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Pääkirjoitus
irkon nelivuotiskertomus vuosilta 2008–2011 (kirja nimeltään ”Haastettu kirkko”) avaa näköaloja siihen, miten kirkkoa ja seurakuntaelämää tulisi jatkossa kehittää. Suurena, yhteisenä ja kaikkia seurakunnan työmuotoja koskevana huolen
aiheena on maallistuminen. Tämä näkyy mm. kotien kristillisen kasvatuksen ja opetuksen heikentymisenä. Kristillisen uskon välittäminen uusille sukupolville on tulevaisuudessa entistä heikompaa, sillä kristillinen kasvatus tavoittaa entistä pienemmän osan suomalaisista. Tutkimukset osoittavat, että tänään puolet suomalaisista on sellaisia, joiden kodissa on annettu kristillistä kasvatusta ja että vain pieni osa nuorista aikoo tulevaisuudessa antaa lapsilleen kristillistä kasvatusta.
Edelleen tutkimukset paljastavat, että alle 30-vuotiaista jopa
kolmasosa sanoo, ettei usko Jumalan olemassaoloon.

I

lahduttava poikkeus nuorten kohdalla on se, että vuonna
2011 rippikoulun kävi 86 % 15-vuotiaiden ikäluokasta. Erityisen ilahduttavaa on, että Oulun hiippakunnassa vastaava luku oli 95 %! Rippikoulu siis tavoittaa suuremman osan ko. ikäluokan nuorista ja rippikoulun jälkeenkin isostoiminta ja seurakunnallinen nuorisotyö kiinnostavat hyvin suurta osaa nuorista. Irtaantuminen kirkosta ja seurakunnasta tapahtuu muutaman vuoden päästä rippikoulun käymisen jälkeen. Tässä on
suuri haaste kirkollemme ja seurakunnallemme. Meidän tulee
vakavasti kysyä: miten kohtaamme nuoret aikuiset -ikäryhmän
ja heidän lapset? Miten toiminnallamme voisimme saada heihin yhteyden ja heitä parhaiten tukea?

M

aallistuminen on kaikkien Euroopan kristillisten kirkkojen
yhteinen ongelma. Monissa tutkimuksissa on todettu, että keskeinen maallistumista edistävä tekijä on kristillisen kasvatuksen heikkeneminen. Entistä suurempi osa nuoristamme
ei omaksu enää oman uskontomme opillisia sisältöjä, tapoja, juhlapäivien kristillistä sisältöä, erilaisia uskonnon muotoja (esim. rukous) eikä heillä ole yhteyttä seurakuntaan. Kun
kristillinen kasvatus puuttuu lapsuudesta, ennustaa se usein
myös sitä, että aikuisenakin ollaan etäällä uskonnosta. Tutkimusten mukaan erityisen suuri merkitys lapsille on vanhempien uskonnollisuudella.

N

äihin haasteisiin on seurakunnassamme jo vastattu. Meillä on monipuolista nuorten aikuisten toimintaa. Tätä työmuotoa on tärkeää edelleen vahvistaa ja kehittää. Seurakuntana meidän tulee olla mukana myös sosiaalisessa mediassa. ”Siellä ne nuoret ovat”. Ihmisten peruskysymykset eivät ole
muuttuneet. Tämän päivän kolmikymppinenkin kyselee elämän tarkoitusta ja merkitystä. Hän ei vain välttämättä halua
tai osaa sitä sanoittaa. Seurakunnalla on tässä annettavaa.
Vastausten sisältö on evankeliumeissa Kristuksesta ja Jumalan rakkaudesta. Vastausten tarjoamisen tavassa seurakunnan ja kirkon on uudistuttava.

K

irkon nelivuotiskertomuksen vahvana toiminnallisena viestinä on se, että meidän olisi palattava alkulähteelle: olisi kirkastettava ydinsanomaa, sitä, miksi me seurakuntana

Viikon sana

Puolustajamme, Totuuden Henki
Jeesus sanoi:
” Minä käännyn Isän puoleen, ja
hän antaa teille toisen puolustajan,
joka on kanssanne ikuisesti. Tämä
puolustaja on Totuuden Henki.
Maailma ei voi Henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä.
Mutta te tunnette hänet, sillä hän
pysyy luonanne ja on teissä.
En minä jätä teitä orvoiksi, vaan

tulen luoksenne. Sinä päivänä te
ymmärrätte, että minä olen Isässäni ja että te olette minussa ja minä
teissä. (Joh.14)
Rukous
Me ylistämme sinua siitä,
että luot Pyhän Henkesi valolla
meihin elämää ja hoidat sitä.
Kiitos uskon lahjasta ja eläväs-

Mistä saan voimaa?
Lamppu valaisee, kännykkä toimii. Sähkö saa tämän kaiken aikaan. Mutta mitä on sähkö? Emme vieläkään syvimmiltämme käsitä sen olemusta, mutta tiedämme mitä sillä voidaan tehdä. Sähkö on voimaa, joka saa sähkölaitteen toimimaan.
Vietämme kirkossamme helluntaita, joka on Pyhän Hengen vuodattamisen juhla ja kirkon syntymäpäivä. Helluntain tapahtumista
kerrotaan Apostolien teoissa: ”He
tulivat täyteen Pyhää Henkeä ja
alkoivat puhua eri kielillä sitä mitä Henki antoi heille puhuttavaksi.” (Apt. 2:4) Jeesus oli antanut
opetuslapsilleen lupauksen Pyhästä Hengestä, jonka he saavat voimakseen: ”… kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman,
ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka (Apt. 1:7,8).
Kirkko syntyi kun Pyhä Henki tuli
ja täytti uskovat voimallaan ja lahjoillaan palvelua varten. Siitä alkoi rohkea todistaminen (lähetys)
Jeesuksen tuomasta pelastuksesta
ja elämän sanoista, rukous sairaiden puolesta, nälkäisten ruokkiminen ja vähävaraisten avustustyö (diakonia), uusi yhteys ja välittäminen ihmisten kesken.
Pyhä Henki ei ole ”vain” jotakin

selittämätöntä Jumalan abstraktia
”voimaa”, vaan hän on Jumalan
kolmas persoona ja yhtä Isän ja Pojan kanssa. Kolmiyhteistä Jumalaa
voi kuvata apilalla. Niin kuin kolmiapilassa on kolme eri terälehteä, se on kuitenkin kuitenkin yksi apila. Jeesus sanoi hänestä, että
hän on Puolustaja (Joh. 14:26) ja
Totuuden Henki (Joh. 14:17). Tony Evans kirjassaan Sytyttävä tuli kirjoittaa: ”Tie Pyhän Hengen
voiman kokemiseen ei kulje voiman tavoittelemisen kautta, vaan
persoonan tavoittelemisen kautta.
Mitä paremmin tunnemme Pyhää
Henkeä, sitä enemmän koemme
kaiken mitä hän on, ja kaiken, mitä hänellä on meille”.
Vaikka olemme sidottuja synnin rikkoneeseen luonnolliseen
minäämme (Room. 7:15–24)
tuo Pyhä Henki ainutlaatuisella tavalla pienen palan taivaasta sisimpäämme ja luo uutta elämää (Room. 8). Paavalin tavoin
(Room. 7:24) tahdomme vapautta ja tahdomme hengellistä voimaa, mutta luonnollinen olemuksemme on harjaantunut ja ohjelmoitu itsekkyydessä ja synnissä.
Paavali selittää, että voimme kuitenkin saada vapautta Pyhän Hengen kautta, että on olemassa synnin lain lisäksi korkeampi laki:
”Hengen laki, joka antaa elämän

tä toivosta.
Kiitos rakkauden tulesta,
jonka olet meissä sytyttänyt.
Anna Pyhän Henkesi
kirkastaa Jeesusta Kristusta
ainoana pelastajanamme
ja koko maailman toivona.
Aamen.

Hartaus
Kristuksen Jeesuksen yhteydessä,
on näet vapauttanut sinut synnin
ja kuoleman laista.” (Room. 8:2)
Pyhä Henki kirkastaa meille Kristuksen ja pelastuksen, avaa Raamatun sanan eläväksi ja todelliseksi, antaa meille armolahjojansa (1.Kor.12–14) Jumalan tahdon
mukaisiin tehtäviin, rukoilee meidän heikkojen puolesta (Room.
8:26–27), luo elämää jota me
voimattomat kaipaamme (Room.
8:9–11) ja paljon muuta.
Painovoima pitää esineet maan
pinnalla. Lentokoneet eivät kunnioita tuota lakia, ei siksi etteikö
painovoima koskisi niitä, vaan sen
vuoksi, että toinen voima työntövoiman ja nopeuden synnyttämän
nosteen avulla ylittää painovoiman lain. Pyhä henki on kuin tuo
noste, joka voimaannuttaa kristityn uudella voimalla. Omassa
voimassamme me emme onnistu. Siksi Paavali kehottaa ”täyttymään Hengellä” (Ef. 5:18). Pyhää Henkeä emme voi määrätä tai
vangita kaavoihin. Vaikka emme
käsitä – kuten ei sähkönkään syvintä olemusta – Jumalaa keskellämme, voimme silti elää yhteydessä Jeesuksen, Isän ja Pyhän
Hengen kanssa ja saada Häneltä
voiman kaikissa olosuhteissa.
Markku Kukkonen
johtava diakoni

ja kirkkona olemme täällä maailmassa. Jumalanpalvelus on
seurakunnan ydintapahtuma. On todettu, että siellä missä
jumalanpalveluselämää on aktiivisesti kehitetty, muutos parempaan on tapahtunut. Keskinäisen rakkauden ja yhteyden
vaaliminen olisi myös keskeinen tehtävämme. Muuten emme
seurakuntana ja kirkkona ole uskottava ja vakuuttava yhteisö.

H

elluntain aikana voimme yhtyä vanhaan rukoukseen: ”Tule
Pyhä Henki, laskeudu alas taivaasta sydämessämme Kristusta kirkastamaan”. Tästä lähtee uudistus. Tästä rukouksesta lähdemme liikkeelle ja jatkamme uudistuvan yhteyden rakentamista Jumalaan ja toinen toisiimme.

Jouni Riipinen, kirkkoherra

Piispa Samuel Salmi:

Kirkonkynnys

Kirkkoherran katsottava
kauas, lähelle ja ylös
Piispa Samuel Salmi rohkaisi virkaan asettamispuheessaan uutta
kirkkoherraa Jouni Riipistä helatorstain evankeliumiin pohjautuen
katsomaan kauas, lähelle ja ylös.
– Olennaista on, että katsotaan
kauas, horisonttiin asti, koko maailmaan, sinne minne Kristus tahtoo lähettää yli vuorten, virtojen
ja vaarojen, kaikkien ylitse, kauas.
– Kauas katsova ei jumiudu yksityiskohtiin eikä kompastele arjen
murheisiin, vaan tietää mikä on näköala ja päämäärä. Hän tietää mikä on se visio, johon pyritään seurakunnan elämässä ja toiminnassa,
piispa muistutti.
– Sinun on tunnettava maasto ja
sen kartta. On siis tunnistettava tekijät, jotka tuovat yllättäviä ongelmia elämänkulkuun.
– Kun johdat seurakuntaa yhdessä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa ja tiedät suunnan,
sinuun voidaan luottaa, ja siitä
kertoo jo tämä päivä, piispa sanoi.
Katseen toinen suunta on hyvin lähelle. Näemme Kristuksen kirkon
ensimmäisen tiimin: apostolit. He
olivat erilaisia, luottivat toisiinsa,
he olivat tehneet työtä yhdessä Jeesuksen seurassa ja oppineet tuntemaan toistensa vahvuudet ja heikkoudet. He tunsivat toisensa realistisesti. Heistä yksi oli johtaja. Heil-

le uskottiin koko maailmaa syleilevä tehtävä.
– Tämä on kuva myös siitä,
miten Rovaniemen seurakunnan
ydintiimi saa tehdä työtä. Tarvitsette toisianne, toistenne tuntemista ja erilaisuuden arvostamista, toistenne tukea. Yhdessä tehdään työtä Kristuksen kuninkuuden valtakunnassa.
Kolmas katseen suunta on ylöspäin. Opetuslapseet näkivät viimeisenä kuvanaan Kristuksen kohoamassa kohti taivasta.
– He näkevät Kristuksen, joka
levittää lävistetyt kätensä siunaukseen opetuslasten ja koko maailman
ylle. Ne kertovat kaiken perustasta,
että Herra on lunastanut koko maailman ja voittanut kuoleman.
– Seurakunnan johtajana, palvelijan tehtävässä tuntee olevansa yksin, vaikka olisi työtovereita
paljon, johtaja saa tuntea olevansa yksin. Sillä hänen on tiedettävä
mihin kuljetaan, hänen varassaan
on viime kädessä koko seurakunnan johtaminen.
– Katso ylöspäin, lävistettyihin siunaaviin käsiin. Jumala siunaa koko seurakuntaa, kun katseet
suuntautuvat lähelle, kauas ja ylhäälle, piispa Samuel Salmi rohkaisi.
Kari Yliräisänen
Kuva KHY

Uudistuva kirkko?
K

Pääsky

3
Sari Marttinen

Kirkkoherra Jouni Riipinen:

Kristuksen
siunaavien käsien
alta palvelemaan
Kirkkoherra Jouni Riipinen saarnasi virkaan
asettamisessaan kirkon tehtävästä. ”Meidät lähetetään lähimmäistemme luo, palvelemaan ja tuomaan toivoa. Pyhä Henki, Kristuksen Henki, ei lähetä
meitä tuomitsemaan,
vaan rohkaisemaan,
nostamaan, lohduttamaan ja kulkemaan
vierellä.”

ma: ojentaa auttava käsi ihmisille.
Se on ihmiskäsi, jokaisen kristityn
käsi, meidän kätemme. Samalla se
on Kristuksen auttava käsi lähimmäiselle tämän maailman tuskan ja
hädän keskellä.
Tämä helatorstai kertoo ekaluokkalaisen Matin sanoittamana ”Jeesuksen muutosta ylös taivaan kotiin”. Jeesus Kristus ei ole enää
täällä ihmisten keskellä. Emme
voi nähdä häntä silmillämme. Me
voimme vain painaa päämme alas
rukoukseen. Rukouksessa näemme
Kristuksen – kuin kuvastimesta.
Tunnemme Hänet hänen teoistaan omassa elämässämme ja seurakuntamme keskellä. Usko avaa silmämme ja sydämemme näkemään
Kristuksen virvoittavassa elämänlähteessä, joka antaa elämäämme
voiman, merkityksen ja sisällön.

