoontuminen
su 29.5. klo 15

Ensimmäisen kristillisen vuosituhannen jälkeen kirkko jakaantui
kahtia, itäiseen ortodoksiseen kirkkoon ja läntiseen katoliseen kirkkoon. Läntisen kirkon perillisistä
on edelleen syntynyt lukuisia protestanttisia kirkkokuntia, muun
muassa luterilaisuus, eikä jakaantumiselle näy loppua.
Kiistat ravistelevat kirkkoa
myös sisältä päin. Naisen oikeudesta toimia pappina on kiistelty
jo vuosikymmeniä, ja muistamme
kaikki viime syksyn kiivaat keskustelut, jotka liittyivät samaa sukupuolta olevien parisuhteisiin.
Kristityt ovat keskenään eri mieltä isoista ja merkittävistä asioista.
Yhteys katoaa.
Ehkä onkin suurta viisautta, että uskontunnustuksessa mainitaan

myös usko pyhäin yhteyteen. Siihenkin voimme uskoa, vaikka emme aina sitä näe. Uskon rohkeudella voimme oppia myös elämään
niin, että kristittyjen yhteys tulee
näkyväksi.
Meidän pitää yksinkertaisesti oppia pitämään veljinä ja sisarina sellaisiakin kristittyjä, jotka jossakin
asiassa ovat kanssamme aivan eri
mieltä. Helsingin edellinen piispa
Eero Huovinen on viisaasti sanonut, että pitää enemmän kiinnittää
huomiota niihin asioihin, jotka yhdistävät, kuin niihin, jotka erottavat.
Oulun piispa Samuel Salmen
haastattelussa, joka oli Pääskyn
pääsiäisnumerossa, sama asia
muotoiltiin hieman toisin: ”Kirkon ykseys löytyy toista sietävässä rakkaudessa.”

Toista sietävä rakkaus tuottaa
varmasti hyvää tulosta niin kirkkojen kuin yksittäisten kristittyjenkin välisissä suhteissa. Voisimmeko yhdessä tavoitella sietämisen
armolahjaa?
Uskon pyhäin yhteyden. Uskon,
että yhteys voi syntyä erimielisyyksistä huolimatta.

Pirjo Pyhäjärvi
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Hautausmaiden kevättalkooperinne
elää Rovaniemellä

oukokuulla lumien sulattua ja
maan kuivattua riittävästi muutamilla Rovaniemen hautausmailla kokoonnutaan haravointitalkoisiin. Talkoilla on kymmenien vuosien historia eri puolilla seurakuntaa.
Keskikaupungilla talkoillaan III
ja IV hautausmailla. Kylien talkoita
järjestetään Auttissa, Viirillä, Jouttikerossa, Leipeellä ja Paloniemen
hautausmaalla. Pienten kylien 15–
30 haravoijaa ilmentävät innostunutta talkoo- ja kylähenkeä. Metsäpohjaisella Tavivaaran hautausmaalla ei ole talkoita nurmialueiden vähäisyyden vuoksi.

Haravointia,
kohtaamisia ja huumoria
Viirin hautausmaatalkoot käynnistyvät keskiviikkoaamuna 11.5. klo
9. Toistakymmentä haravoijaa on
saapunut jo ennen sovittua aikaa
raaskuttamaan. Tarkan ajan tulijat kyselevät ”palstanjohtaja” Seija
Tennilältä aloituskohtaa. – Vapaasti
saa valita, Tennilä kuuluttaa.
– Pitääkö joka lehti haravoida, joku kyselee.
– Ei tarvitse, tuuli vie loput, Tennilä lupaa pilke silmäkulmassa.
Toisilleen tutut pysähtyvät välillä
hengähtämään ja vaihtamaan kuulumisiaan hiljaisemmalla äänellä.
Tenniläkin keskeyttää haravointinsa, kun Vappu Karvonen pysähtyy

vaihtamaan kuulumisia.
– Pitääpä jäähdyttää haravaa, ettei kuumu liikaa, kun on kulovaroitustila, ”palstanjohtaja” heittää
ja molemmat nauravat.

Kuvat KHY

T

Yhteinen työ ja
luonto terapoivat mieltä
Moni on saattanut läheisensä haudan lepoon joko hiljattain tai jo
vuosia sitten. Tennilässä asuvat
Eeva Alaviiri ja Sylvi Inkeröinen
haravoivat lähellä Eevan 16 vuotta sitten kuolleen puolison leposijaa. Eeva kertoo olevansa kolmatta
kertaa talkoissa, Sylvi on toista kertaa Eevan houkuttelemana. Eevalla
on tapana käydä kesänaikana haudoilla viikoittain, Sylvi käy muutaman kerran kesässä.
– Tämä talkoilu on kivaa hommaa, nyt pääsee hyvin kun on eläkkeellä, Eeva sanoo.
– Sitä piristyy toisten seurassa ja
yhteisessä työssä. Tuntuu kuin koivut ja männyt ja koko ympäröivä
luonto terapoisivat mieltä, Sylvi Inkeröinen kokee.

”Minut kastettiin hautausmaan aidan vieressä”
Kaarnijärviläisen Anneli Ruokamon elämään Viirin hautausmaa
tuli tutuksi jo elämän alkumetreillä.
– Minut on kastettu yhtenä kesäpäivänä tuossa hautausmaan aidan

Eeva Alaviiri (vas.) ja Sylvi Inkeröinen pitävät haravointitalkoita virkistävänä
yhteisenä tapahtumana.
ulkopuolella. Eeli Laitinen kastoi
hautajaisreissullaan. Kaihuanjärveltä minut oli tuotu metsän läpi
polkua pitkin kastettavaksi, Anneli kertoo.
Vantaalainen Vappu Kuusela pitää Viirin kaunista hautausmaata
miellyttävänä miettimispuistona,
jossa nousevat mieleen lapsuuden
evakkomuistot ja sotilashautaukset.

”Puhistettaan vuotetta”

Uolevi Kivilahti (vas.) ja Sauli Inkeröinen siirsivät lehtiroskan pressulla kompostoitumaan.

Talkoissa on mukana myös miehiä. Kalervo Taivalkoski, Ranuan
Piittisjärveltä, kertoo käyneensä 40
vuotta haravoimassa Viirillä, kun
haudan povessa lepää kaksi läheistä. Sulo Nurmela haluaa kantaa kortensa kekoon yhteisen hautausmaan
kunnostamiseksi ja kaunistamiseksi kesäksi.
Vanttauskoskelainen Uolevi Kivilahti ja Viiriltä oleva Sauli Inkeröinen kuskaavat lehtiroskaa pressulla Stiga-ruohonleikkurin perässä.

Tapahtumia Korkalovaara-Ylikylässä 18.5.–22.6.
Ke 25.05. klo 10 Hillakirkossa
lasten kevätkirkko.
Su 29.5. klo 13 Sanan Nyyttiseurat Terttu Lehtolalla, Hillapolku 5
C 21. Seuroissa Raamatun tutkiskelua, opetusta, keskustelua, laulua, rukousta ja mukana tuotujen
eväiden jakamista (saa tulla myös
ilman eväitä). Haluaisitko Sinäkin
seurat kotiisi? Tied. Samuel Mäkinen, 040 564 7783, samuel.makinen@evl.fi.
Ti 31.5.klo 17 Kesän avaus Vennivaaran kerhotilassa, Kevätportti 2. Ohjelmassa Vennikodan siunaaminen, laululeikkejä, rukouskorttien askartelua, auringonkukkien istutusta ruukkuihin, infoa lasten pyhäkoulu- ja kerhotoiminnasta, partiolaisten lättyjä,
mehua, teetä, kahvia ym. Vapaa
pääsy! Kaikenikäiset, perheelliset ja perheettömät tervetulleita!

Ke 1.6. klo 18 viikkomessu pääkirkossa, Kuirinlahti, Kuusik, Seniorikuoro ja Korkalovaaran kappelikuoro. Messun jälkeen Korkalovaaran-Ylikylän seurakuntapiirin Vapaaehtoisten kiitosjuhla
seurakuntakodin yläsalissa, Rauhankatu 70 G.
Bussikuljetus Ylikylän koululta
klo 17.15 ja Korkalovaaran kappelilta klo 17.30. Paluukuljetus seurakuntakodilta klo 20. Huom! Ilmoittautumiset ke 25.5. mennessä seurakuntakeskuksen vaihteeseen 335 511 tai Sari Kuirinlahdelle, 040 550 4732, sari.kuirinlahti@evl.fi.

kappeli-/kirkkoretkillä heränneitä
kysymyksiä sekä suunnittelemme
seuraavia yhteisiä pyhiinvaelluksia. Seuraavat kerrat: 4.7., 1.8., 5.9.
(joka kuun ensimmäinen maanantai samaan kellonaikaan).

Ma 6.6.klo 15–17 Pyhiinvaeltajat
Helmikammarissa, os. Pohjolankatu 4 (torin puolelta), Kuirinlahti.
Korkalovaaran kappelin remontin
johdosta keskeytettyjen kerhojen /
piirien vetäjät ja osallistujat, mutta
myös uudet tulijat lämpimästi tervetulleita! Kerhossa käymme läpi

19.06. klo 10 Muurolan kappelissa
konfirmaatio Korkalovaaran leiririppikoulu, Sanna Kerola.
19.06. klo 13 Muurolan kappelissa
konfirmaatio, Korkalovaaran päivärippikoulu, Sanna Kerola.

Ma 13.6. klo 17–18 Sanan jalat
(raamattumeditaatio kävellen),
Kuirinlahti. Lähtö Korkalovaaran
kappelin parkkipaikalta. Seuraavat
kerrat: 11.7., 8.8., 12.9. (joka kuun
toinen maanantai samaan kellonaikaan).

Korkalovaaran
rippikoulujen konfirmaatiot

– Täällä puhistettaan vuotetta, sitä itelle tulevaa, Sauli Inkeröinen
leukailee.

Voimaa sämpyläkahveista
Puolentoista tunnin ahkeran raaputtamisen jälkeen noin puolet hautausmaasta on haravoitu, ennen talkoopäivää ovat monet käyneet siistimässä läheistensä hautojen ympäristön. Kaikkiaan talkoot kestävät
nelisen tuntia.
– Millainenkaan olisi vauhti,
jos joukko olisi kolmekymppisiä,
”palstanjohtaja kiittelee haravoijien ripeyttä ja pyytää väen kahville
ja sämpylälle.
Ja kahvien jälkeen ahkerointi jatkuu toisen mokoman ja Viirin hautausmaa alkaa olla valmis kaatuneiden muistopäivään ja kesään.