Kristuksen auttavat kädet

Tämä helatorstai on Jeesuksen
”ylösottamisen” päivä. Kirkkomme alttarifresko kuvaa Jeesuksen
toista tulemista takaisin maan päälle. Näiden kahden tapahtuman väliin jää ns. kirkon aika. Me elämme
nyt sitä. Helatorstain evankeliumin
vahva viesti on, että Kristus itse
vaikuttaa yhä edelleen kirkossaan
ja taivaaseen nousseenakin jatkaa
työtään maan päällä.
Kirkon työn lähtökohtana on
Jeesuksen täytetty elämäntyö. Tämän päivän evankeliumin ensimmäinen sana ”viimein” merkitsee:
kaikki on nyt tehty, voitto on saavutettu, evankeliumiin ei enää tule mitään lisää. Opetuslapsille annettu ilmoitus on nyt lopullinen.
Tästä alkoi apostolien ja Kristuksen seuraajien työ, joka jatkuu aina
Kristuksen tuloon saakka. Meille
on annettu tehtävä kertoa ja todistaa kaikille ja kaikkialla siitä, mitä
Jeesus Kristus on tehnyt.

Kirkkomme Elämän lähde-freskossa on kuvattu Kristus, jonka
käsien asennon professori Lennart
Segerstråle on maalannut ihmistä auttaviksi. Tarinan mukaan Segerstrålea avustaneet maalaajat olivat todenneet, että ylhäälle ojennetut käsivarret olisivat ristiriidassa freskon muodon ja kirkon arkkitehtuurin kanssa. He myös olivat sanoneet ”ettei tälle perälle ole
hyvä laittaa Kristusta, joka näyttää ylivertaiselta ja suorastaan suohon painavalta. Käsien asennon on
oltava sellainen, että hän auttaa”.
Freskossa kuvatut ihmiset eivät
nosta katsettaan ylös kohti tunturin
lakea eivätkä katsele elävää henkilöä. Ennemminkin he painavat
päänsä ja näkevät Kristuksen lähteessä, elämän veden kuvajaisena.
He näkevät Kristuksen kuin kuvastimesta, arvoituksen tavoin. Aivan
niin kuin apostoli Paavali kirjoitti:
”Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin”.

Kirkon ydinsanoma ja
tehtävä avautuu freskosta
Näissä kahdessa freskon yksityiskohdassa välittyy meille koko kristillisen kirkon tehtävä ja ydinsano-

Kirkon aika:
jatkamme Kristuksen työtä

Lohtuna ja voimana työssä
Ennen taivaaseen astumistaan Jeesus moitti opetuslastensa uskon
heikkoutta ja heidän sydämensä
kovuutta, kun nämä eivät olleet
uskoneet niitä, jotka olivat nähneet hänet kuolleista nousseena.
Näin heikkoja olivat ensimmäiset

opetuslapset. Tämä lohduttaa meitä: emme taida tänään olla ensimmäisiä opetuslapsia kummempia!
Meiltä ei odoteta ylivertaista uskon
sankaruutta, vaan saamme aidosti elää armon ja anteeksiantamuksen lahjoista niin kuin ensimmäiset apostolitkin. Evankeliumimme
tänään vahvistaa, että tämän päivän Kristuksen seuraajien työ, siis
kirkon työ, on Jeesuksen työn jatkamista tämän maailman keskellä.
Meidän on pidettävä kiinni Kristuksesta. Ja silloin kun pidämme
uskon kautta kiinni Kristuksesta,
Kristus Jeesus itse on vaikuttamassa kaiken sen, mikä hänen nimessään tehdään.

Jeesus on poissa ...
”Isän oikealla puolella” ...
Missä Jeesus sitten on tässä kirkon
ajassa? Helatorstain evankeliumi
vastaa: ”hänet otettiin ylös taivaaseen ja hän istuu Jumalan oikealla
puolella”. Kun sanomme, että Jeesus istuu Jumalan oikealla puolella, tuntuu siltä, että hän on jossain
hyvin kaukana?
Luterilaisina uskomme, että Jeesuksessa on sekä jumalallinen että inhimillinen luonto. Jos jossain
on jumalallinen luonto läsnä, siellä
on läsnä myös inhimillinen luonto.
Oikealla puolella istuminen merkitsee sitä, että Jeesus on korotettu
kaikkea luotua korkeammalle, jumalalliseen kunniaan ja kirkkauteen. Jeesus on asetettu kaikkia pimeyden valtoja ylemmäksi. Hänellä on valta, jota Saatana eikä mikään pahuus voi vastustaa, vaan ne
joutuvat odottamaan taistelun päättymistä ja Jumalan valtakunnan lopullista toteutumista.

... ja läsnä
keskellämme ja kaikkialla ...
Kirkkaudessaan Kristuksella on jumalallinen mahdollisuus olla kaikkialla läsnä oleva. Kristus voi olla yhtaikaa lähellä kaikkialla sekä henkensä että ruumiinsa puolesta. Koska Kristus on tällä hetkellä taivaassa Isän oikealla puolella, hän on ruumiillisesti läsnä olevana täällä meidän keskellämme.
Siksi eri puolilla maailmaa kristillisissä kirkoissa voidaan yhtaikaa

ottaa vastaan ehtoollisessa Kristuksen ruumis ja veri. Ehtoollisen
leipä ei siis vain kuvaa taivaassa
olevaa Kristuksen ruumista, vaan
on todella läsnä oleva Kristuksen
ruumis. Kristuksen jumalallinen
luonto yhdistää inhimillisen luonnon yhdeksi kokonaisuudeksi jumalallisuuden kanssa.

osaamme kuvitella. Ei hän ole ylhäinen ja kaukainen Herra, vaan
hän on kärsimyksen ja pahuuden
läpi käynyt ja puolestamme ristiinnaulittu Kristus Vapahtaja. Hän
tuntee meidän heikkoutemme, kärsimyksemme ja pahuutemme.

Jumalan sana
tulee luoksemme
näkyvissä merkeissä

Entä ne auttavat kädet? Kun suomalaisilta tutkimuksessa kysyttiin,
mihin suuntaan kirkon tulisi tänä
päivänä kehittyä, auttamiseen liittyviä toimintoja pidettiin ensisijaisina. Ne olivat myös ensisijaisia
syitä kuulua kirkkoon. Kirkollisveroilla voimme mm. palkata asiantuntevia työntekijöitä tämän päivän hyvin laajaan auttamistyöhön,
diakoniaan.
Viimeisimmät tutkimukset myös
osoittavat, että viime vuosina ihmisten henkinen pahoinvointi on
kasvanut entisestään. Yhteiskunnassa koetaan suuria muutoksia
ja oman elämän tilanteet vaihtuvat. Kriisit yllättävät. Kaikki nämä
saavat aikaan surua, ahdistusta ja
turvattomuutta. Osattomuus ja hätä vaikuttavat myös monin tavoin
ihmisten henkiseen hyvinvointiin. Samanaikaisesti yhä suurempi osa ihmisistä elää yksin ja väestö ikääntyy. Sielunhoidon tarve
kasvaa yhteiskunnassamme. Kasvava hätä ympärillämme haastaa
meitä yhä enemmän yhteistyöhön:
auttavia ja palvelevia käsiä tarvitaan enemmän ja enemmän.

Jumala on siis sitoutunut Kristuksessa meidän inhimilliseen, ruumiilliseen ja näkyvään todellisuuteemme. Lähettäessään opetuslapsensa maailmaan Jeesus sitoi sanan näkyviin merkkeihin. Hän sanoi Markuksen tallentamassa lähetyskäskyssä: ”Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen
uskoo ja saa kasteen on pelastuva”.
Tässä pääpaino on kysymyksessä,
miten pelastutaan viimeisellä tuomiolla, ei uskon ja kasteen keskinäisessä riippuvuudessa. Kristukseen uskova ja häneen kastettu tulee pelastumaan. Mikään muu uskonto ei vie perille. Vain Kristuksessa on pelastus. Evankeliumin
saarnassa, uskossa, kääntymisessä ja kasteessa Kristus itse toimii.
Tämä ”yksin Kristus” -periaate on
koko Uuden testamentin pelastusjärjestys.

Ylösotettu Herra on
luonamme täällä alhaalla
Kun Jeesus oli astunut ylös taivaisiin, opetuslapsista kerrottiin, että he lähtivät matkaan ja saarnasivat kaikkialla. ”Herra toimi heidän
kanssaan ja vahvisti sanan tunnusmerkeillä”. Taivaissa, Isän oikealla puolella istuva Herra oli siis koko ajan läsnä kaikkialla opetuslastensa kanssa.
Jeesus Kristus on lähellä tänäkin päivänä täällä, missä olemme
kokoontuneet yhteen hänen nimessään Sanan ja sakramentin äärelle.
Meidän ei tarvitse kurkottaa kauas tai ylös, ei kohota hengellisiin
ja taivaallisiin korkeuksiin. Korotettu, ”ylösotettu” Kristus, Herra,
tulee itse alas meidän luoksemme.
Hän tulee alemmaksi kuin koskaan

Auttavat kädet
lisääntyvän hädän keskellä

Kristuksen siunaavien
käsien alta palvelemaan
Me saamme tulla elämän lähteelle, Kristuksen auttavien käsien siunattavaksi, armon, anteeksiannon
ja Pyhän Hengen yhteyteen. Tästä meidät lähetetään matkaan, elämään, lähimmäistemme luo, palvelemaan ja tuomaan toivoa. Pyhä
Henki, Kristuksen Henki, ei lähetä meitä tuomitsemaan, vaan rohkaisemaan, nostamaan, lohduttamaan ja kulkemaan vierellä. Jumala lähettää meidät viemään toivon
hyvää sanomaa myös sinne, missä hätä on suurin ja missä muita
ei ole.
Saarnatekstinä Mark 16:9–20.
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Rainer Hiuspää

Kirkonrotta antaa
lahjan kirkkoherra
Jouni Riipiselle.

Kirkkoherrajuhlien puheista poimittuja
Rainer Hiuspää

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pirjo
Pyhäjärvi.

K

K
Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen.

Lapin ortodoksisen seurakunnan
kirkkoherra Viatcheslav Skopets.

aupunginjohtaja Esko Lotvonen totesi veteraanipäivän teeman ”Veljeä ei jätetä, nuorista pidetään huolta” kuvaavan sitä, missä kaupungin ja seurakunnankin
palvelutarpeet tänään ovat.
– Ikääntyvien ihmisten määrän
kasvaessa ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi tulee meidän
tähdätä ennaltaehkäisevään työhön ja rakenteisiin, joissa vahvistetaan kuntalaisten omaa asennetta ja edellytyksiä elämänhallintaan ja terveellisempiin elämäntapoihin. Valitettavasti talouden vaikeat näkymät eivät ole yhteisiä tavoitteitamme helpottamassa. Menestyvä kaupunki on myös menestyvän seurakunnan takuuna, Lotvonen muistutti.

Kaupunginjohtaja kiitti seurakuntaa myös tuesta lasten, nuorten
ja perheiden tukipalveluissa sekä
aktiivisuudesta Rovaniemi-viikon
ohjelman luomisessa. Hän toivoi
hyvän yhteistyön jatkuvan ja toivotti kirkkoherralle voimia ja siunausta vaativaan tehtävään.