Ympäristöä voi
huomioida lajittelulla
Hautausmailla on lisätty lajittelu-

Anneli Ruokamo on kastettu Viirin
hautausmaan reunalla.
mahdollisuuksia lasille, muoville ja
metallille. Hautaustoimen päällikkö Miia Ylipulli toivoo, että hautausmailla vierailevat noudattaisivat
lajittelupisteiden ohjeita.
– Muoviton kynttilä kynttilälyhdyssä vähentää muovijätettä, samoin
muistamiset puutarhakukkaisin, jotka voidaan siivota maatuvaan jätteeseen. Myös hiljainen hetki haudalla
on muistamista, Ylipulli pohtii.
KHY

Korkalovaaran toiminta
kappelin remontin aikana
Korkalovaaran kappeli on suljettu rakennustöiden vuoksi. Tutkimuksissa
kappelirakenteista on löydetty sädesientä. Toukokuun lopulla odotetaan
lisää tarkentavia tutkimustuloksia.
Näillä näkymin kappeli tullee olemaan pois käytöstä ainakin kesään
2012 saakka. Kappelin palauttamisesta normaaliin toimintaan tiedotetaan
siinä vaiheessa, kun rakennustyöt ja
sisäilman puhdistuminen sen sallivat.

Lasten ja nuorten toiminta
Korkalovaara-Ylikylän seurakuntapiirin lasten ja nuorten kerhotoiminta on siirretty muihin tiloihin. Nuorten toiminta on pääsääntöisesti Hillakirkossa (Hillapolku 9) ja lasten
kerhotoiminta Vennivaaran kerhotilassa (Kevätportti 2).

Kappelikuoro
klo 12.30 Rovaniemen kirkon kryptassa 18.5. ja 25.5.

Diakoniatoiminnasta saa tietoja
diakonissa Sirpa Hiilivirralta, puh.
040 546 9421.
Aikuisille suunnatut kerhot ja
piirit kokoontuvat tällä hetkellä
epäsäännöllisesti, erikseen sovituissa tiloissa. oheisessa ilmoituksessa lisätietoa.
Seurakuntalaisia kutsutaan jumalanpalveluksiin pääkirkkoon sekä
seurakunnan muihin kappeleihin.
Riittävän kysynnän myötä harkitaan kuljetuksia.
Lisätietoja antaa pastori Sari Kuirinlahti, puh. 040 550 4732, sari.
kuirinlahti@evl.fi.
Tilanteesta tietoa Rovaniemen
seurakunnan nettisivuilla:
http://www.evl.fi/srk/rovaniemi/
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Isoset ovat rippikoulujen monitoimiosaajia
ohta koittaa kesä ja leirikeskukset täyttyvät rippikoululaisista, joita ohjaavat papit ja nuorisotyönohjaajat. Mutta keitä ovat
nuo väsymättömät nuoret, jotka
osaavat veisukirjat kannesta kanteen ulkoa, rohkenevat asettaa itsensä naurunalaiseksi kokonaisen
rippikouluryhmän edessä ja ovat
vieläpä sellaisia monitaitureita,
joilta onnistuu niin jumalanpalveluksen valmistaminen kuin myös
leikkiminen? He ovat tietysti ISOSIA.

Isosen saappaisiin
koulutuksen kautta
Isosen suuriin saappaisiin ei suinkaan hypätä ihan kylmiltään, vaan
takana on koulutusiltoja, leirielämää sekä erilaisten tapahtumien
suunnittelua ja toteutusta. On harjoiteltu ryhmän johtamista, raamattunäytelmien valmistamista, vuorovaikutustaitoja, hartauden pitoa ja paljon muuta. Koulutus huipentuu toukokuussa pidettävään nuorten kevätjuhlaan, jossa uudet isoset siunataan tärkeään
tehtäväänsä.
Tänä keväänä valmistuvat isoseksi mm. Emma Lehtonen ja
Maarit Vuoskulompolo. Leirien
avustajiksi valmistuu kolme kyltymätöntä veteraani-isosta Emma
ja Essi Stålnacke sekä Selma Ylitolonen. Mikä on saanut heidät jaksamaan koulutuksessa ja leirielämän hulinoissa kaksi tai jopa kolme vuotta, kun koulutus on vaatinut sitoutumista, eikä tulevilla palkoillakaan pääse rikastumaan?

Mikä isoskoulutuksessa
innostaa?
Viisikon vastaus on yksimielinen:
Huippu ilmapiiri, hyvä ryhmähenki sekä ihanat ihmiset. Uusia asioita on opittu paitsi isostaitoihin
liittyen, myös omasta itsestä ja Jumalasta.
Jumalasta on tullut osa minua ja
olen monesti miettinyt, kuinka onnekas ja fiksu päätös oli lähteä toimintaan mukaan. Isostoiminnassa
olevat nuoret ovat helposti lähestyttäviä ja omaavat samansuuntaisen ajatusmaailman. Työntekijät
ovat auttaneet ainakin oman onnellisuuteni hahmottamisessa. On
hienoa, että vaikeuksissa saa apua
niin nuorilta kuin työntekijöiltä,
kertoo Selma.
Isoskoulutuksessa oppii myös
muiden ihmisten kanssa olemista,
leireillä majaillaan yhteisissä huo-

neissa, tehdään ryhmätöitä, autetaan ja tuetaan toisia monin eri tavoin. Uusiin ihmisiin on tutustuttu ja meitä yhdistää toisiimme ainakin usko, miettii Maarit.

tämättä ole aina oikeaa vastausta.
Myös Selma toivoo nuorten oppivan avoimuutta ja sitä, ettei omaa
uskoa tarvitse hävetä. Essi rohkaisee nuoria nauttimaan leiristä ja

Odotuksia leirien kynnyksellä
Pian on leirille lähdön aika, mitä
tehtävään siunattavat isoset odottavat tulevan kesän ripareilta?
Emma Stålnacke odottaa hyvää
leiritunnelmaa ja hauskoja hetkiä,
Selma mukavaa ajanviettoa, uusia tuttavuuksia, leikkejä ja lauluja. Maarit odottaa lisäksi yhteistä viikkoa muiden isosten kanssa. Vaikka viikosta tulee varmasti
myös raskas, siitä selvitään hyvähenkisen isosporukan kanssa.

Nuorisotyön
kevätjuhla
su 22.5.

messu kirkossa klo 18
– isosten ja avustajien
tehtävään siunaaminen
– juhlakahvit seurakuntakeskuksessa klo 19

luottamaan isosiin: ”Te teette leiristä ihanan ja ainutlaatuisen!”

Ja riparin
jälkeenkin on elämää
Emma Lehtonen kuvailee kotiseurakuntaansa ihanan aktiiviseksi ja
monipuoliseksi, Essi turvalliseksi,
lämpimäksi ja avoimeksi, Selma
toimivaksi ja ihmisille läheiseksi.
Tytöt ovat riparinsa jälkeen vasta
huomanneet kuinka paljon erilaisia tapahtumia nuorille seurakunnassa järjestetäänkään.

On nuortenmessuja, nuorteniltoja, Katutaso, Gospel Rock Roi,
Pommisuoja Rock, nuortenleirejä
ja paljon muuta kaikkea!”, Maarit listaa.
Tässä vaiheessa nuorisotyönohjaaja vaikenee kiitollisena. Jos isoset opettavat noin huikean mahtavia asioita rippikoululaisillemme,
minulle ei taida jäädä paljoakaan
hommia.
Jenniina Heikkilä
nuorisotyönohjaaja

Ripari yllättää
Ja varokaa vain leiriläiset, Emma
Lehtonen uhkaa tartuttaa leiri-intoilun kaikkiin muihinkin!
Rippikoululainen saattaa leirille
lähtiessään kuvitella, että hänellä
on edessään elämänsä tylsin viikko. Ennakkokuvitelmissaan hän
vain opettelee ulkoläksyjä, veisaa
virsiä ja joutuu pakon edessä käännytetyksi. Essi odottaakin juuri sitä, kuinka riparilaisista näkee, että he oikeasti tykkäävät olla leirillä päivä päivältä enemmän. Maarit-isonen myöntää olleensa ennakkoluuloinen kaksi vuotta sitten kun
kaikki jännittävä ja hauska leirielämä oli vielä edessä. Hän oli vähällä perua koko leirin. Vastoin ennakko-odotuksia riparista tuli yksi parhaista viikoista, mitä hän on
koskaan kokenut.

Rippikoulusta rohkeutta,
itsenäisyyttä ja uskon
luottamusta
Intensiivisen leiriviikon aikana
rippikoululaisista tulee usein hyvin läheisiä, rakkaita ihmisiä isoselleen. Mitä toivoisitte pikkuisten riparilla oppivan tai millaisia
neuvoja isosena haluaisitte tuleville leiriläisille antaa?
– Haluaisin ”pikkuisteni” tajuavan elämän yksityiskohtien merkityksen ja nauttivan elämästä täysillä, Emma Lehtonen pohtii.
Maarit toivoo rippikoululaisten
oppivan itseluottamusta ja rohkeutta olla oma itsensä. Aina ei tarvitse mennä muun porukan mukana kun uskaltaa olla rehellinen itselleen.
Emma Stålnacke odottaa, että
saisi nuoret puhumaan myös niistä vaikeista asioista, joihin ei vält-

KESÄN AVAUS
ti 31.5.klo 17–18.30
Vennivaaran kerhotilassa,
os. Kevätportti 2
•
•
•
•

Kerhotilan siunaaminen
laululeikkejä
rukouskorttien askartelua
auringonkukkien istutusta
ruukkuihin
• infoa pyhäkoulusta,
perhe- ja päiväkerhoista
• partiolaisten lättyjä
• mehua, teetä, kahvia
VAPAA PÄÄSY! LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!
Rovaniemen seurakunta
Korkalovaaran -Ylikylän seurakuntapiiri

Kuva KHY

K

Isoskoulutuksessa opitaan monia hyviä taitoja elämää varten. Hyvä ilmapiiri ja ryhmähenki yhdistää, sanovat isoset Selma
Ylitolonen (edessä vas), Maarit Vuoskulompolo, Emma Stålnacke (takana vas.) ja Emma Lehtonen.

Helmikammari on toiminut kaksi vuotta
K

odikas kohtauspaikka
Helmikammari Pohjolankatu
4:ssä on toiminut kaksi vuotta.
Merkkipaalu oli
huhtikuun lopulla. Viime vuonna Kammarilla käyneitä oli yli 5700.
Helmikammari kutsuu kaiken
ikäisiä vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita mukaan toimintaan.
Ota rohkeasti yhteyttä! Tiedustelut Helmikammarin toiminnanohjaaja Riitta Pitkänen puh. 0400
376 472. Seuraa ilmoittelua Uusi Rovaniemessä, ja seurakunnan
verkkosivuilla.

Helmikammarin synttärilaulu
Tiedän paikan mukavan,
kaikki vastaanottavan,
joss` on olo leppoisa,
rakastava, rattoisa.
Sepä Helmikammari on,
kyläpaikka verraton.
Eipä paikkaa olekaan,
toista yhtä kotoisaa.
Kaksi vuotta nyt täyttävi,
tämä oiva kammari,
jossa paljon kiintoisaa
löytyy touhua, toimintaa.
Täällä piirit pyörivät,
vapaaehtoiset hyörivät.