R

ovaniemen rovastikunnan vt.
lääninrovasti Antti Kettunen
viittasi tervehdyspuheessaan tuleviin seurakuntarakenteiden ratkaisuihin ja Rovaniemen keskeiseen
merkitykseen Lapin suurimpana
seurakuntana prosessissa. Hän toivoi asiassa runsasta yhteistyötä rovastikunnan tasolla.

L

apin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Viatcheslav Skopets muistutti ekumenian
merkityksestä toisten kunnioittamisena.
– Nykymaailmassa eri taustaiset ihmiset elävät naapureina. Kyky sietää ja kuunnella toisen näköisiä ja toisuskoisia rakentaa yhteyksiä, joita ei ennen ollut. Tämä yhteinen tila on arvo sinänsä,
Skopets siteerasi Suomen ekumeenisen neuvoston pääsihteeri Heikki
Huttusen blogia.
– Tämän voimme kokea myös
täällä Rovaniemellä. Me Rovaniemen ortodoksit pidämme arvossa yhteistä ekumeenista toimintaa
Rovaniemen luterilaisen seurakunnan kanssa.
Skopets toivotti Riipiselle Herra siunausta ja menestystä kaikessa hyvässä sekä monia armorikkaita vuosia.

E

läkkellä oleva kirkkoherra, rovasti Vesa-Pekka Koivuran-

ta toivoi uuden kirkkoherran jatkavan seurakunnan ja herätysliikkeiden välistä rikasta yhteistyötä.

V

anha kirkonrotta kömpi tervehtimään uutta kirkkoherraa erityisellä lahjalla. Rotta sanoi
säästäneensä sitä työpöytänsä laatikossa niin kauan, että että se oli
ruostunut.
– Tässä on työkaluja. Jakoavain,
jossa on kaksi vääntöpäätä. Tulet
huomaamaan, kuinka tarpeellinen se on isossa työyhteisössä, joka on eräänlainen masiina. Siinä
on hyvin paljon liikkuvia osia. Jotkut mutterit ovat liian tiukalla, jotkut ovat liian löysällä, jotkut ovat
irronneet. Sinun tehtävähän se on
säätää ja vääntää.
Minä paketoin tämän ympäristöystävällisesti pöytäliinaan ja sidoin tämän saunatakinvyöllä. Sii-

nä sulla arki ja juhla kulkee samassa paketissa.
– Ja sitten kun tarkastelet lahjatyökalujasi tarkemmin, niin huomaat, että käytössä ne kuluvat hyvin ja hajoavat biologisesti. Sinun
hiilijalanjälkesi ei tule kasvamaan
tämän käytön yhteydessä.
– Sitten tässä on pikkuisen öljyä, sillä jos oikein pahasti ruostuu
mutterit ja muut, niin kannattaa öljytä ensin ennen kuin alkaa oikomaan. Ja öljyhän se on niin monenlainen eliksiiri. Siitä saa valoa
ja rukouksessakin voi öljyä käyttää. Minä ajattelin loppusanoiksi
sanoa, että rukoile ja tee työtä. Viisaammat sanovat sen väärällä kielellä ora et labora.
Kirkkoherran virkaan asettamisjuhlien puheet ja kuvat esillä seurakunnan verkkosivuilla.
Harriet Urponen

irkkovaltuuston puheenjohtaja
Pirjo Pyhäjärvi korosti tervetulosanoissaan yhteistyön tärkeyttä
seurakunnan johtamistyössä.
– Kirkkoherra on seurakunnan
kasvot. Häneen kohdistuu monia
odotuksia. Kirkkoherran pitää olla seurakunnan hengellinen johtaja ja sen lisäksi hän on työyhteisön johtaja.
– Onneksi kirkkoherran ei tarvitse yksin osata ja ehtiä kaikkea.
Isosta seurakunnasta löytyy todellinen asiantuntijoiden verkosto: seurakunnan työntekijät, seurakunnan luottamushenkilöt ja vapaaehtoistoimijat.
– Kirkkoherran tehtävänä on
johtaa. Hän on kuin kapellimestari, joka saa ammattilaisorkesterin soittamaan hyvin yhteen. Viisas
kirkkoherra antaakin tilaa myös
seurakuntalaisten omalle aktiivisuudelle. Uskomme myös, että rukous kantaa aivan oikeasti.

Alakemijoen lapsikuoro lauloi onnittelulaulun kirkkoherralle.
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Perhediakonia perheasioiden
sovittelun kaltaisena työmuotona
V

almistuin joulukuussa 2012 perheasioiden sovittelun erityisosaajaksi (30op). Hakeuduin Lapin Yliopiston
järjestämään koulutukseen, koska kohtaan työssäni erityisen haastavia perhetilanteita. Työhöni kuuluu henkilökohtaisen asiakastyön lisäksi isona osana verkostoyhteistyö eri ammattiosaajien kanssa.

Mitä on perhediakonia?
Perhediakonia on ennaltaehkäisevää
ja perheitä tukevaa toimintaa. Ennaltaehkäisevän perhetyön ja lastensuojelun perhetyön raja on kuin veteen piirretty viiva. Mielestäni niissä perheissä,
joissa tukitoimenpiteet on lastensuojelullisista syistä aloitettu, on jo kysymys lastensuojelun perhetyöstä (Rundgren 2008, 29).
Koska diakonian perustehtävä on
auttaa muun avun ulkopuolelle syystä
tai toisesta jääneitä, näen perhediakonian lastensuojelun perhetyön kaltaisena työmuotona, missä on perheasioiden
sovittelun kaltaisia piirteitä.

Sovittelun kaltaista työtä
Diakoniatyöntekijänä perheitä kohdatessa haluan nostaa lasten tarpeet esille.
Erotilanteissa kuuntelen vanhempia ja
pyrin toimimaan sovittelijana, huomioiden lasten tarpeet. Tässä apuna käytän mm. Lapset puheeksi -menetelmää.
Sovittelun kaltaisena työnä näen esimerkiksi ohjauksen eri palvelujen piiriin, keskustelun ja tukemisen, lasten
asioiden järjestämisen esim. tukiperhe,
perhetyön sekä perheen tarpeiden arvioinnin. Lisäksi erotilanteisiin liittyviä
keskusteluja käydään aikuisille suunnatuilla luennoilla ja vertaisryhmissä.
Joidenkin perheiden kohdalla teen
perheasioiden sovittelun kaltaista työtä suunnitelmallisesti tietyn ajanjakson
esim. 4-6 tapaamiskertaa. Työhön sisältyy tarvittaessa ja perheen suostuessa moniammatillinen tiimityöskentely. Lähinnä yhteydenotto niihin viranomaistahoihin, jotka hoitavat perheen asioita.

Velvoite verkostoitua
Verkostotyö on toiminta-alueena laa-

jaa ja sitä toteutetaan eri ammattilaisten välisenä yhteistyönä perustuen lastensuojelulakiin. Verkostoitumisen ja
maailmojen laajenemisen myötä näkökulmien kirjoa on osattava kuulla, ymmärtää ja tulkita yhä herkemmin. Haaste on yhteinen: Se koskee lastensuojelutyön ammattilaisia kentällä, hallintoa, poliitikkoja, tutkijoita ja kehittäjiä.
Moniammatillisuus on osa nykytyöelämää. Erilaiset vaateet ovat kietoutuneet yhteen ja ne voidaan jakaa
yhteiskunnassa, toimintaympäristöissä ja palvelujärjestelmissä tapahtuneisiin muutoksiin ja taloudellisuuden tehokkuuden vaatimuksiin sekä
toisaalta asiakaslähtöisyyden korostumiseen. (Kehus&Lähteinen 2011, 47
viittaa esim. Hämäläinen & Widgren
1999/2000).

Eri ammattiosaajat
saman pöydän ääreen
Laman jälkeen sosiaali- ja terveystoimen toimintamenoja on supistettu,
vaikka samaan aikaan perheiden ongelmat ovat monimutkaistuneet. Uusia toimintamuotoja on ollut pakko kehittää. (Kehus & Lähteinen 2011, 48).
Perheasioiden sovittelutyö on kehittämisen arvoinen asia sillä eri ammattiosaajat pystyvät onnistuneella yhteistyöllä auttamaan ihmisiä paremmin.
Yhteisen pöydän ympärillä tulee vallita arvostava ilmapiiri, jolloin kaikki
tulevat kuulluksi ja ymmärretyiksi. Irti
Arjesta -perheloma vuosittain sekä siihen liittyvä muu ryhmätoiminta yhteistyössä Rovaniemen kaupungin kanssa
toteutettuna on osoitus onnistuneesta
yhteistyöstä. Perheasioiden sovittelu ei
ole koskaan liian myöhäistä.

Perheasioiden sovittelumalli
1. Keskustelu vanhemman kanssa:
Huoli herää - miten tarttua?
Lupa keskustella sosiaalityön/perheneuvonnan työntekijän kanssa
2. Tapaaminen vanhempi + diakoniatyöntekjiä + sosiaalityöntekijä/perheneuvoonan työntekijä
Kertominen sovittelusta

Toisen puolison mukaan ottaminen
3. Tapaaminen molempien puolisoiden kanssa: Pelisäännöt, sovittelun tarpeellisuudesta keskustelu, miten lapset huomioidaan, vanhempien toiveet
/ sovittelijoiden näkökulmat, lastenohjaaja mukaan? Jatkosovittelu, tapaamiskerrat
Yhteen ainoaan korteen mahtuu
kaikki mitä ihminen tarvitsee.
Ota korsi, heinänkorsi, ruoko,
kaisla,
ja pujota siihen maa, ilma, tuli, puron vesi
ja lapsen aamuinen hymy,
joka pesee pahan unen pois.
Pujota siihen, korteen, sydämen
kohdasta läpi
mies ja nainen, hillitön halu
tehdä yhdessä ihmeitä.
Ota yksi ainoa ohut ja sitkeä korsi,
elämänlanka,
heinä, ruoko, tuulen tuoma katkennut kaisla
Pujota siihen, äläkä ikinä pudota.
Tommy Tabermann
Marjo Rundgren
diakonissa-sairaanhoitaja (AMK)
sosionomi (YAMK)
perheasioiden sovittelun erityisosaaja

Lähteet
Kehus,Lähteinen 2011. Irti Arjesta –
vai kiinni arkeen? Etnografia perheleiri- ja vertaisryhmätoiminnan rakentumisesta. Pro gradu -tutkielma. Sosiaalityö. Lapin Yliopisto.
Rundgren 2008. Perhediakonia vaikeissa olosuhteissa elävien perheiden
tukena. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Diakonia ja kristillinen kasvatus.
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto.
Rundgren, 2012. Moniammatilliset
yhteistyöverkostot perheasioiden sovittelun kaltaisessa toiminnassa Rovaniemen seurakunnan perhediakoniassa. Perheasioiden sovittelun erityisosaaja (30op). Kehittämistehtävä. Lapin Yliopisto. Koulutus- ja kehittämispalvelut.
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Vaivaton
vihkihetki
kirkossa 28.6.
Rovaniemellä on
tilaisuus vaivattomiin
kirkkohäihin vielä kolme kertaa.
Juhannuksen jälkeen perjantaina 28.6.
klo 16–19
Vihkipappeina: Jouni Riipinen, Topi Litendahl,
Sari Kuirinlahti, Samuel Mäkinen ja Tuomo
Korteniemi.
Rovaniemi-viikolla perjantaina 6.9.
Joulukuussa keskiviikkona 11.12.
Tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden avioliiton
solmimiseen kirkossa matalalla profiililla. Sen
suosio perustuu järjestelyjen helppouteen
aidosta tunnelmasta tinkimättä. Kaikki on
valmiina kirkonmäellä hääkakkua myöten.
Esteettömyystodistus oltava
7 päivää ennen vihkimistä.
Vihkimiseen ilmoittaudutaan varaamalla
vihkiaika kirkkoherranvirastosta,
p. 3355 200.
Kirkossa vihkimisen edellytyksenä on
seurakunnan jäsenyys ja rippikoulun
käyminen.
Lisätietoja saa kirkkoherranvirastosta.

RUKOUSTYÖN
KEVÄTTÄ
Rukouksen lähde rukousiltapäivä
Rovaniemen puolesta
15.6. klo 13-15.30
kirkon kryptassa.
Ylistystä, opetusta, rukousta.
Rukousvartioviikot 24/7
Rukousvartioita Rovaniemen puolesta kunkin
kuukauden ensimmäisestä päivästä alkaen
seitsemän päivän ajan. Rukousvartioon
liittyvä sitoutuu tunnin tai puolen tunnin
päivittäiseen rukousaikaan. Rukoilla voi
myös vapaasti valitsemallaan ajalla.
Rukousvartioon ilmoittautumisia ottaa vastaan
Mirja Mäntymäki puh. 016-344063 tai 0400293215. Häneltä saa myös ohjeistusta
päivittäiseen rukousvuoroon.

Kuva: Kirkon kuvapankki, Kuvaaja: Mervi Korpiaho

Aamurukous
tiistaisin klo 8.30-9.30 kirkon sakastissa
Jumalan kohtaamisen ilta
Keskiviikkoisin klo 18.30 seurakuntakeskuksen
salissa Rauhankatu 70, 29.5.asti, 15.5.
kirkossa. Ylistystä, opetusta, keskustelua
ja rukouspalvelua. Tarjolla iltapalaa.
Illoista vastaavat Helinä Sundelin, tiimi ja
seurakunnan työntekijät.
Rukouspalvelua
Jumalan kohtaamisen illoissa keskiviikkoisin
klo 18.30 seurakuntakeskuksen salissa ja
15.5. klo 18.30 kirkossa.
Sunnuntaisin messun jälkeen pääkirkossa.
Uusien rukouspalvelijoiden tehtävään
siunaaminen
26.5. kirkossa klo 10 messun yhteydessä.

Ennaltaehkäisevän perhetyön ja lastensuojelun perhetyön raja on kuin veteen piirretty viiva.

Kotisivut
www.rovaniemenseurakunta.fi
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Credo
Erkki Lehtoniemi:

Ympäristövalvonta on arkista jumalanpalvelusta
rkki Lehtoniemi toimii Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnan päällikkönä. Laajaan
työkenttään kuuluvat rakennusvalvonta lupamenettelyineen, ympäristönsuojelu, ympäristöluvat, soranottoluvat, jätehuollon valvonta, vesilain asiat sekä ympäristöterveydenhuolto (eläinlääkintä ja terveystarkastus). Myös Ranuan, Pellon, Ylitornion ja Kolarin ympäristösuojelun ja ympäristöterveydenhuollon asioita hoidetaan Rovaniemen kautta. Laki edellyttää
ympäristöterveydenhuollon osalta
yhteistoiminta alueita, joissa minimikoko on 10 henkilötyövuotta.

Nöyrällä asenteella
Hallinnolliseksi publikaaniksi itseään kutsuva Lehtoniemi kokee,
että vaativa tehtävä pakottaa nöyrään asenteeseen asioiden ja ihmisten edessä.
Työ tekee nöyräksi, kun on käsiteltävänä paljon mielenkiintoisia
ja ihmisille tärkeitä asioita, heidän
suunnitelmia ja unelmia, joiden
kautta ollaan luomassa myös työ-

tä ja toimeentuloa. Ja niiden äärellä joutuu joskus tekemään vaikeita ratkaisuja.
Sitä vain toivoo, että olisi viisautta tehdä oikeudenmukaisia ratkaisuja. Tässähän on valtaa enemmän kuin on ymmärrystä, Lehtoniemi nauraa.

Yhtä tylyjä ja mukavia kaikille
Lehtoniemi kertoo näkevänsä työssään myös vilunkia. Raha on tietyssä mielessä epäjumala ja kun on
isoista taloudellisista asioista kysymys, se saattaa lankauttaa oikomaan ympäristöasioiden suhteen,
ympäristövalvonnan päällikkö sanoo.
Ympäristövalvonnan tehtävä on
katsoa, ettei mennä sen mukaan
mitä joku vaatii, vaan palvellaan
oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti niin ison bisnesmiehen kuin
mökin mummonkin kohdalla.
Joudutaan sanomaan myös ei,
kun haetaan tasapuolisuutta. Meidän on oltava yhtä mukavia ja yhtä tylyjä kaikille.
Lupavalvonta-asioissa on toki

huomioitava myös kohtuullisuus,
kaikessa ei voi edetä vain kylmästi
pykälien mukaan silloin, kun joudutaan käsittelemään ihmisten asioita.
Tässä toivoo joka käänteessä
vanhan sanonnan mukaisesti: ”Jos
Herra antaa viran niin hän antaa
myös järjen”, Lehtoniemi sanoo
rennosti hymyillen.

Onko neuvottelutaito hukattu?
Yksityisten ihmisten välisissä asioissa Lehtoniemen työntekijät joutuvat toimimaan moninaisessa roolissa: psykologina ja sielunhoitajana sekä lakimiehenä.
Joskus tuntuu että nykypäivän
facebook-, sähköposti- ja tekstarimaailmassa on tultu tilanteeseen,
jossa ei osata enää neuvotella ja
sovitella ihmisten keskinäisissä riita-asioissa, vaikkapa perinteisissä
oja- tai rakentamisriidoissa.
Surullisia ovat riidat, joissa 100
euron riitaa käräjöidään tuhansilla euroilla. Pieni periksi antaminen, pieni anteeksi pyytäminen ja
-antaminen osapuolten kesken oliKuva KHY

E

si heille helpompi ja hyödyllisempi väylä kulkea, Lehtoniemi arvioi.

Raamatussa hyviä
neuvoja arkeen

Rovaniemen ympäristöasiat hyvällä tolalla

Muutoinkin elämässään Erkki
Lehtoniemi pitää arkikristillisyyttä tärkeänä. Hän löytää Raamatusta
käytännön näkökulman myös vastuullisen virkamiehen työhön.
Apostoli Paavali sanoi seurakunnan johtamisesta: ”Joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti”. Se
sopii esimiestehtäviin myös tänne
ns. maalliselle puolelle.
Ei ole kenenkään etu, että esimies on lepsu, vaan että hän on innostava, kuten esimerkiksi oma
esimieheni. Tarmokkaassa johtamisessa riittää kilvoittelua niin
isommalle kuin pienemmälle kalifille, Erkki veistelee rehevin ilmauksin huumorinpilke silmäkulmassa.

Erkki Lehtoniemi katsoo Rovaniemen ympäristöasioiden olevan
hyvällä tolalla. Hän iloitsee siitä,
että rakentaminen, ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu on keskitetty samalle vastuualueelle ja samalle lautakunnalle hallinnossa. Työntekijätilanne on hyvä, työssä on nuorta, hyvin koulutettua ja osaavaa väkeä.
Tullessani virkaan 1987 ympäristöasiat olivat ylimääräinen asia,
niistä kyllä puhuttiin. Mutta asioissa edettiin talousnäkökulmalla, silloin tuli huomautuksia ’miksi näihin puututaan’.
Nyt hankkeisiin lähdetään ympäristönäkökulmalla. Rovaniemeä arvostetaan puhtaan luonnon
ja matkailun kauniina kaupunkina. Ihmiset ovat valistuneita ja tietoisia ympäristön tilasta ja merkityksestä sekä ympäristölainsäädännöstä, he osaavat vaatia. Nyt
saatetaan huomauttaa ’miksi te ette valvo tai puutu asiaan’. Asennoituminen on muuttunut, Lehtoniemi toteaa.

Kiitos arjen sankareille
Lehtoniemi nostaa hattua koululaisille ja kyläyhdistysten ihmisille,
jotka talkoilevat keväisin puhdistamalla tienvarsia roskista.
Sellainen kertoo hienosta kansalaisvastuullisuudesta. Yksittäiset eläkeläiset siivoavat kilometrikaupalla tienvarsia. He ovat hienoja arjen sankareita, joille soisi
myös ympäristöpalkintoja, Lehtoniemi sanoo.

Ympäristönsuojelu
nousee Raamatusta
Erkki Lehtoniemi löytää ympäristön suojelun ajatuksen Raamatun
ensi lehdiltä: Ihmisen tulee ’viljellä ja varjella’ maata. Hän näkee
ympäristönsuojelun ja valvonnan
olevan järjellistä jumalanpalvelusta.
Luonnon hyödyntäminen on järjellistä työtä. Vastuullinen varjelu
antaa järjellisen sisällön hyödyntämiselle, jossa huomioidaan kohtuullisuus ja tulevat polvet, Lehtoniemi pohtii.
Aikaisemmat sukupolvet ovat
toimineet jalat maassa hyödyntäessään luontoa. Luontoa ei ole pilattu, vaikka on myös raskaasti hyödynnetty. On jätetty myös tuleville sukupolville. Ehkä siinä näkyy
kristillisyyden vaikutus.
Näissä arjen ympäristöasioissa
ollaan hyvinkin kristillisten perusarvojen äärellä, Erkki Lehtoniemi
miettii työtään ympäristövalvonnan johtajana.

Rovaniemen kaupungin
ympäristövalvonnan päällikkö Erkki
Lehtoniemen mielestä kristillisen
uskon kokonaisuuden iso kuva on
selkeä. Hän toivoo, että olisi
runsaammin vuorovaikutuksellisia
tilanteita kristillisen uskon merkityksen
pohdintaan.

Urakkakohteena
Raamatun sanoma
Erkki Lehtoniemi on innostunut
selvittämään itselleen Raamatun
sanoman kokonaisuutta. Apuvälineenä hän käyttää hankkimaansa
radiopastori Jukka Norvannon selityssarjaa.
Kevättalven Erkki kulki kristillisen uskon perusteita pohtivalla alfa-kursilla. Jo 10 vuotta sitten hän
osallistui ensimmäiselle kurssille. Nyt mukaan innosti tiedon lisähankinta.
Ennen kaikkea houkutti perehtyä koko Raamatun sanoman antamiin hyviin eläke-etuihin, kun
ajattelemme iankaikkisuuden näköaloihin liittyviä hyviä lupauksia, Lehtoniemi lohkaisee rehevällä tyylillään.
Kokemus oli mielenkiintoinen ja hyvä. Kurssilla pohdiskeltiin eri näkökulmia iltojen teemoihin. Esille otettiin myös itse kunkin mieltä askarruttavia asioita.
Ja oli hienoa huomata, että kysymykset tuntuvat olevan samanlaisia ikäeroista ja muista seikoista
huolimatta.
Kristillisen uskon kokonaisuuden iso kuva on selkeä, josta piirtyy Jumalan suunnitelma luomisesta alkaen iankaikkisuuksiin
saakka. Kaikkia yksityiskohtia ei
pysty ymmärtämään, mutta silloin
noudatan keep it simple –periaatetta: Jos jotain en ymmärrä, jatkan
matkaa enkä jää painimaan noppologisten kysymysten kanssa, Erkki sanoo.

Vuorovaikutuksellisia
kursseja lisää
Lehtoniemi suosittelee kurssia.
Alfaan ei ole kynnystä ja siellä on
leppoisa ilmapiiri keskustelulle.
Kursseja voisi olla viljammaltikin.
Ehkä kirkonmenojen pulma on
siinä, ettei niissä tilanteissa ole
mahdollisuutta kysyä tai vaikkapa
väittää vastaan, jos on eri mieltä.
Alfa-kurssin hieno anti on, että
saa peilata omia ajatuksiaan toisten
kanssa. Niissä syntyy aitoa yhteyttä vuoropuhelun myötä.
Hiljattain käynnistettyjä saarnajatkoja heti jumalanpalveluksen
jälkeen Lehtoniemi pitää onnistuneina. Niissä voi helposti sopia
myös kahdenkeskisistä keskusteluista, Erkki huomauttaa.
KHY
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Ympäristödiplomi tavoitteena

Ympäristöohjelma 2013–17 arvioitiin
R

ovaniemen seurakunnalle on myönnetty ympäristödiplomi vuosiksi 2008–2012, joten diplomin uusiminen on nyt ajankohtaista. Ympäristöohjelman päivittämisestä ja diplomin uudistustyöstä on vastannut seurakunnan
ympäristövastaavana toimiva hautaustoimen päällikkö Miia Ylipulli yhdessä työaloilta nimettyjen ympäristövastuuhenkilöiden kanssa.
Ympäristödiplomin tavoitteena on
ollut kiinnittää ympäristöasioihin yhä
enemmän huomiota ja parantaa ympäristötoiminnan tasoa.
– Nyt konkreettisesti huomaa, miten
paljon seurakunnassa on neljän vuoden aikana tehty toimenpiteitä ympäristöasioiden eteen. Ympäristödiplo-

mi onkin työväline, joka auttaa seurakuntia kantamaan vastuuta ympäristöasioiden hoitamisessa, Miia Ylipulli sanoo.
Ympäristödiplomin saaminen edellyttää auditointia eli ulkoista ympäristökatselmusta. Ulkoisina auditoijina
toimivat Riitta Kukkohovi-Colbaert
ja Seppo Pietilä.
– Olemme käyneet tarkoin läpi seurakunnan ympäristöohjelman ja haastatelleet kaikki ympäristötyöryhmän jäsenet, Seppo Pietilä sanoo. –Sen lisäksi olemme tutustuneet joihinkin kohteisiin tarkemmin, esimerkiksi kirkkoon,
Tavivaaran hautausmaahan ja Ounasrinteen alueen lapsityöhön, Riitta Kukkohovi-Colbaert kertoo.