Riitta työssä ahertaa,
myöskin uusia kouluttaa.
Kahvit, pullat nautitaan,
paljon lauluja lauletaan,
runojakin luetaan
sekä peittoja kudotaan.
Tulkaa kaikki katsomaan,
mitä muuta puuhataan!
Tulkaa keskustelemaan,
Hengen voimaa hakemaan!
Siunaa, Herra, kammari,
anna sille armosi,
että sais se toimia
kauan seurakunnassa!
Raija Salolahti
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– Rouva, teillä on kasvamassa neloset! lääkäri sanoi Orvokki Niemiselle ultraäänitutkimuksen
yhteydessä 20 vuotta sitten.
Lääkäreitä raskaus huolestutti, mutta Orvokki
Niemisen sydämeen syntyi neljä uutta rakkautta.
Samalla hän itse aloitti uskomattoman matkan
syvästä surusta kohti mitä suurinta iloa.

J

uuri ilmestyneessä kirjassa Orvokki kuvaa elämänsä vaiheita,
joihin on sisältynyt miltei kaikki,
mitä äitiydessä voi kokea. Hän on
odottanut, toivonut, menettänyt ja
iloinnut monet kerrat.
Nelosten syntymä oli aikanaan
iso tapaus julkisuudessa, mutta Orvokki Niemisen elämässä oli ollut
ravisuttavia käänteitä sitä ennenkin. Niistä raskaimpia olivat vuosien lapsettomuus ja oman vauvan
menehtyminen auto-onnettomuudessa.

Ilosta suruun,
surusta iloon
Orvokki on kuuden lapsen äiti.
Kirjan lehdiltä välittyy ehdoton äidinrakkaus jokaista lasta kohtaan.
Mutta Orvokin äitiys on myös ollut kulkemista ilosta pettymyksiin,
suuresta onnen tunteesta suureen
suruun.
Esikoispoika Artun syntymän
jälkeen oli toive saada toinen lapsi.
Mutta se ei ollutkaan yksinkertaista. Useiden keskenmenojen ja hoitojen jälkeen syntyi Ida, joka ei ollut syntyessään terve.
– Rakkauteni häntä kohtaan oli
sitäkin suurempi. Hän oli niin täydellisesti oma itsensä.
– Ida kehittyi hitaasti. Kun hän
käänsi päätään, ja kuulimme vähän
hänen omaa ääntäänkin, niin kaikki sellaiset olivat suuria harppauksia, joista olimme onnellisia. Ensimmäinen hymy sulatti sydämemme. Se oli kuin aurinko, joka sinä
talvena lopetti kaamoksen.

Kun juhannusruusut
eivät kukkineet
Sitten tuli juhannus, Idan ensimmäinen ja viimeinen. Sinä juhannuksena ruusut eivät kukkineet.
– Pikku-Ida ja hänen mummonsa, äitini, kuolivat auto-onnettomuudessa mökkitiellä, kun olimme palaamassa äitini 70-vuotispäiviltä.
– Ihmisen elämässä suurin katastrofi on oman lapsen menetys,
sillä on vastoin luonnonlakia viedä oma lapsi hautaan. Aviopuolison tai vanhempien menetystä ei
voi siihen verrata.
– Muistan siunaustilaisuudesta lohdutuksen sanat, jotka lausui
tuttu pappi Vesa-Pekka Koivuranta: ”Siellä missä sinun aarteesi on,
siellä on myös sinun sydämesi.”
– Vesa-Pekka lohdutti: Teillä on
edustaja Jumalan tykönä taivaassa.
Siellä Ida oppii puhumaan, ja hän
puhuu Taivaalliselle Isälle hyvää
teidän puolestanne. Olen kuullut
sanottavan: ”Perhe ei ole täydellinen ennen kuin sillä on oma edustaja Jumalan tykönä taivaassa.”

Kuva Arttu Nieminen

Suntion tyttären
vaiherikas elämä nelosten äitinä

Elämä yllätti
nelinkertaisesti
Mutta elämä yllätti taas - nyt moninkertaisella onnella. Idan kuoleman jälkeen Niemisen pariskunta
oli päätynyt koeputkihedelmöitykseen, josta alkoi jännittävä tapahtumien sarja.
– Kun minulle laitettiin neljä alkiota, se onnistui se kohdallani 400-prosenttisesti, eli kaikki alkoivat kehittyä sisälläni. Se oli ihmeellistä. Olin onnellinen ja luottavainen, mutta ympärilläni kuhistiin.
– Kaikki meni kuitenkin odotusten mukaan hyvässä hoidossa. Isänpäivän 1991 aattona syntyivät Aatu,
Asseri, Aleksi ja Linda.
– Luoja siunasi meitä nelosilla,
mutta he eivät tulleet Idan tilalle,
vaan Idan lisäksi.
Niemisten arki oli vauhdikasta,
kun pienet keskoset pääsivät sairaalasta kotiin. Jokaista piti syöttää
kaksi kertaa yössä, eli syöttökertoja tuli kahdeksan.
– Uni kyllä maistui aina välillä.
Mieheni sanoikin, että nukuin ennen kuin kerkesin pään tyynyyn
laittaa. Mutta niin siitä urakasta
vaan selvittiin.

Uskallusta olla äiti
– Kaikki Idan kanssa kokemani
kasvatti minua tulevaan: uskallusta
ja kanttia olla äitinä, vaatia lasteni
parasta, puhua heidän puolestaan,
suhtautua tähän kaikkeen nöyrällä
tyyneydellä – ja tulla huomaamaan,
että suunnattomasti lisääntynyt rakkaus merkitsee onnen lisäksi myös
huolen ja tuskan lisääntymistä.
Nyt neloset ovat muuttaneet pois
kotoa opintojensa pariin. Tässä elämänvaiheessa syntyi myös ajatus
kirjasta.
– Oikeastaan aloin kirjoittaa lapsilleni Idan tarinaa, kun mietimme, minkä ikäinen isosisko nyt olisi, vaikka minä ajattelen häntä aina pikku Idana, omana suojelusenkelinämme.
– Olen ajatellut, miten elämä voi
ravistella näin – ottaa pois ja antaa
sitten niin paljon, ettei sitä ymmärrä. Joku voi ehkä ajatella, että tämä oli se tarkoitus, Idan kuoleman
tarkoitus.
– Mutta ei – ei lapsen kuolemalla ole tarkoitusta. Koen, että se on
edelleenkin täysin tarkoituksetonta.

Orvokki Nieminen on saanut paljon palautetta. Hän sanoo erityisen puhuttelevaksi nuoren äidin viestiä: ”Kirja oli kaikenkaikkiaan äärettömän kaunis ja koskettava. Sinun kirjasi tekee vielä paljon hyvää, koska sinä olet muidenkin puolesta
kokenut surua ja nyt jaoit sen muille.”
ihan varmasti riittävä äiti lapsillesi.”
– Riittävä on armollinen sana ja
lohduttava, sillä ei tarvitse olla täydellinen ollakseen hyvä äiti lapsilleen
Miten olet jaksanut elää läpi kaiken tämän?

– Liekö lapsuudestani jäänyt itämään jokin, joka on ollut voimavarana selvitäkseni näissä elämän aallokoissa. On sanottu, ettei enempää anneta kuin mitä jaksaa kantaa.
– Haluan antaa kirjallani sydämestäni ihmisille luettavaksi viestin, ja toivoa, että siitä jollekin löy-

tyisi myös lohdutuksen sana.
Millaisin mielin katselet nykyään
juhannusruusuja?
– En varmaan vuosiin nähnyt
juhannusruusujen kukkivan, mutta nyt näen niiden kukkivan – jopa
kauniimmin. (UM/TK)

Lapsuuden koti kirkon kivijalassa
Orvokki Niemisen lapsuudenkoti
oli kirkon kivijalassa. Hänen isänsä Jorma Jäntti oli kirkon pitkäaikainen suntio ja isoisä Teofilus
Jäntti (1887–1934) kanttori.
– Rovaniemen kirkko oli minulle kuin iso koti. Tunsin, että kotini vain jatkui, kun menin portaita ylös sakastiin. Kirkon holvissa
olivat pappien juhlavat kasukat sekä ehtoollistarvikkeet. Tunsin kirkon jokaisen sopukan kirkontornia

myöten.
Orvokki kertoo hoitaneensa pikku tyttönä isän kanssa kirkkoa jumalanpalveluskuntoon.
– Myöhemmin osasin sen tehdä
yksinkin. Kirkon laitto juhlavalaistukseen oli mielipuuhaani.
– Myös kirkonkellojen soittokaavat olivat ulkomuistissani. Silloin kellojen soitto tapahtui painamalla kolmea viininpunaista nappia rautaisessa lukitussa laatikos-

sa: a, g ja h.
Erityisesti Lennart Segerstrålen alttarifresko Elämän lähde on
Orvokille rakas. Sitä Orvokki on
myös satoja kertoja esitellyt ollessaan ensimmäisessä kesätyössään
kirkonoppaana.
Rovaniemen kirkko on elänyt
tapahtumapaikkana sen jälkeen
myös Orvokin elämän taitekohdissa – niin ilon kuin surun hetkissä.

Riittävä äiti

Näen juhannusruusujen
kukkivan kauniimmin

Oletko joutunut tinkimään elämässäsi näiden vaiheiden myötä?
– En ole joutunut tinkimään mistään; päinvastoin – olen saanut. Välillä toki mietin, kuinka jaksan. Siihen minulla oli ”lääke” tutulta lääkäriltä, joka sanoi kerran: ”Olet

Orvokki Niemisen kirja ”Näen juhannusruusujen kukkivan kauniimmin” ilmestyi äitienpäivän
edellä.
126-sivuinen kirja kertoo Orvokin elämän tarinan kuuden lapsen

äitinä.
Kirja sisältää muu muassa hänen päiväkirjansa otteita odotuksen ajalta.
Kirja on myynnissä mm. Suomalaisessa kirjakaupassa.
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Tapahtuman järjestävät yhteistyössä
Hengen uudistus kirkossamme ry ja
Rovaniemen seurakunta.

Herran
kunnia
ja
voima

stak

Monipuolinen ja puhutteleva ohjelma.
Mukana mm. Graham Dow Englannista,
Salme Blomster, Pirkko Jalovaara,
Jukka Jämsén, Vesa-Pekka Koivuranta,
Jorma Laulaja, Reijo Telaranta, Marko
Huhtala, Pasi Jaakkola, Yrjö Niemi sekä
monia muita paikallisia vastuunkantajia
ja Hengen uudistuksen omaa väkeä.

kansat, tun
nu

Hengen uudistuksen
kesäjuhla
Rovaniemellä
5.-7.8.2011

ai
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Lapin ainoa
valtakunnallinen hengellinen
kesäjuhla tänä vuonna.