Auditoijat kiinnittävät huomiota kriteereihin, joiden mukaan annetaan pisteitä. Esim. jätehuollossa, siivouksessa,
keittiöissä, toimistoissa, hautausmailla
tai kiinteistöjen huollossa kiinnitetään
huomiota hieman eri asioihin.
Vaikka kriteeristö on neljässä vuodessa hieman tiukentunut ja uutena elementtinä on tullut mukaan hiilijalanjälkiä mittaava ilmastolaskuri, näyttää
siltä, että kriteerit täyttyvät ja Rovaniemen seurakunnan ympäristödiplomi voitaisiin uusia.
Asia on edennyt kirkkoneuvostosta Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin ympäristöasiain neuvottelukunnan kautta kirkkohallituksen päätettäväksi. HU

Harriet Urponen

Auditoijien
raportti 31.3.
Suoritetun katselmuksen tuloksena auditoijat toteavat raportissaan 31.3., että Rovaniemen seurakunta täyttää kirkon ympäristödiplomin minimikriteerit. Lisäksi vapaavalintaisten pisteiden määrä ylittää 100 pisteen vähimmäisvaatimuksen. Auditoijat
katsovat, että Rovaniemen seurakunnalle voidaan myöntää Kirkon ympäristödiplomi vuosille
2013–2017.

Yhtenä osana ympäristödiplomia tarkastellaan myös seurakunnan tuottamaa painomateriaalia.
Miia Ylipulli (vas.), Riitta Kukkohovi-Colbaert ja Seppo Pietilä.

Seurakunnan ympäristöohjelman tavoitteita
***
Hautaustoimen päällikkö Miia Ylipulli on seurakunnan ympäristövastaavana
laatinut Ympäristösuunnitelman 20132017, jonka pohjalta seurakunnalle on
anottu ympäristödiplomia.
Alla muutama poiminta ympäristöohjelman tavoitteista.
***
Seurakunnassa on otettu käyttöön hiilijalanjäljen laskuri. Sen antamilla tuloksilla tehdään hiilidioksidipäästöjen
vähentämissuunnitelma hiilijalanjäljen
pienentämiseksi.

***
Hyötyjätteiden keräystä eri toimipisteissä ja hautausmailla tehostetaan uudelleen käytettäviksi tai askartelumateriaaliksi. Kertakäyttötuotteiden käyttöä
vähennetään. Vuosittain vaihdetaan ainakin yksi kertakäyttötuote kestotuotteeseen.
***
Paaniemen majan, Partiotyön majojen
sekä muiden mökkien ja majojen jätevesien käsittely kunnostetaan vuoden
2014-2015 ympäristömääräysten mukaisiksi. Viirin kappelille tulee biojätteen kompostori.

***
Kaikilla hautausmailla aloitetaan systemaattiset lintukartoitukset, lisäksi tehdään linnunpönttöjä. Misin hautausmaalla toteutetaan jätteiden lajittelumahdollisuus.
***
Leirikeskuksen alueella tehdään lintu-,
kasvi-, eläinkartoitukset, lisäksi vanha
luontopolku kunnostetaan.

Kuva: KHY

***
Vuonna 2008 laadittua ympäristökasvatussuunnitelmaa päivitetään vuosittain. Perhe- ja päiväkerhoissa järjestetään vuosittain kierrätystapahtumia.
Kouluikäisten kerhotoimintaan laaditaan kiertävä ympäristörastirata. Työntekijöille sekä isois-, kerho- ja pyhäkouluohjaajille järjestetään ympäristökasvatusohjausta.

***
Kiinteistöissä toteutetaan vuosittain
energia- ja kuntokatselmuksia, joiden
pohjalta tehdään kiinteistöihin toimenpiteet energian säästämiseksi.
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***
Metsänhoitoyhdistyksen kanssa tehdään alustava kartoitus mahdollisesta
METSO-alueesta.
***
Paperidokumenttien vähentämiseksi
hankitaan asia- ja dokumentinhallinnan atk-ohjelma. Lisäksi otetaan käyttöön sähköinen ilmoittautuminen eri tapahtumiin (esim. leirit, kerhot, retket).
***
Ympäristöasioiden tiedotusta seurakuntalaisten keskuudessa tehostetaan
säännöllisillä eri työaloihin liittyvillä
ympäristöaiheisilla jutuilla seurakuntalehdessä, omalla radiokanavalla ja
verkkosivuilla. KHY

Kirkkolain (17 luku 5 §) mukaan haudat on pidettävä
hautausmaan arvoa vastaavalla tavalla hoidettuina ja
että haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija.
Rovaniemen seurakunnan hauta- ja kiinteistötoimen
johtokunta on päättänyt antaa kunnostuskehotuksen
IV hautausmaan A-lohkolla ja laajennusalueella
haudoille, joilla haudan hoitovelvollisuus on
olennaisesti laiminlyöty. Hautaoikeuden haltija
velvoitetaan kunnostamaan hauta vuoden määräajassa
hautaoikeuden menetyksen uhalla. Kunnostuskehotus
on aiheeton, mikäli hautaoikeuden haltija kunnostaa tai
on kunnostanut haudan.
Kunnostuskehotus annetaan tiedoksi tämän lehtiilmoituksen lisäksi joko kirjeitse hautaoikeuden
haltijalle ja/tai haudalle asetetulla tiedoksiannolla,
mikäli hautaoikeuden haltija ei ole tiedossa.
Lisätietoja Rovaniemen seurakunnan hauta- ja
puistotoimistosta puh 016 33 55 213 ma–pe 9–15.
Kuulutettavat haudat
IV A1/14
IV A1/16
IV A1/17
IV A1/20
IV A1/21
IV A1/25
IV A1/29
IV A1/32
IV A1/34
IV A1/39
IV A1/42
IV A1/43
IV A1/45
IV A2/11
IV A2/14
IV A2/16
IV A2/18
IV A2/21
IV A2/26-27
IV A2/31
IV A2/32
IV A2/42
IV A2/43-44
IV A3/7
IV A3/13
IV A3/14
IV A3/19
IV A3/27
IV A3/36
IV A4/4
IV A4/7
IV A4/11
IV A4/15
IV A4/19
IV A4/27
IV A4/29-30
IV A4/34
IV A4/37
IV A4/40
IV A4/43
IV A5/18
IV A5/22-23
IV A5/27
IV A5/28

IV A5/34-35
IV A5/36-37
IV A5/40
IV A5/41
IV A5/46-47
IV A5/48
IV A5/49
IV A5/50
IV A6/1-2
IV A6/3-4
IV A6/8.
IV A6/14
IV A6/15
IV A6/28
IV A6/31
IV A6/36-37
IV A6/40-41
IV A6/45
IV A6/46-47
IV A7/10
IV A7/11
IV A7/12
IV A7/13
IV A7/16
IV A7/26
IV A8/2
IV A8/23
IV A8/25
IV A8/33
IV A8/36
IV A8/37
IV A8/38
IV A8/40
IV A9/14
IV A9/20
IV A9/26
IV A9/29
IV A9/31
IV A9/45
IV A9/49
IV A10/21
IV A10/22
IV A10/26
IV A10/35

IV A10/39
IV A10/40
IV A11/20
IV A11/21
IV A11/24
IV A11/35
IV A11/40
IV A11/47
IV A12/20
IV A12/26
IV A12/27
IV A13/7-8
IV A13/20-22
IV A13/44
IV A14/8
IV A 14/9
IV A14/29
IV A14/48
IV A15/6
IV A15/15
IV A15/25
IV A15/26
IV A16/22
IV A16/25
IV A17/5
IV A17/15
IV A17/19
IV A17/39
IV A17/39
IV A18/15
IV A18/39
IV A19/41
IV A20/23
IV A20/45
IV A21/11-13
IV A21/47
IV A21/50
IV A22/36-37
IV A22/42
IV A24/18-22
IV A25/13.
IV A25/17
IV A25/43
IV A26/18

IV A26/44
IV A26/46
IV A26/47
IV A27/35
IV A28/9
IV A30/1-2
IV A30/5
IV A30/6
IV A30/9
IV A30/13
IV A30/22
IV A30/36
IV A30/48
IV A31/19
IV A31/38
IV A31/47
IV A32/9
IV A32/34
IV A32/35-36
IV A32/48
IV A33/36-37
IV A34/18
IV A34/20
IV A34/44-45
IV 1/1/9
IV 1/5/88A
IV 2/5/45A
IV 2/8/75A
IV 2/20/276A
IV 2/20/281A
IV 3/5/30A
IV 3/9/60A
IV 4/2/61A
IV 4/3/75A
IV 5/11/120A
IV 6/1/6B
IV 6/6/53A
IV 6/10/89A
IV 6/10/92A
IV 7/12/157A
IV 7/12/162A
IV 7/16/202A
IV 7/18/227A

Kesäkuljetukset
Tavivaaran hautausmaalle

Kuljetukset Tavivaaran hautausmaalle lauantaisin
ajalla 11.5.–21.9. (ei juhannuspäivänä 22.6.).
Lähtö klo 13 Rovaniemen linja-autoaseman
kaukoliikenteen puolen tilauslaiturilta.
Kulkee paikallisliikenteen reittiä. Odottaa
Tavivaarassa tunnin. Paluu kaupunkiin samaa reittiä.
Kuljetusmaksu 6 €/hlö (alle 12 v. ei maksua).
Rovaniemen seurakunnan hautaustoimi

Saksalaisten sotilaiden
hautausmaan 50-vuotisjuhla 8.6.
Norvajärvellä sijaitseva saksalaisten sotilaiden hautausmaa
vihittiin käyttöön 50 vuotta sitten 31.8.1963.
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge ja Rovaniemi-Napapiiri Rotaryklubi järjestävät hautausmaan 50-vuotisjuhlat 7.–9.6. Tapahtumaan osallistuu noin 200 kutsuvierasta Saksasta, Itävallasta ja Suomesta.
Launtaina 8.6. klo 11 on kaikille avoin muistojuhla Norvajärvellä. Tilaisuudessa puhuvat mm. valtioneuvos prof.
Volker Hannemann, kansanedustaja Heikki Autto ja kansliapäällikkö Päivi Nerg. Lapin Lauluveikot laulavat. Ennen
muistojuhlaa lasketaan seppele seurakunnan sankarihautaalueen muistomerkille klo 9.30.
Sunnuntaina 9.6. klo 10 suomalais-saksalaisessa messussa Rovaniemen kirkossa saarnaa Sallan seurakuntapastori Anja Hauer.
Hautausmaan mausoleumiin on haudattu 2683 toisessa
maailmansodassa kaatunutta saksalaista. Hautausmaalla on
vuosittain 10 000 kävijää. Rovaniemi-Napapiiri Rotaryklubi
on erillissopimuksella hoitanut kaikkia hautausmaahan liittyviä asioita vuodesta 2002 lähtien.

Pääsky
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Pyhä Henki

K

Pyhä Henki antaa toivon
Pyhä Henki antaa tunnon Jumalan
läsnäolosta. Apostoli Paavali rohkaisi elämän ahdingoissa taistelevia ja kaiken katoavaisuuden tiedostavia kristittyjä: ”Olette saaneet Hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden, ja niin me huudamme ’Abba! Isä! Henki itse todistaa henkemme kanssa, että olemme
Jumalan lapsia.” (Room 8)
Jumalan Henki on siis tae Jumalalle kuulumisesta. Henki rohkaisee katsomaan rohkean luottavaisesti tulevaisuuteen silloinkin
kun kuolema on silmien edessä,
”olemme perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa, ... pääsemme osallisiksi samasta kirkkaudesta kuin
hän (Kristus).” Tämä sama lausutaan Nikean uskontunnustuksessa
sanoilla: ”Uskomme Pyhään Henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään
...” Toisin sanoen, Pyhä Henki on
se jumalallinen voima, jumalallinen elämä, joka antaa kuolleille
ikuisen elämän, osallisuuden Jumalan kirkkaudesta. Pyhä Henki
täyttää sydämen turvallisuudella
ja toivolla.

Totuuden Henki puolustaa
Jäähyväispuheessaan Jeesus sanoo lähettävänä häneen uskoville
opastajan ja puolustajan, Totuuden
Hengen, jota maailma ei näe eikä
tunne. (Joh14). Totuuden Henki
auttaa ymmärtämään, että salattu
Jumala saa kasvot Jeesuksen kautta: ”... ymmärrätte, että minä olen
Isässä ...” Hengen läsnäolo on jumalallisen rauhan läsnäoloa sisimmässä maailman tuskan keskellä.
Henki puolustaa ihmistä, jota elämä maailmassa aina syyllistää, tahtoipa ihminen elää kuinka hyvin tahansa. Ahdistuksissa ja vainoissa
Henki toimii puolustusasianajajana. Kärsimyksessä ja surussa Henki tulee luoksemme lohduttajana.

Totuuden Henki muistuttaa
Hienovaraisesti Henki muistuttaa
Vapahtajan opetuksista (Joh 14)
ja armosta sekä antaa voiman rakastaa ja pitää Jeesuksen käskyt.
Silloin pysytään Jeesuksen rakkaudessa. Vapahtajan käsky kuuluu: ”Rakastakaa toisianne.” Siinä kaikuu sama viesti kuin Paavalin sanassa suurimmasta Hen-

gen antamasta armolahjasta, joka
on verraton tie: ”Suurin on rakkaus”. (1Kor 13) Alkukirkossa pyrittiin kaiken raadollisuuden keskellä elämään todeksi tuota verratonta tietä. Siitä ulkopuoliset sanoivat: ”Katsokaa kuinka he rakastavat toisiansa.”

Pyhä Henki vakuuttaa
syntien anteeksisaamisesta

kautta eikä kristillistä kirkkoa. Pyhä Henki on moottori ja voima, joka
johtaa seurakunnan todistus- ja palvelutyöhön. Saarna, henkilökohtainen uskontodistus paikallisen seurakunnan keskellä kuin myös lähetystyössä ovat Pyhän Hengen vaikutusta, vaikka ne tulevatkin aina pe-

rin inhimillisten kokemusten ja toimintojen sävyttäminä. Tähtäyspisteenä on uskon syntyminen Jeesukseen Vapahtajana.
Ihmisen suulla annettu todistus on
aina inhimillistä, joka vetoaa niin tunteeseen, tahtoon kuin ymmärrykseenkin. Näin Pyhä Henki tahtoo kohdata

koko ihmisen ja hoitaa koko ihmistä.
Apostolinen perinne katsoi messiaasta ennustavan Vanhan testamentin syntyneen Jumalan Hengen vaikutuksesta. Apostolit julistivat sanomaa Jeesuksesta taivaasta lähetetyn Pyhän Hengen
avulla. Sen vuoksi kaikkea nyky-

KHY

ristityt tunnustautuvat kolmiyhteiseen
Jumalaan, Isään,
Poikaan ja Pyhään
Henkeen. Pyhä Henki on Jumalan kolmas persoona, ei jokin persoonaton voima. Ilman Pyhää Henkeä
emme voi ymmärtää kirkon elämää ja toimintaa. Pyhä Henki on
synnyttänyt kirkon ja ylläpitää sen
elämää. Kaikki oikea ja aito, mikä
kirkon tai yksittäisen seurakunnan
elämässä ja toiminnassa tapahtuu,
on Pyhän Hengen työtä.
Uudessa testamentissa kerrotaan
Hengen työstä ja vaikutuksista varsin monipuolisesti. Pyhä Henki antaa lahjansa seurakuntaan, olivatpa
ne sitten erityisiä armolahjoja tai
vaikka vain rukoushuokausta tai
rakkaudellista toimintaa arjessa.

on Jumalan lä

Yleisesti ei liene vaikeaa vakuuttua synnin todellisuudesta maailmassa. Sodat, sorrot, kiduttamiset,
petokset, veriteot yms. kertovat ihmiskunnan kipeästä tilasta. Yksittäisen ihmisen on vaikeampaa nähdä ja myöntää omaa syntiä ja syyllisyyttä. Vastuu lipsautetaan herkästi muille. Kuitenkin, kun yksi
sormi osoittaa toisia, kolme osoittaa itseä. Jumalan edessä ei ole kenelläkään ei ole pakopaikkaa omien tekojen, vääryyksien ja laiminlyöntien vastuusta.
Uskontunnustuksessa lausutaan:
”... uskon syntien anteeksi antamisen ...”. Se kuvaa Pyhän Hengen
työtä kristillisen seurakunnan keskellä ja yksittäisen kristityn elämässä.
Johanneksen evankeliumissa
korostuu ajatus, että Pyhän Hengen perustehtävä on näyttää todeksi synti ja syyllisyys, vanhurskaus ja tuomio (Joh 16). Anteeksiantoa me pyydämme tutun Isä
meidän –rukouksen sanoilla päivittäisissä rukouksissa, jumalanpalveluksen synnintunnustuksessa ja sydämen huokauksina: ”Armahda”.
Raamatun lupausten kautta (luettuina tai sanottuina) Pyhä Henki
vakuuttaa syylliselle: ”Ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan anteeksi”. Pyhä Henki muistuttaa synneistä ja vakuuttaa armosta. Pyhä Henki antaa ymmärryksen, että olemme Jumalan edessä aina sekä syntisiä että armahdettuja. Olemme syntisiä pyhiä, samanaikaisesti tuomionalaisia ja armahdettuja – hyväksyttyjä.

Henki johtaa
rukoukseen
Pyhä Henki synnyttää ihmisessä rukouksen mielen ja itse rukouksen. Henki rukoilee myös itse.
Apostoli Paavali kuvaa lohdullisesti tilannettamme. ”Me emme
tiedä miten meidän tulisi rukoilla,
että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin rukoilee puolestamme
sanattomin huokauksin. Ja hän, joka tutkii sydämet, tietää mitä Henki tarkoittaa, sillä Henki puhuu Jumalan tahdon mukaisesti pyhien
(Kristukseen uskovien) puolesta.”
Itsensä osaamattomiksi ja heikoiksi tuntevilla on kaksi voimallista esirukoilijaa, Jeesus Kristus
ja Jumalan Pyhä Henki. Olemme
Hengen vaikutuksesta alati Isän
Jumalan sydämellä.
Nöyrä rukous ”lähetä meille Pyhä Henkesi” on kirkon sydänääni
aina ja kaikkialla.

Pyhä Henki johtaa
todistamaan ja palvelemaan
Ilman Pyhää Henkeä ei ole pelastavaa uskoa, ei palvelevaa rak-

Jeesus sanoo:
"Joka uskoo minuun, hänen
sisimmästään juoksevat
elävän veden virrat." (Joh 7)

Pääsky
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Helluntai on kirkon syntymäpäivä

äsnäoloa
päivän kristillistä julistusta myös
peilataan Raamatun sisältöön. Pyhä Henki ei koskaan puhu vastoin
Raamatun sanaa, on vanha kristillinen opetus. Tämä sanotetaan Johanneksen evankeliumissa Jeesuksen sanalla: ”Henki muistuttaa kaikesta, mitä olen sanonut.”

Hengen lahjat
yhteiseksi hyväksi
Jumalan Henki lahjoittaa ns. armolahjoja eli karismoja, jotka ovat
yksittäiselle kristitylle annettuja
taitoja tai kykyjä, joilla rakentaa
ja palvella toisia seurakunnan jäseniä. Apostoli Paavali luettelee tällaisina lahjoina johtamisen, opettamisen, rohkaisemisen, profetoimisen, palvelemisen, kielilläpuhumisen, kielipuheen tulkitsemisen,
tiedon ja viisauden sanojen esiintuomisen, voimatekojen tekemisen, parantamisen ja henkien erottamisen.
Lahjat annetaan seurakunnan
jäsenten yhteiseksi hyväksi. Kysymys ei siis ole siitä, että niiden
avulla etsittäisiin ja saataisiin voimakkaita hurmoksellisia tunnekokemuksia, vaan sitä, että ihmiset
saisivat elämäänsä rohkaisua, lohdutusta, voimaa, uskallusta, turvallisuutta, uskon luottamusta, yhteyden kokemista, iloa, levollisuutta
ja toivoa kuluttavan arjen keskellä.
Kristillinen seurakunta on niin
kuin ihmisruumis, jossa on monenlaisia jäseniä. Kullakin seurakunnan jäsenellä on oma toisista poikkeava paikka ja tehtävä. Samaan
ruumiiseen kuuluvina he muodostavat yhteyden ja toimivat koordinoidusti. Siihen Henki lahjoillaan
johtaa.

Hengen hedelmät
– iloa arkeen
Uuden testamentin mukaan Jumala lahjoittaa Pyhän Henkensä kaikille omilleen runsain määrin. Tältä pohjalta apostolit opettivat, että
Pyhä Henki asuu ihmisessä, ihmiskeho on Hengen temppeli. Tämän
voi ilmaista myös sanoilla: ”Kris-

tus asuu uskon kautta omiensa sydämessä”. Pyhä Henki siis luo yksittäisen ihmisen sisimmässä sen,
mitä kutsumme hengelliseksi elämäksi, uskon. Se on yhtäältä salattua sisäistä elämää ja toisaalta ulospäin suuntautuvaa toimintaa Jumalan tahdon toteuttamiseksi arjessa. Apostoli Paavali kehottaa: ”Jos me Hengessä elämme,
niin myös Hengessä vaeltakaamme”. (Gal 5)
Paavali kertoo Hengen vaikuttavan myönteisiä asioita ihmisen
elämään. Hän kutsuu niitä Hengen hedelmiksi, joita ovat rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys ja itsehillintä. Hengen vaikutukset ovat arjen hyveitä, jotta
ihminen kasvaisi täyteen ihmisyyteen.
Helluntain Henki on ilon henki, joka tuo Jumalan hyvyyden ja
Kristuksen rakkauden keskellemme.

Kirkko,
karismaattinen yhteisö
Kirkko on kuin ”äiti, joka Jumalan
sanalla synnyttää jokaisen kristityn
ja kantaa häntä” (Iso katekismus).
Kasteessa Henki synnyttää meidät
uudesti ja liittää Kristukseen. Ehtoollisessa hän vahvistaa uskoamme ja rakkauttamme. Siksi evankeliumia julistava ja pyhiä sakramentteja jakava kirkko on karismaattinen yhteisö. (Piispojen helluntaikirje 2007)
KHY

Lähdekirjallisuus
Pyhä Raamattu, Piispojen helluntakirje 2007 sekä Mauno Sinnemäki Usko, jota tunnustamme, Kirjaneliö, 1982

Helluntain rukous
Tule, Pyhä Henki, tänne, / laskeudu taivaasta alas
meidän sydämissämme Kristusta kirkastamaan.
Tule, köyhäin apu, / tule, lahjain antaja, / tule, sielun kirkkaus,
sinä paras lohduttaja, / sielun hyvä vieras ja suloinen lämpö.
Töissä sinä olet lepo, / helteessä virvoitus, / murheessa lohdutus.
Sinä kaikkein pyhin kirkkaus ja valo, / täytä uskollistesi sydämet.
Ilman sinun voimaasi ei ole mitään viatonta.
Pese se, mikä saastainen on, / kastele se, mikä kuiva on,
paranna, mikä haavoitettu on, / pehmitä, mikä kova on,
lämmitä, mikä kylmä on, / etsi kaikkia eksyneitä.
Anna uskollisillesi, jotka sinuun turvautuvat, pyhät lahjasi.
Anna uskon vahvistusta, / anna autuas loppu, / anna iäinen ilo.

Helluntaita sanotaan kristillisen
kirkon syntymäpäiväksi. Jumala vuodatti henkensä Jeesuksen
opetuslapsille juuri juutalaisen
helluntaijuhlan aikaan. Apostolien teot kertoo tapahtumasta.

Messiaaninen yhteisö syntyy
Helluntai ja Hengen vuodatus merkitsivät uuden yhteisön
syntymistä, joka yhä enenevissä määrin alkoi erottautua omaksi ryhmäkseen juutalaisesta uskonyhteisöstä. Se näkyi rohkeana julkisena todistuksena, jossa
perinteisen juutalaisen uskonyhteisön jäseniä kutsuttiin uuteen
messiaaniseen yhteisöön. Helluntain ns. kieli-ihmeessä otettiin ensi askeleita lähetystyöhön. Irtaantuminen näkyi myös
kokoontumisina omiin jumalanpalveluksiin kodeissa tai muissa tiloissa, yhteys Jerusalemin
temppelipalvelusyhteisöön alkoi murtumaan.
Jerusalemin alkuseurakunnan
omat jumalanpalvelukset olivat rukousta ja yhteisiä aterioita (leivän murtaminen). Seurakunnan johtajina toimivat Pietari, Jaakob ja Johannes. Jossain
vaiheessa johtajaksi tuli Jeesuksen veli Jaakob.

Alkuseurakunnan
hurmoksellisuutta ...
Usein ajatellaan, että kristillisen
alkuyhteisön elämä oli hengellistä ja sosiaalista onnistumista sekä harmoniaa. Kuva syntyy osin
Luukkaan kirjoittaman Apostolien tekojen pohjalta, jossa kerrotaan vahvoista Pyhän Hengen
synnyttämistä kokemuksista.
Kristittyjen joukko kokee monta
kertaa voimakkaan Pyhän Hengen vuodattamisen, on iloa, rie-

mua, yhteyttä toisiin, on Jumalan
ylistystä, jopa maa tärisee Hengen vaikutuksesta. Yhteisö koetaan vahvasti omaksi, niin että ainakin jossain määrin sen jäsenet
antavat omaisuutensa yhteisön
käyttöön. Voimakkaat henkikokemukset, näyt, sairaiden parantamiset, rohkeat puhe-esiintymiset, jopa paikasta toiseen siirtämiset sävyttävät seurakunnan
elämää ja toimintaa.