Lisätiedot: www.hengenuudistus.fi
To 19.5. klo 18

Evankeliumin ilta kirkossa
”Jumala on.” Todistuspuheenvuoroja ja rukouspalvelu.
Paikalla Tero Rautio muusikoineen, Sanna Peltola,
Sinikka Vilén, Kari Hiltunen, Pekka Ruokanen,
juontajana Sari Kuirinlahti.
Lämpimästi tervetuloa!

LÄHETYKSEN
KEVÄTTÄ
18.05.

Lähetyksen rukousilta klo 18
Liisa Alanteella, Jäämerentie 32.
15.06.
Lähetyksen rukousilta klo 18 Pyhäjärvellä,
Tervasrinne 12.
02.–04.09. Retki Hiippakunnan Lähetysjuhlille
Haukiputaalle.

Pastori Inka-Riina Valtonen
haluaa kulkea ihmisten
rinnalla kysellen, kuunnellen
ja yhdessä ihmettellen.
Jumala on mukana ja pitää
huolta, se antaa turvan
elämään, Inka-Riina
rohkaisee.

Lähetyksen kirpputori Toivon Tori
Lapinkävijäntie 23, puh 3355280.
Avoinna ti–pe klo 10–17.
Toivon Torin tuotolla tuetaan Etiopiassa Hosainan
synodin alueen aikuisten ja lasten lukutaitotyötä sekä
Pietarin nuorten ja lasten viikonloppukotia Suomen
Lähetysseuran kautta.

Inka-Riina Valtonen:

Papin työhön
sydämellä ja omana itsenä
S

inetän kylästä lähtöisin oleva Inka-Riina Valtonen iloitsee päästessään töihin kotiseudulle. Nuori pastori ei pelkää toimia
”profeettana omalla maalla”, päinvastoin Inka-Riina on otettu lämmöllä vastaan ja saanut innostavaa kannustusta ystäviltä ja tutuilta. Tärkeintä on tehdä työtä omana itsenä ja sydämellä, riippumatta ennakkokäsityksistä ja odotuksista, Inka-Riina sanoo.

sovelsi pappistaitojaan Kontiolahden seurakunnassa parin kuukauden ajan.
Kummassakin pitäjässä kirkkoon suhtauduttiin hyvin ja eri tahot tekivät hyvää yhteistyötä seurakunnan kanssa.
Ihmisten peruskysymykset elämästä ovat samoja riippumatta
elinympäristöstä, hengellisistä painotuksista tai seurakunnan koosta,
Inka-Riina toteaa.

Opettajaksi vaiko papiksi?

Tulosaarna
kastekirkossa herkisti

Lapsena Inka-Riina haaveili opettajan ammatista, lukiossa mieli
suuntautui teologian opintoihin,
monipuoliseen ja ihmisläheiseen
papin ammattiin. Mukanaolo ja
toiminta seurakunnassa tuntui kotoisalta mm. yökahvila Katutasossa ja ounasjokivarren rippikoulujen isosena.
Kävin usein jumalanpalveluksissa ja seurasin erityisesti nuorten naispappien työtä.
Viimevuotinen pappisvihkimys
Kuopiossa on ollut yksi elämäni tärkeimpiä hetkiä, Inka-Riina kertoo.

Pieksämäen ja Kontiolahden
kautta kotiseudulle
Ennen tuloaan Rovaniemelle Saarenkylän-Nammankylien alueen
seurakuntapastorin sijaiseksi, Inka-Riina työskenteli liki vuoden
Pieksämäellä. ”Siellä minusta tuli pappi, kun sain oppia papin perustyötä hyvässä ja kannustavassa
työyhteisössä”, Inka-Riina kertoo.
Tämän vuoden alussa Inka-Riina

Aikanaan Mikael Agricola sanoi
papin työn olevan rukousta, studeerausta ja saarnaamista. Tulosaarnassaan vapunpäivän messussa pääkirkossa Inka-Riina saarnasi onnesta.
Oli jännittävää, hienoa ja mieltä herkistävää saarnata ensimmäistä kertaa kirkossa, jossa minut on
aikanaan kastettu. Saarnastuolista
huomasin monia tuttuja ja heidän
läsnäolonsa tuntui kannustavalta.
Entä mistä nuori pastori on itse
onnellinen?
Siitä, että elämäni perusasiat ovat hyvin. Onnea ovat hetket
rakkaiden kanssa tai harrastusten
parissa. Pieniä onnen hetkiä saa
kokea myös kohdatessaan erilaisia ihmisiä ja ihmetellessään elämän pieniä suuria asioita, Inka-Riina sanoo.

Papin tehtävä
on tukea ihmisiä
Inka-Riinan mielestä papin työs-

sä on parasta sen monipuolisuus.
Kohtaamiset, keskustelut ja mukanaolo ihmisten eri elämänvaiheissa ovat tärkeitä. Inka-Riina
tykkää tehdä kirkollisia toimituksia ja toimittaa jumalanpalveluksia. Saarnojen ja puheiden kirjoittaminen ja pitäminen tuo työhön
mieluisaa lisämaustetta, ne vaativat pitkäjänteisyyttä ja luovuutta.
Pappina tahdon olla ihmisenä tukemassa ihmisten elämää. Kyselen, katselen ja ihmettelen elämää
heidän kanssaan.
Sanoma Jeesuksesta Kristuksesta on minulle rakas ja omalta osaltani haluan jakaa sitä eteenpäin ihmisille.

Jumala
pitää huolen
Työkuvioista irtautumiseen InkaRiina pääsee liikunnalla, musiikin
kuuntelulla, kirpparikierroksilla,
käymällä kirjastossa, joskus myös
teatterissa sekä seuraamalla stand
up-komikkaa.
Syvimmältään elämää virvoittaa, tukee ja kantaa Jumalan ihmeelliset lupaukset, jotka InkaRiina löytää Raamatusta.
Psalmi 139 muistuttaa elämän
ihmeellisyydestä ja siitä, kuinka
Jumala kulkee ihmisen elämässä
koko ajan mukana. Hän tuntee minut ja pitää minusta huolen alusta
loppuun saakka. Tämä ajatus tuo
turvaa elämään, Inka-Riina vakuuttaa.
KHY

RETKI SUOMEN LÄHETYSSEURAN
VALTAKUNNALLISILLE LÄHETYSJUHLILLE
PORIIN 10.–12.6.
Lähtö linja-autolla pe 10.6. klo 6 srk-keskuksen
edestä, paluu su 12.6. aamuyöstä. Majoitumme Yyterin
Kylpylähotelliin. Juhlamatka oman srk:n jäsenille
maksaa 65 €. Siihen sisältyy bussimatka ja majoitus
sekä aamiainen hotellissa. Muut ruokailut jokainen
kustantaa itse. Paikkoja on rajattu määrä ja
ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautumiset 25.5. mennessä lähetystoimistoon
p. 040 5034 057, lähetyssihteerin loman aikana
11.–21.4. seurakunnan keskukseen p. 335 511.

Suruadresseja lähetyksen
ja diakonian hyväksi
Seurakunnan infosta on saatavilla suruadresseja,
joita myydään lähetyksen ja diakonian hyväksi.
Adressin hinta 10 euroa.

Kuljetukset
Tavivaaran hautausmaalle
lauantaisin 8.5.–25.9.
(lukuunottamatta juhannuspäivänä 25.6.)
Lähtö linja-autoasemalta paikallisliikenteen puolelta klo 12
noudattaen paikallisliikenteen reittiä.
Viipyy Tavivaarassa noin tunnin, paluu takaisin keskustaan
samaa reittiä.
Kuljetuksen hinta 5 €/hlö, alle 12-vuotiaat maksutta.
Kuljetuksen hoitaa Pikakuljetus Rovaniemi Oy.
Rovaniemen seurakunta
Hautaustoimi

Pääsky

8

Nuorten
kevätjuhla
22.5. kirkossa klo 18 messu, isosten
ja avustajien tehtävään siunaaminen.
juhlasalissa klo 19, täytekakkutarjoilu sekä
todistukset isosille ja avustajille.

Lasten päiväleiri
6.–8.6. Vantuksella, hinta 10 €,
ilmoittautuminen nuorisotoimistoon 26.5.
mennessä. Lisätietoja Marilta.

Lasten telttaleiri
15.–17.6. Marraskoskella, hinta 20 €,
ilmoittautuminen nuorisotoimistoon 26.5.
mennessä. Lisätietoja Minnalta.

K15-leiri
Paaniemessä 7.–10.7. ja 4.–7.8.
Ilmoittautumiset facebookissa rovaniemen
seurakunnan nuorisotyölle viestillä tai
Paulalle sähköpostilla paula.paivinen@evl.fi
5.6. mennessä.

R

ippikouluun ilmoittautuminen
(1997 syntyneet) tapahtuu koulujen kautta.
Ilmoittautumiskortit jaetaan ajalla 9.–
20.5. niillä kouluilla, joissa on 7-luokkalaisia. Kortit jaetaan vain 7-luokissa.
Kortit palautetaan niissä olevan ohjeen
mukaisesti 31.5. mennessä.

Kuva Rovaniemen srk arkisto

Rippikouluun
ilmoittautuminen päättyy 31.5.

Nuorisotyö
ilmoittaa

Jos ei ole 7-luokalla,
miten ilmoittautua?
Jos rippikouluikäluokkaan kuuluva on
6- tai 8-luokalla, mutta haluaa käydä
rippikoulun oman ikäluokan mukana,
hänen tulee hakea ilmoittautumiskortti 9.–20.5. välisenä aikana ao. koulun
kansliasta tai rippikoulutoimistosta, Ainonk. 3 (ti–pe klo 15–17) tai seurakuntakeskuksen neuvonnasta, Rauhank.70
(ma–pe klo 8–15).
Pyydettäessä rippikoulutoimistosta lähetetään ilmoittautumiskortti. Tällöinkin kortti palautetaan kortissa olevan ohjeen mukaisesti.

Rippikouluvaihtoehdot
Rippikouluvaihtoehdot löytyvät tästä
Pääskystä ja seurakunnan www-sivuilta. Tarjolla on 23 leiriä, kaksi päiväriparia, vaellus- ja pienryhmäripari. Osa
näistä on seurakuntapiirien omia vaihtoehtoja sekä yhteisiä, joihin voi hakeutua miltä alueelta tahansa.
Nuoren tulee laittaa toivejärjestyksessä vähintään kolme vaihtoehtoa.
Vain yhden vaihtoehdon laittanut ei ole
etusijalla haluamaansa ryhmään. Käytännössä on mahdotonta, että jokaisen
ykköstoive voitaisiin toteuttaa. Kaverin kanssa kannattaa laittaa sama leiri
ykköstoiveeksi, näin toive voi helpommin toteutua.
Todennäköistä on, että joku tarjolla
olevista rippikouluista ei toteudu, silloin vajaiksi jääviä ryhmiä tarvittaessa yhdistetään. Ryhmän maksimikoko

on 25. Päiväkoulu on hyvä vaihtoehto,
jos vaikkapa harrastuksista ei voi olla
poissa viikkoa tai eloisa leirielämä ei
tunnu soveltuvan.