... ja raadollista arkea
Luukkaan kertomukset tuovat
esiin myös ensimmäisen kristillisen yhteisön inhimilliset riidat. Kaikki eivät halunneet antaa omaisuuttaan yhteiseen jakoon. Köyhien ja leskien auttamisessa ilmeni valikointia, Jerusalemin kreikankielisille juutalaiskristityille kohdentui vähemmän avustuksia kuin hepreankielisille. Kaikkiaan tilanne noiden kieliryhmien kesken kehittyi
jännitteelliseksi suhteessa ympäröivään juutalaiseen uskonyhteisöön. Kreikankielisten kristittyjen avustamisen johtajaksi valittu
Stefanos provosoi julkisilla esiintymisillään vainon kristittyjä kohtaan, niin että hän menetti mellakassa henkensä. Osa Jerusalemin
seurakunnan jäsenistä joutui pakenemaan lähiympäristöön ja aina Antiokiaan saakka. Antiokiassa syntyi ajatus evankeliumin julistamisesta myös pakanoille, ts.
myös muille kansallisuuksille
kuin juutalaisille. (Apt 11)
Myös Paavalin kirjeistä kuvastuu samanlainen kaksinainen kuva ensimmäisten pienten kristillisten seurakuntien elämästä: karismaattista elämää ja toimintaa
ja riitaisuuksia.
KHY

Kirkkopäivillä
mielenkiintoista ohjelmaa
Kirkkopäivä-fani, emerituspiispa
Eero Huovinen, kannustaa lähtemään Kuopioon 17.-19.5. kirkkopäiville. Huovisen mukaan
päivät luovat yhteishenkeä, tarjoavat uusia ajatuksia, rohkaisevat toimimaan ja vahvistavat uskoa Jumalaan.
Kirkkopäivillä pohditaan mm.
’Onko Jumalassa mitään järkeä?’
Teemasta alustaa anglikaaniteologi Alister McGrath.
Psykiatri Jari Sinkkonen ja
piispa Huovinen keskustelevat:
’Mitä voimme Suomessa tehdä
lasten hyväksi?’
Kirkko Areenassa kysytään
’Kuihtuuko kirkko pelkäksi
palveluntuottajaksi’. Keskuste-

lijoina mm. emeritus arkkipiispa John Vikström. Myös ikääntyvien asiat ovat kiikarissa, kun
keskustellaan ’Ihmisarvoisesta
vanhuudesta’.
Musiikkipuolikaan ei ole poissa. Kuopion torilla laulattavat suvivirttä Johanna Rusanen ja Petri Laaksonen, tarjolla on lisäksi Siioninvirsiseurat ja Entisten seurakuntanuorten sävellahjakonsertti sekä Jukka Perkon
’Avara virsikonsertti’. Kuopion
kuorot tjalkautuvat laulamaan
kauppakeskuksiin. Valtakunnallinen virsivisa ratkeaa päivillä.
Perheiden ja lasten festarialue
työpajoineen tarjoaa monipuolista toimintaa.

Evankeliumijuna puksuttaa
Rovaniemen kirkkoon
”Evankeliumijuna nyt saapuu
ja vaunuja monta on...
Nouse junaan ystäväiseni,
ettei paikkasi tyhjäksi jää!”
R ovaniemen kirkossa on
torstaina 23.5. klo 18 lasten
gospelkonsertti, joka kantaa nimeä Evankeliumijuna. Konduktöörinä toimii Jenniina Heikki-

lä. Mukana on Valonlähde -lapsikuoro, johtajanaan Ruusu
Tervaskanto sekä kamarikuoro
AVE, johtajanaan Maie Kuusik. Pianistina tilaisuudessa toimii Tauno Savioja. Vapaa pääsy! Kolehti kannetaan. Hyppää
Sinäkin junan kyytiin, mukaan
pääsevät kaikenikäiset matkustajat.
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Rippikouluun ilmoittautuminen  
1999 syntyneille
Nuorisotyö
ilmoittaa
NUORTEN KEVÄTJUHLA
Su 19.5. klo 18 alkaen kirkossa:
Klo 18.00 Ilonlähde
Klo 18.30 Pro Fide
Klo 19.30 messu, isosten ja avustajien
tehtävään siunaaminen, todistukset
Pienimuotoiset jatkot kryptassa.
K-15 LEIRI 25.–28.6. PAANIEMELLÄ
Sinä rippikoulun jo käynyt nuori tai nuorekas,
tule mukaan K-15-leirille pohtimaan,
kysymään ja keskustelemaan päivän kuumia
teemoja. Mukaan mahtuu 15 ensimmäistä.
Leirimaksu 15 €.
Lisätietoa Kate Rautio p. 040 732 1989.

V

uonna 1999 syntyneille on jaettu koulujen 7-luokilla ilmoittautumiskortit 22.4.–10.5. välisenä aikana. Kortit palautetaan kortissa olevan
ohjeen mukaisesti 24.5. mennessä.
Jos 1999 syntynyt on 6- tai 8-luokalla
Hae ilmoittautumiskortti koulusi
kansliasta, seurakuntakeskuksen infosta, Rauhank. 70 klo 8–15 tai rippikoulutoimistosta, Ainonk. 3, II krs.
ti–to klo 15–17.
Pyydettäessä rippikoulutoimistosta

lähetetään ilmoittautumiskortti.
Tieto omasta rippikouluryhmästä
30.8. mennessä
Rippikouluryhmät muodostetaan
kesäkuun aikana palautettujen rippikoulukorttien pohjalta. Myöhässä tulevat sijoitetaan niihin ryhmiin,
joissa on tilaa. Tarvittaessa ryhmiä
myös yhdistetään. Rippikoululaisille tiedotetaan kirjeitse 30.8. mennessä, mihin ryhmään on pääsyt ja ohjeet
mahdollista ryhmän vaihtoa varten.

Rippikoulut alkavat
Rippikoulut aloittavat vähintään puoli vuotta kestävän taipaleensa syksyn
2013 aikana ja niistä ilmoitetaan ryhmäkohtaisesti rippikoululaisille.
Rippikoulusta, ilmoittautumisesta
ja rippikouluvaihtoehdoista tarkempaa tietoa
www.rovaniemenseurakunta.fi.
Maija Pieskä
040 526 8289 tai 016 335 5281 ti ja ke
maija.pieska@evl.fi

Kesän rippikoulujen konfirmaatioajat:

KOULUIKÄISTEN LEIRI 3.–5.6.
KUHINASSA
1.–6.-luokkalaisille
Leirimaksu 28 €. Mukaan sopii vielä
muutama.
ISÄ- JA POIKALEIRI 28.6.–2.7.
KOLARIN PASMAJÄRVELLÄ.
Mahdollisia vapaita paikkoja voi tiedustella
Mari Hytinkoski p. 040 583 2517.
NUORISOTOIMISTO KIINNI
1.6.–19.8. välisen ajan.
Päivystys 20.8. alkaen ti–to klo 15–17,
040 183 7747.
KATUTASO AUKI
29.5.–28.6. välisenä aikana ke klo 18–21 ja
pe klo 19–23.
NUORTENILTA KRYPTASSA
perjantaisin klo 18–22.

No 1
No 2

Keskusta
Keskusta

24.–29.6.
8.–13.7.

10.8. klo 10
14.7. klo 15

kirkko
kirkko

No
No
No
No

3
4
5
6

Ounasvaara
Ounasvaara
Ounasvaara
Ounasvaara

10.–15.6.
15.–20.6.
1.–6.7.
8.–13.7.

16.6. klo 15
30.6. klo 12.30
7.7. klo 12.30
14.7. klo 12.30

kirkko
kirkko
kirkko
kirkko

No
No
No
No
No

8
9
10
11
12

Saarenkylä
Saarenkylä
Saarenkylä
Saarenkylä
Saarenkylä

3.–8.6.
3.–8.6.
24.–29.6.
8.–13.7.
22.–27.7.

9.6. klo 12.30
9.6. klo 15
30.6. klo 15
11.8. klo 12.30
28.7. klo 12.30

kirkko
kirkko
kirkko
kirkko
kirkko

No 13

Alakemijoki

15.–20.6.

23.6. klo 11

Muurola

No 14

Yläkemijoki

10.–15.6.

16.6. klo 11

Autti

No 15

Ounasjoki

10.–15.6.

16.6. klo 12.30

kirkko

No
No
No
No
No

16
17
18
19
20

Korkalovaara
Korkalovaara
Korkalovaara
Korkalovaara
Päivärippikoulu

3.–8.6.
10.–15.6.
1.–6.7.
15.–20.7.
12.–19.6.

16.6. klo 13
16.6. klo 16
7.7. klo 13
28.7. klo 13
30.6. klo 13

Korkalovaara
Korkalovaara
Korkalovaara
Korkalovaara
Korkalovaara

No
No
No
No

22
23
24
25

Päivärippikoulu
Vaellusrippikoulu
Ratsastusrippikoulu
Elämysrippikoulu

22.7.–1.8.
14.–20.6.
1.–6.7.
21.–28.7.

4.8. klo 12.30
29.6. klo 11
7.7. klo 15
21.9. klo 11

kirkko
kirkko
kirkko
kirkko

Nuoret tempaisivat Talent-shown
E

Rainer Hiuspää

uroopan retkelle kesällä matkaavat nuoret tempaisivat pystyyn Talent-shown. Nuorten ideoima ja toteuttama show-ilta yhteistyössä Rovaniemen kaupungin
kulttuuritoimen kanssa keräsi väkeä Wiljamiin sunnuntaina 21.4.
Illan tuotolla kartutettiin nuorten
retkikassaa.

Kitaransoiton ja
laulun taitureita
Kykyjen illan idea lähti liikkeelle,
kun nuoret huomasivat, että lähtijöiden joukossa on monenlaista
osaamista ja taituruutta. Illan aikana kuultiinkin Miikka Saraniemen,
Essi Lindin, Ahti Nykäsen, Emma
Auttin laulua ja kitaransoittoa. Emmaa säesti vieraileva artisti Tuukka
Osmanen. Huikeita aplodeja saivat myös vierailevat taiteilijat Onni Kivikaarre koskettavilla kitara –
ja laulutulkinnoillaan sekä TalentSuomestakin tuttu Tuomas Toivainen kutkuttavilla imitoinneillaan.
Illan päätti Emmi Kotilainen vaikuttavalla violusoololla.

Akrobatiaa,
flamenco-tanssia ja balettia
Iltaan kuului myös muunlaisia esityksiä. Katsojat saivat pidättää hen-

tista flamencoa nuorisotyönohjaaja Katariina Rautio ja Emmi-Maria
Kemppe. Illan loppupuolella saatiin
nauttia henkeäsalpaavan kaunista
balettia Katriina Ruokasen tulkitsemana, jota yleisön mukaan olisi
mielellään katsonut pidempäänkin.
Illan puuhanainen eurooppanuoriin
kuuluva Jenna Manninen juonsi illan asiaan kuuluvalla tarmolla ja vetovoimaisuudella.

Yhteinen ponnistus
Reissuun lähtijät antoivat panoksensa illan onnistumiseksi; osa
nuorista oli myymässä lippuja ja
kahvion tuotteita, toiset olivat roudareina ja valo- ja äänimiehinä ammattilaisten apuna. Yhteinen rutistus oli vaivanarvoinen, sillä yleisö
ja nuoret olivat iltaan tyytyväisiä.

Katriina Ruokasen balettitaituruutta.
keään Emma Auttin akrobatiaesityksen aikana. Eläydyttiin myös hyväntuulisten rimpparemmiläisten
esitykseen, jossa nähtiin eurooppanuorista Emmi-Maria Kemp-

pe sekä Oona Sammalniemi sekä
vierailevia tanssijoita Emma Kangas, Moona Saahimaa ja Laura Rapakko. Tanssilajeja nähtiin muitakin, kun lavalla esittivät dramaat-

Kohteena Taize,
Pariisi ja Venetsia
Nuoret suuntaavat matkansa Eurooppaan 26.7.–5.8. Retken keskivaihe vietetään nuorten hengellisessä keskuksessa Ranskan Taizessa, jossa hiljennytään tutkimaan
omaa elämää evankeliumin valossa, osallistutaan keskusteluihin ja
työpajoihin sekä yhteisölliseen elä-

mään. Taizessa tutustutaan myös
satoihin muihin nuoriin eri puolilta maailmaa.
Matkakokonaisuuteen kuuluu
myös Pariisi ja Venetsia huikeine
nähtävyyksineen.