Milloin pienryhmä
on paras vaihtoehto?
Kaikille nuorille 25 hengen rippikouluryhmä ei anna parasta mahdollista
oppimis- ja työskentely-ympäristöä.
Jos nuori on koulussa pienryhmässä,
yleensä silloin pienryhmä on myös paras rippikouluvaihtoehto. Nuori itse voi
haluta tavallisen kokoiseen ryhmään,
mutta hän ei välttämättä osaa arvioida tätä oikein. Leirillä eletään kiinteästi ison ryhmän kanssa koko vuorokausi ja huoneisiin majoittuu 4 nuorta,
joten tarvittavaa rauhaa, lepomahdollisuutta tai erillistä opetusta on vaikea tai
lähes mahdotonta järjestää. Ennen leiriä olevissa tapaamisissa ei välttämättä tule työntekijöiden tietoon niitä asioita, jotka saattavat vaikeuttaa nuoren

rippikoululeiriaikaa ja koko ryhmänkin toimintaa.
Tämän vuoksi on ehdottoman tärkeää, että vanhemmat/huoltaja laittaa tietoa erityishuomioitavista asioista ilmoittautumiskorttiin ja on hyvissä ajoin yhteydessä rippikouluryhmän
vastaaviin. Kortteihin laitettavat tiedot
ovat luottamuksellisia ja tulevat vain
ryhmän vetäjien tietoon.
Rippikouluvaihtoehdoissa on tarjolla
myös pienryhmämahdollisuus.

Tieto ryhmästä 2.9. mennessä
Rippikouluryhmät tehdään nuorten
laittamien toiveiden pohjalta kesäkuun
aikana. Myöhässä ilmoittautuneet sijoitetaan niihin ryhmiin, joissa on tilaa.
Tiedot postitetaan nuorille 2.9. mennessä. Jos nuori ei ole tyytyväinen ryhmäänsä, vaihtotoiveita voi esittää rippikoulutoimistoon 30.9. saakka.
Lisätietoja Rippikoulutoimistosta
3355 281.

Rippikoulut 2012
OPPILAITOSTYÖ
Seurakunnan oppilaitostyön
toiminta jatkuu jälleen syksyllä
lukukauden alettua syyskuussa.
Seuraa tiedotuksia syksyn toiminnasta
internetsivuiltamme, facebookista,
Pääskystä ja sähköpostitse.
Oppilaitospappiin voit ottaa yhteyttä myös
kesällä puhelimitse tai sähköpostitse jos
kaipaat keskusteluapua:
040 1781 018, maija.konttinen@evl.fi
Siunattua ja aurinkoista kesää!

Leirin kesto 5 vrk ellei toisin mainita

12. 16.–21.7. Oivanki, Kuusamo

Keskikaupunki:
1. 16.–21.6. Norvajärvi
2. 23.–28.7. Norvajärvi

Alakemijoki:
13. 16.–21.6. Norvajärvi
14. 30.7.–4.8. Norvajärvi

Ounasvaara:
3. 11. –16.6.
4. 25.–30.6.
5. 2.–7.7.
6. 9.–14.7.
7. 16.–21.7.

Yläkemijoki:
15. 11. –16.6. Oivanki, Kuusamo

Norvajärvi
Norvajärvi
Oivanki, Kuusamo
Norvajärvi
Tunturikeimiö, Muonio

Saaren-Nammankylät:
8. 5.–10.3. Norvajärvi
9. 4.–9.6.
Norvajärvi
10. 4.–9.6.
Norvajärvi
11. 9.–14.7. Norvajärvi

Ounasjoki:
16. 4.–9 .6.+VL Oivanki, Kuusamo
17. 25.–30.6.+VL Vuontispirtti,
		
Raattama
Korkalovaara – Ylikylä:
18. 11.–16.6. Norvajärvi
19. 17.–21.6. Saarisiula, Posio
20. 2.–7.7.
Norvajärvi

21. 9.–14.7. Norvajärvi
22. 30.7.–4.8. Päivärippikoulu
		
Korkalovaaran kappeli
Yhteiset rippikoulut:
22. 30.7.– 4.8. Päivärippikoulu
		
Korkalovaaran kappeli
23. 5.–10.3. Norvajärvi
24. 4.–16.6. Päivärippikoulu
		
Seurakuntakoti
25. 4.–9.8.
Vaellusrippikoulu (20)
26. 22.–29.7. Norvajärvi
27. 25. –27.6. Norvajärvi,
		
Pienryhmärippikoulu
		
(max 8 pienryhmissä
		
opiskeleville)

Korkalovaaran kappelin korjaukseen lisää rahaa
Kuva Rovaniemen srk arkisto

Korkalovaaran kappelin korjausremontti puhutti kirkkovaltuutettuja
eniten valtuuston tilinpäätöskokouksessa 11.5. Valtuusto hyväksyi
yksimielisesti talousarvionmuutoksen, jossa Viirin kappelin 520.000
euron korjausmäärärahasta 500.000
euroa siirrettiin Korkalovaaran kappelin korjaamiseen. Päätös nosti
Korkalovaaran kappelin korjausmäärärahan 650.000 euroon.

Kirkkovaltuusto kuuli asiassa rakennuspäällikkö Heikki Rötköstä,
joka kuvien avulla esitteli virheellisesti toteutettuja rakenteita, jotka ovat aiheuttaneet kosteusvaurioita. Valtuuston kokouksen alla
saapuneet tutkimustulokset paljastavat sädesienikasvustoa Korkalovaaran kappelissa. Toukokuun loppuun mennessä on luvassa lisää tarkentavia tutkimustuloksia.

Rötkösen mukaan nyt on tärkeää
suorittaa loppuun talvella aloitettu
vesikaton remontti. Kesäkuussa on
tarkoitus tehdä lisäkorjausselvitys ja
kesän aikana korjaussuunnitelmat.
Lisäkorjaus kilpailutetaan julkisesti
syksyllä, jolloin toivotaan päästävän
myös rakennustöihin. Kappelin ensimmäinen mahdollinen käyttöönotto sijoittunee kesälle 2012.
Valtuutetut kyselivät remontin lo-

pullista kustannusarviota ja aikataulua. Hallintojohtaja Antti Jääskeläisen mukaan syksyn aikana selviävät
kappelin korjauksen kokonaiskustannukset, jotka tuodaan valtuuston
päätettäväksi.
Asian keskustelun yhteydessä
valtuutettu Lauri Alaraudanjoki
esitti toivomuksen, että Viirin kappelin korjausta siirrettäisiin vain
vuodella eteenpäin.
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Lentävä matto

Syksyn 2011 ja kevään 2012

Kouluikäisten lasten telttaleiri
21.–23.6. Paaniemen majalla.

PÄIVÄKERHOIHIN
ILMOITTAUTUMINEN

Myös sisämajoitus
mahdollista.
Bussikyyti kirkon
parkkipaikalta klo 10,
tarvittaessa Napapiirin
yläaste klo 10.20

Kerhopaikat
*AAPAKIRKKO Aapatie 6, puh. 040-7428846.
*ALAKORKALO Niskanperänkuja 13 C 11,

Norvajärven
leirikeskuksessa
järjestetään

puh. 040-5745122.

Leirin päätös on klo 17 alkava Toritapahtuma ja
Leirikirkko klo 18.
Paluu omilla kyydeillä.
Hinta 15 €, sisaralennus 10 €

*KORKALOVAARA kappeli Vaaranlammentie 3,

Ilmoittautumiset p. 040 7317987 tai
seija.luomaranta@evl.fi 10.6. mennessä.

*NIVAVAARA Asematie 1, puh. 040-5596551.

27.–29.5.

*OUNASRINNE kappeli Saaruantie 3,

Leirillä ohjelmaa
ulkoilusta
yhteislauluun,
käden töitä, keskusteluja,
saunomista yms.

Saaren-Nammankylien
nuorisotyö, pyhäkoulutyö ja lähetystyö

puh. 040-7016171.

ISÄ–LAPSI
–leiri

*KOSKENKYLÄ Eliisantie 3 D 10,
puh. 0400-264944.

puh. 040-8404163.
*PÖYKKÖLÄ Kiehiskuja 3 A 1, puh. 040-8404173.
*RAUTIOSAARI Valajaskosken metsästys- ja
kalastusseuran maja, puh. 040-5745122.

Tervetuloa

*SEURAKUNTAKOTI Rauhankatu 70 F,

Isä-Poika-leirille

puh. 040-8345877.

Kolarin Pasmajärvelle 1.–5.7.

*VENNIVAARA Kevätportti 2, puh. 040-7016171.

Ikimuistoisella
erähenkisellä leirillä
nikkaroidaan,
kalastellaan, nautitaan
luonnonrauhasta
idyllisessä Tirroniemessä.

Päiväkerhoihin otetaan 3–6-vuotiaita lapsia. Kerho-ohjelmaan
kuuluu esim. hartaushetki, luovaa toimintaa, laulua, leikkiä,
satuhetki ja ulkoilua. Kerhoryhmät kokoontuvat syksystä
kevääseen 1–2 kertaa viikossa 2–3 tunniksi kerrallaan.

Ilmoittautumiset nuorisotoimisto Aikulle, p. 3355282
ti–to klo 15–17 tai sähköpostilla mari.hytinkoski@evl.fi.
Ilmoita nimesi, pojan nimi, pojan ikä, osoitteenne, puhelinnumerosi sekä mahdolliset allergiat.

Kerhomaksut: 13 € /kerran viikossa kokoontuvat ryhmät

Leirin hinta on 20 €/isä ja 20 €/poika. Tarkemmat tiedot
leiristä saat postitse ilmoittautumisen päätyttyä.

Tarkemmat tiedustelut kerhopaikoista tai

Lisätiedot:
Mari Hytinkoski, nuorisotyönohjaaja
040 5832517, mari.hytinkoski@evl.fi

Terttu Valtonen, puh. 3355245 tai 0400-335261.

(sisaralennus 3 €) ja 25 €/kaksi kertaa viikossa kokoontuvat
ryhmät (sisaralennus 5 €).

Leiri alkaa pe 27.5. klo 18
ja päättyy su 29.5.
klo 12. Matkat omilla
kyydeillä.
Lisätietoja ja
ilmoittautuminen 20.5.
mennessä
puh 040-7617448 Mari
Karanta
mari.karanta@evl.fi

päiväkerhotoimistosta ma–pe klo 9–12

Mari Karanta, puh. 3355235 tai 040-7617448.

Puuhaa lapsille !

Leirin hinta aikuisilta
30 €, lapsilta 15 €
(alle 4-vuotiaat
ilmaiseksi).
Ilmoittautumisen
yhteydessä mainitse
nimet, yhteystiedot,
iät, ruokavalio ja
majoitustoive.

Mistä vuodenajasta on kyse? Ratkaise.

Älä huoli vaikka
näet linnunpojan yksin.
Emo on kyllä lähellä
ja pitää huolen!

K

V
Laulujoutsen

Luonto herää eloon keväällä
Naurulokki

Paperi

KARTONKI

Etsi lintuemojen poikaset.
Kenen poikanen ei ole vielä kuoriutunut?

sto
t

Kurki

Pa
ri

Kuovi

Metalli

Heinäsorsa

BIOJÄTE

Pullon
palautus

Talven jälkeen lumen alta paljastuu monelaista roskaa. Osaatko laittaa roskat oikeisiin roskiksiin? Yhdistä.
Laati Elina Koivula 2011
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MUSIIKKIA

Uusia tuulia

ROVANIEMEN KIRKOSSA
22.05. klo 15 Lapin Musiikkiopiston
Arioso-yhtyeen konsertti. Vapaa pääsy,
ohjelma 5 €.
29.05. klo 19 urkukonsertti, Markus
Wargh, Luleå. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.
02.06. klo 19 Pohjoisen maanpuolustusalueen
sotilassoittokuntien konsertti, solistina Jaakko Ryhänen.
12.06. klo 21 Kesäyön konsertti, Daniel Görizl kitara,
Timo Kinnunen harmonikka, Matthias Bauer kontrabasso.
Järj. kulttuuripalvelukeskus. Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 €.
29.06. klo 19 Jutajaisten kirkkokonsertti, kansanmusiikkiyhtye Tallari. Pääsylippu 15/10 €, aluelippualennus.
30.06. klo 19 Jutajaisten kirkkokonsertti, Mies ja kitara –
Juha Tapio. Pääsylippu 20/15 €, aluelippualennus.
01.07. klo 18 Jutajaisten kirkkokonsertti, "Helisevä pauhu"
suomalaista kanteletta, ruotsalaista kansanmusiikkia ja
J.S. Bachia. Maija Kauhanen kantele, sekä Johan Hedin &
Gunnar Idenstam avainviulu ja urut. Pääsylippu 15/10 €,
aluelippualennus.
02.07. klo 18 Jutajaisten kirkkokonsertti, "Syty ja johdata",
Lapin Lauluraito ja Putaan Pelimannit. Pääsylippu 15/10 €,
aluelippualennus.
Virrestä Voimaa – yhteislaulutilaisuudet
srk-keskuksessa aina parillisen viikon keskiviikkona klo 13.
Rovaniemen kirkossa klo 13 seuraavina päivinä:
15.6., 29.6, 13.7., 27.7., 10.8.

Kevät tuo tullessaan vipinää ainakin seurakunnan kuoroille. Suurin
osa kuoroistamme suuntaa matkansa Tornioon, jossa vietetään
Lapin kirkkomusiikkijuhlia 28.–
29. toukokuuta.
Luodut, te Herraa kiittäkää -tunnuksella vietettävillä juhlilla lauletaan ohjelmistoa, jota on harjoiteltu parisen vuotta.
Mutta heti seuraavana vuonna on
vuorossa valtakunnalliset Kirkon
musiikkijuhlat Jyväskylässä.
Ne pidetään toukokuun viimeisenä viikonloppuna vuonna 2012.
Vuodesta 1927 alkanut kirkollisten laulujuhlien perinne on uudistumassa. Kirkon musiikkijuhlien
tavoitteena on ilmentää laaja-alaisesti seurakuntien musiikkitoimintaa, tukea ja edistää hengellistä elämää sekä tarjota musiikillisia elämyksiä ja virikkeitä seurakuntien
musiikkitoimintaan. Mielenkiintoista on nähdä, miten uudistuneet
juhlat vertautuvat aiempiin varsin
perinteisiin kirkkolaulujuhliin.
Uudistuksen tuulet nettimaailmas-

Muisto kaunis
voimaa antaa
surun raskaan
hiljaa kantaa

sa antavat paljon mahdollisuuksia
myös kirkkomusiikille.
Toukokuun 29. päivä Rovaniemen kirkossa konsertoi urkuri Markus Wargh klo 19. Jos joku on kiinnostunut tietämään hänestä enemmän, voi helposti googlettaa hänen nimensä. Sen jälkeen
voi valita esim. videoita hänen esityksistään urkujen äärellä. Löytyy
sekä Bachia että improvisointia –
häkellyttävää kuvaa ja musiikkia.
Hän on yksi tämän päivän eturivin
urkureista. Joka tapauksessa kannattaa tulla kuulolle Rovaniemen
kirkkoon.
Pari esimerkkiä vielä; You Tubesta löytyi vanhan nuoruuden aikaisen pianokappaleen tulkintoja
vaikka kuinka monta. Hauska oli
verestellä muistoja, ja seurata eri
maiden nuorten pianistien musisointia. Mielenkiintoista on myös,
että Siionin Laulut ja Virsikirja on
saatavana myös matkapuhelimeen
sopivana mobiiliversiona. Tosin
se edellyttää tiettyjä ominaisuuksia puhelimelta.
Kyllä nykytekniikka voi siis palvella monella tavalla myös hengel-

lisen musiikin rintamalla.
Toukokuun 22. päivän sunnuntain teemaan liittyy kehotus Cantate, eli laulakaa. Sen päivän teemavirren 569 viimeinen säkeistö
sopii keväisenä toivotuksena meille kaikille:
Kevät joutuu, elämämme
Kristukselta toivon saa.
Pyhän Hengen auringossa
lämpenee jo kylvömaa.
Armon raikkaat tuulet
meitä virvoittavat nääntyneitä.
Herää, sydän, aukaise
portit riemun Hengelle!

Mauri Miettunen
johtava kanttori

Pakina

Nuorallatanssia

Toni hoitaa kaikki hautajaisiin liittyvät
käytännön järjestelyt. Tarvittaessa
hän vastaa myös musiikkiesityksistä.
Lähteentien pirtti on tunnelmallinen
paikka muistotilaisuuksille.
Pirtin pitopalvelu on tunnetusti hyvää.
Mikäli omaiset haluavat, Maarit lukee adressit.
Hautaustoimisto Karilahti
Toni Karilahti
0500-664 774

Lähteentien pirtti
Maarit Simoska
044-200 6880

LÄMMIN KIITOS
Riemukierroshiihdon tukemisesta
Kirkkolammella 24.3. Tempaus tuotti 3829 €
Lapin Balettiopisto
Roifoto Oy
Painatuskeskus Finland
Kuvaraito
Jokelan Hautaustoimisto
Ylikylän diakoniakylätoimikunta
Lapin Kumi Oy
Tavarataivas Ajantasku
Hautaustoimisto Karilahti
Säätölaite - kiinteistön
sähköhuolto Roi Ky
Maisa Hieronta ja Colonic
Lite LK Teresia
Kiinteistönvälitys Jaakola LKV
Lapin Kopio Ky
Korsetti Femme
Lapin Akut Ky
Jalkinekorjaamo Kiviniemi
Rovaniemen Kalevalaiset Naiset ry
Rovaniemen hallinto-oikeus
Tuomaskuoro
Perhekoti Suoheimo
Lapin Alueteatteriyhdistys ry/
Rovaniemen teatteri
Rovaseudun Sydännaiset ry
Juhlapalvelu Jokela Oy
Napapiirin Tyttöjen ja Napapiirin Poikien Vanhempainyhdistys ry
Rovaniemen kaupunki
Liikunta- ja Nuorisopalvelukeskus
Osuuskauppa Arina/Prisma

Sävelkaikuja

Matkalehti/Polarlehdet Oy
Joulupukin Kammari
Lasi-Kaltio Oy
Santamus
Uusi Rovaniemi Kaupunkilehti
Kopiplus Oy
Kairatien Apteekki
Aula-Caravan oy
Lapin Safarit
Sähköareena
Rovaniemen Kuntokeskus Oy
Pikasuutari Paikka
Muste- ja laserasema
Rovaniemen hovioikeus/
I osasto
Rovaniemen hovioikeus/
II osasto
Pelastakaa Lapset ry
Neuvokas
Valinta Evesti Oy
Lapin Tulikivipalvelu Seppo Evesti
Pohjolan Osuuspankki
Joulupukki
Timo Törmänen
Monet yksityiset tukijat
Hiihtäjät
Eniten sponsorirahaa
keräsi Erkki Vierimaa, 1 064 €.
Rovaniemen seurakunnan
Riemukierroshiihtotyöryhmä ja
Yhteisvastuutoimikunta

Viileä vappuaaton aamu, kello on
viisi. Tulimme Sulo Elviksen kanssa ulkoa. Oli ”pahaenteisen” hiljaista vielä, no kyllä se siitä pikkuhiljaa alkaa kilistä. Eipäs muuta
kuin harjaamaan valkolakista viime vapun tahrat pois ja sambaamaan. Maanantaina sitten tuskan
kestää kun lystin muistaa.
Olipahan ”jytkyvaalit”, sen jälkeen alkoikin mutku (mutta kun).
Elämisen sirkusareenalla oleminen
on taitolaji, nuorallatanssi varsinkin. Heilumista, huojumista – alastuloa puolitoista volttia kerien ja takamus on mustelmilla. Sisukas yrittäjä hakee tikkaat ja aloittaa uuden
ylöspäin kiipeämisen. Notkuvaan
noutopöytään ei ole vielä annettu
porttikieltoja, ravan heitto päin pläsiä saa yhäti jatkua. Kaikesta huolimatta onnittelut melkein kaikille valituille (en ole ilkeä, vaan realisti).
Käväisin pari päivää sitten eräässä apteekissa, johon en tule jatkossa jalallani astumaan. Nämä veikeät tyttökullat eivät olleet Hymynmaasta kotoisin, kajottiin jopa suorastaan yksityisyyteen. Ylimielisyys ei pue ketään, varsinkaan palveluammatissa olevia. Asiakas apteekissa voi olla hyvinkin kipuileva
ja heikossa hapessa, siinä ei tarvitse
enää henkilökunnan heitellä suolaa
haavoihin. Mikhän son muuten lakisääteinen ikä, että voipi heittäyttyä vaphasti kärtymuoriksi? Molen
tainnu sauttaa sen nyt. Joku on eh-

kä lukenut loitsuja ja niinpä elostamme on poistunut toisista välittäminen, auttaminen ja erilaisuuksien
hyväksyminen.
Pakollinen kesä tekee tuloaan ja
toiminnot lopahtavat kunnes jälleen
elokuussa jatkuvat. Touhua on ollut
kiitettävästi ja riittävästi, kesäkuussa varmaan nousee kysymys mitä
mie nyt tekisin. Tekemistä aina riittää, voisin vaikka käydä läpi ja järjestää kirjahyllyni noin 500 kirjaa
(vähänkö ikävää työtä), pestä ikkunat ja matot, oi voi nyt jo alkoi
pistää kylkiin. Kirjahyllystön lasiovet ovat täynnä narsisti Sulon kirsun jälkiä, se on useasti peilaamassa itseään ja hyvin läheltä. Samoin
on tv-ruudun kanssa luonto-ohjelmien aikana, Sulolla on hyvin läheinen kontakti ruutuun. No, Sulo
kyllä sitten ”auttaa” minua siivouksessa ja pyykinpesussa (ja ruuanlaitossa).
Vuorossa on jokavuotinen jollotukseni nuorisolle koulujen päättäjäisten kynnyksellä. Älkää tänäkään
vuonna juhliko nuppianne turvoksiin ja sortuko pösilyyksiin; seuraukset saattavat olla hyvinkin vakavia ja kauaskantavia ajatellen pelkästään uravalintaanne, saati sitten
muuta. Sen verran minäkin muistan nuoruudestani, että hauskaa oli,
ne kivat olivat kyllä hieman iisimpiä ja viattomampia kuin tänään.
Eihän näitä muinaismuistoja saisi
tietenkään korostaa, ennen oli vaan

paljon mukavampaa ja rehdimpää.
Tänään panostetaan liehittelyyn,
nyökkäilyyn ja kyräilyyn. Taikasanoja ovat minä minä ja minulle
minulle, sinua ei nyt arpa suosinut
tällä kertaa. Hempeyttä ja lempeyttä jokaiselle auringosta sekä lähimmäisen rakkaudesta!
Toivottelee

Eeva Liisa Antinoja
diakonian
vapaaehtoistyöntekijä

Vesi kimaltaa tuhansin pisaroin,
kaislat nyökkäilevät
aaltojen tahdissa.
Tässä laiturilla varpaat järvessä
en sure eilistä,
en mieti huomista,
elän tätä päivää.
Tuuli ohimennessään
hipaisee poskeani,
se kiirehtii ajamaan pois pilvet,
jotta auringolla olisi kyllin tilaa.
(Irma Hänninen)

Sijaisuudet tuovat uusia työntekijöitä
Korkalovaaran kappalalainen Henry Rantala on siirtynyt osa-aikaeläkkeelle, sijaisena toimii pastori
Sari Kuirinlahti. Pastori Anne Lehmus on ainoa hakija kappalaiseksi Ounasvaaran seurakuntapiiriin.
Kesä tuo uusia kasvoja kanttoreiden sijaisuuksina. Johanna Hytönen siirtyy kanttoriksi EteläSuomeen. Kesän aikana sijaisina

toimivat Sari Wallin, Elisa Silver,
Laura Piilonen ja Laura Kunnari.
Eeva Holappa tulee Sanna Peltolan sijaiseksi 22.8. alkaen.
Kesäteologeina kuukauden ja
kahden mittaisissa jaksoissa toimivat: Matti Hyttinen, Noora Tikkala, Susanna Martin, Satu Inkerö, Markus Kallatsa, Annika Tuovinen, Jukka Peltola, Mari Hieta-

la ja Katja Vilen.
Pirita Bucht palaa Saaren-Nammankylien nuorisotyöhön kesäkuun alussa. Nuorisotyöntekijöiden sijaisuuksia hoitavat: Jenni
Kallio Alakemijoella ja Paula Päivinen Korkalovaarassa. Nuorisotyön kesätyöntekijöinä Karoliina Etelä-Aho ja Matleena Muotkavaara.

Pääsky

Hammaslaboratorio

DentoTeam
Hammaslääkärit

Hyvä Hammas
Oy
Puree Paremmin.

Valtakatu 4 A, Rovaniemi

Valtakatu 4 D, Rovaniemi
p. 020 743 3940

Hll Aki Tuomanen
Suu- ja leukakirurgian
erikoishammaslääkäri
Sekä yleishammaslääkärit
Myös suuhygienistipalvelut
p. 020 743 3946

Hammasteknikkomestari,
erikoishammasteknikko
Jyrki Isojärvi
Ajanvaraukset
p. 040-7388 916
Myös laitos- ja kotikäynnit
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Valt.yo etsii vuokra-as:a läh. yo:a.
Vm-palveluksen ajan yht.otot isä
juha.rauhala@evl.fi 040 555 4024.

KIVIVEISTÄMÖ
LAPIN KIVITUOTE KY
Kivialan erikoisliike
- hautakivet
- lisäkaiverrukset
- keittiötasot yms.

Kalla säilyttää toiveesi

Seutulankuja 11 016 379 7071
96800 Rovaniemi

Lepikontie 8, 96100 Rovaniemi
p. 016 3792 745, 0400 921 170

Sunnuntaina 12.6. klo 9-19

P

Vapun
itopalvelu

Hautauspalvelu

Avoinna ma-pe 9.30 -16.30 • Valtakatu 26, 96200 Rovaniemi
p. 010 2710 300 24h • info@kalla.fi • www.kalla.fi

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



Anna lahja tulevaisuuteen!
Aika on ystäväsi, kun säästät.
Aloita säännöllinen säästäminen valmistuneelle.
Karttuva vararahasto saa elämän tuntumaan leppoisemmalta.
Me autamme sinua valitsemaan säästötavan.
Katso lisää .

Anna lapselle hyvä hetki.
Haluan ilahduttaa lasta hyvällä
lukemisella ja tekemisellä joka kuukausi.
Tilaan Lastenmaa-lehden määräaikaisena
tilauksena erikoishintaan 6 kk vain 20,- (norm. 27,-)

Helluntaiseurat Pellon kirkossa ja seurakuntakodilla
Puhujina mm. Stefan Aro, Tuomas Pöyhtäri,
Stig Lampinen, Timo Orre ja Yrjö Vuorinen.

Tervetuloa!

Pääsky
31. vuosikerta
Julkaisija
Rovaniemen seurakunta
Päätoimittaja
Vesa-Pekka Koivuranta
puh. 335 5210
vesa-pekka.koivuranta@evl.fi
Toimitussihteerit
Kari Yliräisänen
puh. 040-503 2734
kari.yliraisanen@evl.fi
Jouni Hagström
puh. 335 5249
jouni.hagstrom@evl.fi
Lehtityöryhmä
Vesa-Pekka Koivuranta pj., Jouni
Hagström, Kati Kanto, Sanna Kerola,
Tuomo Korteniemi, Markku Kukkonen,
Maija Pieskä, Riku Tapio,
ja Kari Yliräisänen.

Yhdessä hyvä tulee.

X Kyllä kiitos!

Ky
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Seutulanharjun hoivakoti Ky

Meiltä saat

arkut, uurnat, kuljetukset,
kukkalaitteet, pitopalvelun,
perunkirjoitukset sekä
hautakivet.

www.hautauspalveluluoma-aho.fi

Kotimaa
maksaa
postimaksun

Tilaajan nimi
Osoite
Postinumero ja -toimipaikka

Lastenmaa on perinteinen
ja laadukas lastenkulttuurilehti, joka julkaisee tunnettujen suomalaisten kirjailijoiden
ja kuvittajien satuja. Luonto,
ekologisuus ja kansainvälisyys
ovat vahvasti esillä. Lasta
ilahduttavat monipuoliset
askartelut, tehtävät ja kilpailut. Lehdessä huomioidaan
myös kirkkovuoden suuret
tapahtumat. Lehden päätoimittaja on kirjailija Anna-Mari
Kaskinen.

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy, Ilmoitusmarkkinointi
Vappu Kuusiniemi
puh. (014) 619 824, 040 486 6726
faksi (014) 616 035
Vappu.kuusiniemi@kotimaa.fi
Toimituksellinen aineisto
Rovaniemen seurakunnan
tiedotustoimisto,
PL 8104, 96101 ROVANIEMI
Seuraava Pääsky ke 22.6.2011
Aineisto
ma 6.6.2011
Kustantaja
Painatus

Alma Manu Oy,
Rovaniemen paino
Jakelu
Itella posti oy
Jakeluhuomautukset puh. 335 5249
Tilaukset 5 euroa vuosikerta
Painos
31 650

Lastenmaa
6 kk vain

20,(norm. 27,-)

Puhelin
Sähköposti
Tilaan Lastenmaa-lehden lahjaksi määräaikaisena
tilauksena erikoishintaan 6 kk vain 20,- (norm. 27,-)
Lahjan saajan nimi
Osoite

Tilaa Lastenmaa haluamallasi tavalla:
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Helsinki

Postinumero ja -toimipaikka
Puhelin
Sähköposti
Tarjous on voimassa 31.8.2011 asti ja koskee vain uusia tilauksia. Tarjous koskee vain Suomeen lähetettäviä tilauksia, ulkomaisiin
tilauksiin lisätään postikulut. Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta. Alle 18-vuotiaalla täytyy olla lupa lehden
tilaamiseen. Osoitteita ja puhelinnumeroita voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin. Tarjoustunnus Pääsky 5/11

Postita tilauskortti.
Postimaksu on maksettu
puolestasi.

Tilaa verkosta
www.lastenmaa.net/kampanja

Soita 020 754 2333
• Lankapuhelimesta:
8,21 senttiä / puhelu
+ 6,9 senttiä / minuutti.
• Matkapuhelimesta:
8,21 senttiä / puhelu
+ 14,9 senttiä / minuutti.

Lähetä sähköpostia
osoitteeseen
tilauspalvelut@kotimaa.fi
(Muista kertoa tilaustunnus
Pääsky 5/11)

Pääsky
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Kesäallakka
ROVANIEMEN KIRKKO

Sunnuntaisin klo 10 messu kirkossa. Klo 18 konsertti, Tuomasmessu tai iltakirkko kirkossa tai Ounasrinteen kappelissa.
Tiistaisin klo 8.30 Aamun rukoushetki kirkon sakastissa.
Käynti sakastin ulko-ovesta. Keskiviikkoisin klo 8.15 viikkomessu kirkossa. Ke 1.6. alkaen klo 18.
Kirkko on avoinna 9.5.–28.8. kello 9–21.
19.05. klo 18

22.05. klo 15
22.05.

26.05. klo 10
27.05. klo 18
29.05. klo 17
29.05. klo 19

Evankeliumin ilta ”Jumala on”. Todistuspuheenvuoroja ja rukouspalvelu, Tero Rautio
muusikoineen, Sanna Peltola, Sinikka Vilén,
Kari Hiltunen, Pekka Ruokanen, juontajana
Sari Kuirinlahti.
Lapin Musiikkiopiston Arioso-yhtyeen konsertti. Vapaa pääsy, ohj. 5€.
nuorten kevätjuhla. Klo 18 messu ja isosten
ja avustajien tehtävään siunaaminen, 19
täytekakkua kaikille ja todistukset isosille ja
avustajille srk-keskuksen juhlasalissa.
lasten kevätkirkko.
nuorten messu.
kirkon kryptassa englanninkielinen messu.
urkukonsertti, Markus Wargh, Luleå. Vapaa
pääsy, ohjelma 5 €.

02.06. klo 19

Pohjoisen maanpuolustusalueen sotilassoittokuntien konsertti,
solistina Jaakko Ryhänen.
04.06. klo 11
Lyseonpuiston lukion ylioppilasjuhla.
05.06. klo 18
Tuomasmessu.
11.06. klo 10
konfirmaatio, Rautiosaaren leirikeskuksen
rippileiri 1.
12.06. klo 12.30 konfirmaatio, Ounasjoen leiririppikoulu,
Tepsa, Laakko.
12.06. klo 15
konfirmaatio, Saarenkylän leiririppikoulu,
Mäkinen, Päivinen.
12.06. klo 21
Kesäyön konsertti, Daniel Görizl kitara, Timo
Kinnunen harmonikka, Matthias Bauer kontrabasso. Järj. kulttuuripalvelukeskus.
Vapaa pääsy, käsiohj. 5 €.
15.06. klo 13
Virrestä voimaa -yhteislaulutilaisuus. Vapaa
pääsy.
18.06. klo 10
konfirmaatio, Rautiosaaren leirikeskuksen
rippileiri 2.
19.06. klo 12.30 konfirmaatio, Ounasvaaran leiririppikoulu,
Lehmus.
19.06. klo 15
konfirmaatio, Saarenkylän kaksi leiririppikoulua, Litendah.
21.06. klo 19
Rauhanyhdistyksen seurat.
23.06. klo 10
lasten kesäkirkko.
26.06. klo 12.30 konfirmaatio, Saarenkylän leiririppikoulu,
Jääskelä.
29.06. klo 13
Virrestä voimaa -yhteislaulutilaisuus. Vapaa
pääsy.
29.06. klo 19
Jutajaisten kirkkokonsertti, kansanmusiikkiyhtye Tallari.
Pääsylippu 15/10 €, aluelippualennus.
30.06. klo 19
Jutajaisten kirkkokonsertti, Mies ja kitara
– Juha Tapio. Pääsylippu 20/15 €, aluelippualennus.

Ihmistä etsimässä.
Ilmoitusmarkkinointi
Vappu Kuusiniemi
(014) 619 824, 040 486 6726
vappu.kuusiniemi@kotimaa.fi

Radio Dei
93,4 Mhz
Rovaniemen seurakunnan ohjelma
sunnuntaisin klo 9–12.
Messu kirkosta klo 10–11.10
Päivän virsi
Menovinkit sunnuntaille ja tulevalle viikolle
Kirkon uutisia läheltä ja kaukaa
Kirkkokahvilla ajankohtainen vieras
Musiikkia
Seuraa ilmoittelua Uusi Rovaniemi-lehdessä.

Katso mahdolliset muutokset
verkkosivuilta tai UR-lehdestä.

KESKIKAUPUNKI

19.05. klo 10.30 Raamattupiiri nuorille naisille Anna-Leea
Seppäsen kotona, Veitikantie 25-27 A9.
24.05. klo 9.15 ja 10.15 Viirinkankaan kappelissa lasten kevätkirkko.
25.05. klo 18.30 Norvajärvellä Miesten saunailta, isäntänä
Samuel Mäkinen, lähtö srk-keskuksen edestä
klo 17.45.
26.05.
seurakuntakeskuksen toimistot suljettuina
koko päivän.
15.06. klo 18

lähetyksen rukousilta Pyhäjärvellä, Tervasrinne 12.
KORKALOVAARA-YLIKYLÄ

Korkalovaaran kappeli suljettu toistaiseksi remontin vuoksi.
Alla olevista tapahtumista löydät laajemmin tietoa tämän
lehden sivuilta 4 ja 5. Seuraa tapahtumailmoittelua keskiviikkoisin Uusi Rovaniemi-lehdestä.
25.05. klo 10
29.05. klo 13

Hillakirkossa lasten kevätkirkko
Sanan Nyyttiseurat Terttu Lehtolalla, Hillapolku 5 C 21
31.05. klo 17 Kesän avaus Vennivaaran kerhotilassa, Kevätportti 2, kerhotilan siunaaminen siunaaminen.
01.06. klo 18
viikkomessu pääkirkossa ja vapaaehtoisten
kiitosjuhla seurakuntakodin
yläsalissa, Rauhankatu 70 G. Bussikuljetus.
06.06. klo 15–17 Pyhiinvaeltajat Helmikammarissa, os. Pohjolankatu 4 (torin puolelta)
13.06. klo 17–18 Sanan jalat (raamattumeditaatio kävellen).
Lähtö Korkalovaaran kappelin parkkipaikalta.
Rippikoulujen konfirmaatiot
19.06. klo 10
Muurolan kappelissa konfirmaatio Korkalovaaran leiririppikoulu
19.06. klo 13
Muurolan kappelissa konfirmaatio, Korkalovaaran päivärippikoulu

05.06. klo 11
05.06. klo 13
12.06. klo 13
19.06. klo 11
19.06. klo 13

YLÄKEMIJOKI

22.05. klo 18
24.05. klo 11
28.05. klo 10
29.05. klo 11

kappelissa 4 –vuotiaiden syntymäpäivät,
Jääskelä, lastenohjaajat.
23.05. klo 9 ja 10 kappelissa lasten kevätkirkko, Kerola.
29.05. klo 15
kappelissa Sodan lapset-messu, Lehmus.
05.06. klo 15
12.06. klo 15
25.06. klo 16

kappelissa messu, Jääskelä.
kappelissa helluntaipäivän messu, Lehmus.
kappelissa Kansanlaulukirkko, Kuirinlahti.

Viirin kappelissa helatorstain motoristikirkko,
Lindström, saarna rovasti Erkki Marttinen.
03.06. klo 9.30 Viirin kappelissa koulujen kevätkirkko, Lindström.
04.06. klo 17
Auttin kappelissa virsihartaus, Lindström,
Miettunen.
06.-08.06.
Vantuksessa lasten päiväleiri, Hytinkoski.
09.06. klo 11
Toimintapäivän retki Sireenin laavulle, Lindström, Ylipulli.
12.06. klo 11
Viirin kappelissa rukoushetki ja suvilaulut,
Miettunen.
19.06. klo 11
Auttin kappelissa konfirmaatiomessu, Lindström, Miettunen.
Yläkemijoen rippileiri.
22.06. klo 18
Vanttauskosken laavulla nuotioilta, Lindström.
25.06. klo 13
Somosen kirkolla suvilaulut, Lindström.
ALAKEMIJOKI

22.05. klo 10

kappelissa messu, Lauri Kinnunen.

12.06. klo 11

kappelissa konfirmaatio, Inka-Riina Valtonen,
Jenni Kallio,
Alakemijoen I rippikouluryhmä.
kappelissa konfirmaatio Korkalovaaran leiririppikoulu, Sanna Kerola.
kappelissa konfirmaatio, Korkalovaaran päivärippikoulu, Sanna Kerola.
kappelin pihalla Juhannuspäivän kesäkirkko,
Mäkinen.
kappelissa konfirmaatio, Lauri Kinnunen,
Jenni Kallio,
Alakemijoen II rippikoululeiri.

19.06. klo 10
19.06. klo 13
25.06. klo 18
26.06. klo 11

SAAREN-NAMMANKYLÄT

22.05. klo 11
22.05. klo 13
29.05. klo 11
02.06. klo 18

Aapakirkossa sanajumalanpalvelus, Litendahl.
Jouttikeron kappelissa messu, Litendahl.
Aapakirkossa lasten perhekirkko ja 4-vuotissynttärit, Litendahl.
Jouttikeron kappelissa viikkomessu, Litendahl.

Auttin kappelissa iltamusiikki, Kuusik, kahvit.
Tennilän kylätalolla kaikenikäisten kerho.
Viirin kappelissa viiriäisten kouluun siunaaminen ja kevätkirkko,
Lauri Kinnunen.
Viirin kappelissa messu, Lindström.

02.06. klo 14

OUNASVAARA

22.05. klo 15

Aapakirkossa sanajumalanpalvelus, Valtonen.
Jouttikeron kappelissa messu, Valtonen.
Jouttikeron kappelissa messu, Litendahl.
Aapakirkossa sanajumalanpalvelus, Valtonen.
Jouttikeron kappelissa messu, Valtonen.

OUNASJOKI

22.05. klo 14

Maijasen kappelissa messu, kirkkokahvit,
Tepsa.

02.06. klo 11
02.06. klo 16

Sinetän kappelissa messu, Tepsa.
Meltauksen kappelissa iltakirkko, Tepsa.

Jutajaisten kirkkokonserteissa
erikoisia soittimia
Folklorefestivaali Jutajaiset
tarjoaa jälleen laadukkaan ja
monipuolisen kirkkokonserttien sarjan Rovaniemen kirkossa. Instrumentit ovat hyvinkin erikoisia, kuten jouhikko, avainviulu ja Saarijärven kantele.

sevä pauhu”-konsertissa soittavat konserttiurkuri Gunnar
Idenstam,
Johan Hedin soittaa avainviulua ja kolmas jäsen Maija
Kauhanen Saarijärven kanteletta, jonka kiehtovaa resonanssia saa harvoin kuulla.

Konsertit aloittaa keskiviikkona 29. kesäkuuta Kaustisilla, Kansantaiteenkeskuksessa, kansanmusiikin ammattilaisyhtyeenä toimiva Tallari.
Yhtyeen konsertti on nimeltään ”Vaivoista maan”.
Kirkon ulkomaanavun ensimmäinen suomalainen Toivon
lähettiläs Juha Tapion soolokonsertista ”Suurenmoinen elämä” voi nauttia torstaina.

Lauantaina ”Syty ja johdata”teemalla esiintyvät lappilaiset taitajat: Lapin Lauluraito, Merja Ylivaaran johdolla
sekä Tarja Alakörkön johtama
Putaan Pelimannit.
Jutajaisten päätöspäivää
3.7. vietetään kirkkopyhänä
messulla ja kunniakäynneillä
sankarihaudoilla.
Tarkemmat ohjelmatiedot:
www.jutajaiset.fi.

Perjantai-iltana kirkossa esiintyy ruotsalais-suomalainen
trio, kokoonpanolla kantele, urut ja avainviulu. ”Heli-

”Helisevä pauhu”-konsertissa
kuullaan muun muassa Maija
Kauhasen Saarijärven
kanteleen soitantaa.