Nuorilta talkooapua
kevätsiivouksiin
Jos haluat tukea nuorten Euroopan
matkaa, voit tilata nuoret tekemään
kotiisi talkootöitä esimerkiksi haravoimaan pihaa tai pesemään ikkunoita ja autoja. Tuen voit antaa
myös ostamalla nuorten äänittämän Hyvyyden voima cd-levyn,
joka voisi olla hyvä lahja valmistuvalle. Loput CD:t myydään alennushintaan 10 euroa. Kiitos kaikille reissua tukeville.

Talkootyö ja cd- kyselyt
nuorisotyönohjaajilta:
Kuittausviesti on merkkinä viesti
perille menosta. Viesteihin vastataan viikon kuluessa.
Merita Orell-Kiviniemi
merita.orell-kiviniemi@evl.fi
040 730 1965
Katariina Rautio
katariina.rautio@evl.fi
040 732 1989
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Seurakunnan ja päivähoidon
yhteistyö kantaa hedelmää
Lapsella on oikeus
Lapsella on oikeus saada uskontokasvatusta päivähoidossa ja esikoulussa. Uskontokasvatus antaa lapselle valmiuksia ymmärtää
ympäröivää todellisuutta ja sillä
on merkittävä rooli lapsen identiteetin ja moraalin kehittymisessä. Varhaiskasvatussuunnitelmassa seurakunta määritellään päivähoidon yhteistyötahoksi.

Uskontokasvatuksen
tavoitteet
Uskontokasvatuksen ei tarvitse olla irrallinen osa päivähoitoa, vaan
sitä voidaan tarjota päiväkodissa luonnollisesti osana arkea. Tutustumalla omaan kulttuuriperintöömme ja vaalimalla sitä annamme lapsille paljon tietoa perusasioista. Uskontokasvatus on sitä, että opetamme lapsille eettisesti vastuullista elämänasennetta
ja sitä, että perehdymme muihin
maailmankatsomuksiin huomioiden lapsiryhmässä olevien lasten
uskonnot.
Uskontokasvatuksen tavoitteena voi olla, että lapsi oppii tuntemaan oman uskonnollisen taustansa. Yhtä tärkeää on antaa lapselle

monipuolinen yleissivistys. Muita tavoitteita ovat ne, että lapsi oppii kunnioittamaan ihmisiä ja toimimaan kaikkien ihmisten kanssa
yhteistyössä.

Keinot uskontokasvatukseen
Uskontokasvatuksen avulla opetetaan Kristilliseen lähimmäisenrakkauteen perustuvaa ihmisten kohtaamista. Se antaa valmiuksia kulttuurienvälisiin kohtaamisiin ajassa, jossa maahanmuuttajien määrä kasvaa. Käytännössä sitä voidaan toteuttaa hyödyntämällä elementtejä musiikista ja taiteesta sekä perehtymällä arkkitehtuuriin tai
juhlapyhiin ja niiden traditioihin.
– Tärkeää on, että reagoidaan.
Selitetään lapselle asioita, kun kuljetaan kirkon ohi, tai kun löydämme kuolleen linnun. Puhumme lapsen kanssa silloin, kun hän kertoo
meille osallistumisestaan kastejuhlaan tai hautajaisiin. Annamme
lapselle mahdollisuuden surra silloin, kun sen aika on, Rovaniemen
seurakunnan lapsityön lehtori Sanna Kerola kertoo.

Mitä uskontokasvatus on?
Uskontokasvatuksen kautta opetamme lähimmäisenrakkautta, oi-

keudenmukaisuutta ja sitä, mikä
on oikein ja mikä väärin. On tärkeää opettaa lapsille sitä, miten pyydetään ja annetaan anteeksi. Valtakunnallisesti on pidetty tärkeänä sitä, että lapselle tarjotaan mahdollisuus hiljaisuuteen, ihmettelyyn, kyselemiseen ja pohdintaan. Oleellista on, että lapsikohtaisista sisällöistä
sovitaan aina vanhempien kanssa.
Kun vanhemmat käyvät keskustelua lapselle tärkeistä asioista, on
hyvä ottaa puheeksi myös perheen
toiveet ja hengellisiin asioihin liittyvät käytännöt kotona.
– Uskontokasvatukseen ei tarvita vanhemmilta lupaa, mutta siihen, osallistuuko lapsi esimerkiksi enkelikirkkoon, tarvitaan lupa.
Tärkeintä on, että lapsi oppii arvostamaan itseään ja omaa taustaansa, sillä sitä kautta hän oppii
arvostamaan myös muita, Rovaniemen seurakunnan lapsityönohjaaja Seija Luomaranta sanoo.

Yhteistyöstä hyvää palautetta
Seurakunta on tehnyt vierailuja
päiväkoteihin ja näitä toivottiin
lisää. Ne päiväkodit, jotka sijaitsevat lähellä kappelia, vierailevat
niissä säännöllisesti. Perhepäivähoitajien osallistuminen tapahtumiin koettiin mielekkääksi. Monikulttuurisuus herätti paljon keskustelua. Nyt yhteistyö jatkuu alueellisesti ja kappalaiset kutsuvat
oman piirinsä päivähoidon edustajat jatkotapaamiseen.
Harriet Urponen

Harriet Urponen

Seurakunta kohtasi päivähoidon esimiehiä yhteistyön
edistämisen merkeissä. Tapahtuma herätti kiinnostusta ja punainen lanka oli Uskontokasvatus lapsen
kasvun tukena.

Päiväkotiryhmät voivat osallistua seurakunnan järjestämiin tapahtumiin.
Pääsiäisvaelluksella lapset pääsivät veneeseen Pietarin ja Andreaksen kanssa.

Seurakunta tukee päivähoidon uskontokasvatusta mm.
• lahjoittamalla Pikkuväki –lehden ja kristillistä kirjallisuutta
• lainaamalla kirjoja, nukkeja, kuvia, kankaita ja rooliasuja
• järjestämällä mm. lastenkirkkoja, pääsiäisvaelluksia
esikoululaisille
• järjestämällä kerhoja perhepäivähoitoväelle ja muita tapahtumia
• järjestämällä aiheeseen liittyvää koulutusta
• ohjaamalla lapsiryhmien kirkkoretkiä ja siunaamalla lapsia
koulutielle
• tekemällä pyydettäessä vierailuja
• järjestämällä tapahtumia
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PÄIVÄKERHOIHIN
ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen tapahtuu Rovaniemen
seurakunnan verkkosivuilla 2.5.–31.5.2013
www.rovaniemenseurakunta.fi
Kerhopaikat:
AAPAKIRKKO,
Aapatie 6, puh. 040 742 8846
ALAKORKALO,
Niskanperänkuja 13 C 11, puh. 040 574 5122
KELTAKANGAS,
Keltakangas 2, puh 040 653 8415
KORKALOVAARA, Korkalovaaran kappeli,
Vaaranlammentie 3, puh. 040 701 6171
KOSKENKYLÄ,
Eliisantie 3 D 10, puh. 0400 264 944
NIVAVAARA,
Asematie 1, puh. 040 559 6551
OUNASRINNE, Ounasrinteen kappeli,
Saaruantie 3, puh. 040 840 4163
SEURAKUNTAKOTI,
Rauhankatu 70 F, puh. 040 834 5877
VENNIVAARA,
Kevätportti 2, puh. 040 701 6171
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. Kerhomaksut: 13 € /kerran viikossa
kokoontuvat ryhmät (sisaralennus 3 €) ja
25 €/2 kertaa viikossa kokoontuvat ryhmät
(sisaralennus 5 €).

Kamarikuoro Ave
konsertoi Eskilstunassa
P

erjantai-iltapäivänä 15.2. lähdimme
viikonloppuvierailulle Eskilstunaan
kanttorimme ja pitkäaikaisen kuoronjohtajamme, Maie Kuusikin luo. Maie
on ollut vuoden virkavapaalla Rovaniemen seurakunnan kanttorin työstä kokeillakseen seurakuntamuusikon tehtävää Ruotsissa, enimmäkseen ruotsinsuomalaisten parissa. Kuoromatka järjestyi lopulta viime hetkellä ennen Maien paluuta Rovaniemelle. Oma
seurakuntamme antoi rahallista tukea
matkallemme.
Matkasimme ensin kahdella henkilöautolla Luulajan lentokentälle, sieltä lentäen Tukholmaan, josta vielä istahdimme tunniksi Eskilstunaan menevään junaan. Maie oli meitä avosylin
vastassa, vaikka olimme vasta puolen
yön aikaan perillä.

L

auantai oli konserttipäivä. Harjoittelimme aamusta alkaen Klosterin
kirkon seurakuntakodissa. Paikka oli
viihtyisä. Suomalaislähtöinen seurakuntaemäntä kokkasi meille herkullisen lounaan ja keitteli kahvia. Tunsimme olomme tervetulleeksi.
Konserttimme alkoi klo 17 keski-

aikaisessa Forsin kirkossa. Se sijaitsee keskeisellä paikalla Eskistunajoen varrella. Kirkko on yksi kaupungin vanhimmista rakennuksista ja kaupungin tärkein muistomerkki keskiajalta. Viimeinen laulumme oli Maien säveltämä ”Yllä maailman loistaa
risti”, jota laulamaan tuli kanssamme
kolme paikalliseen kvartettiin kuuluvaa laulajaa. Yksi heistä oli lähtöisin
Sinetänsalmesta. Tunnelma konsertissa oli hyvin välitön ja lämmin. Moni
suomalaislähtöinen kuulija jäi juttelemaan kanssamme konsertin jälkeen,
ja puheenporinasta ei meinannut tulla loppua koko iltana, kun jatkoimme
seurustelua kaupungilla päivällispöydän ääressä.

S

unnuntaina palvelimme ruotsinkielisessä konfirmaatiomessussa. Paikka
oli kaksitorninen, upea Klosterin katedraali, joka on rakennettu vuosina 192529. Tilanne oli erilaisuudessaan mieleenpainuva, kun konfirmoitavana oli
vain kaksi rippikoulun käynyttä, ja hekin aikuisia naisia. Lauloimme ehtoollisen aikana kaksi laulua. Kirkkokahvit
tarjottiin kotoisasti kirkon takaosassa,

jossa oli pieniä pöytäryhmiä seurustelua varten.

M

aie oli vielä järjestänyt meille lounaan omassa kodissaan ennen paluumatkaa. Yksi Maien kvartetin sopraanoista, suurtalouskokin ammattitaidolla, oli loihtinut meille yhteisen aterian. Niinpä saimme hyvästellä hänet ja
Maien vatsa pullollaan, valmiina kotimatkaa varten.
Vaikka Rovaniemi-Eskilstuna-yhteys ei ole niitä suoraviivaisimpia ja
aikaa matkustamiseen piti varata tolkuttomasti, olimme matkaamme hyvin
tyytyväisiä. Yhteys kuorolaisten välillä sai uusia ulottuvuuksia, mikä alkoi kuulua jo laulamisessakin. Saimme
taas todeta, miten ihana on saada laulaa
kirkoissa. Harmi, kun kaikki Ave-laulajat eivät päässeet matkaan! Mukana
olivat Terhi Marttila, Kari Ovaskainen,
Tapani Aarnio, Veikko Perkiö, MarjaLeena Porsanger, Tuuli Ronkainen,
Anitta Ainali-Vuollo, Marjukka Talvitie, Juha-Matti Kivistö ja Toini Uutela.
Kaikkien Ave-matkalaisten puolesta,

Anitta Ainali-Vuollo

Lisätietoja voi kysyä;
Mari Karanta puh 040 761 7448
Mira Uimaniemi puh 040 653 8415

Kirkon oppaat
Kirkon oppaiksi ajalle 13.5.–1.9. on valittu Tiia Ahola, Ella Laukkanen, Martta Kukkonen, Marja Sarkimaa, Maria
Koivuranta ja Iiris Yliräisänen. Työt toteutetaan kahdeksan viikon jaksoissa.

Sähköinen ilmoittautuminen
Rovaniemen seurakunnassa
Rovaniemen seurakunnassa on otettu käyttöön sähköinen
ilmoittautumisjärjestelmä. Sähköinen ilmoittautuminen on
ollut käytössä jo kesätyöpaikkojen haussa perinteisen haun
rinnalla. Tällä hetkellä avoinna on isä-poika -leirin ilmoittautuminen. Päiväkerhoilmoittautumiset syksyn 2013 ja kevään 2014 ryhmiin alkavat 2.5.2013. Rippikouluihin sähköinen ilmoittautuminen tulee vuonna 2014.
Ilmoittautumiset löytyvät seurakunnan verkkosivuilta
osoitteesta www.rovaniemenseurakunta.fi/ilmoittautumiset/

Radioraamattupiiri
Radio Dei (93,4 MHz)
Tiistaisin klo 18.30–19. Kevätkausi 28.5. saakka. Syyskausi 3.9.–17.12.
Kevään päättävä radioraamattupiirien yhteinen kokoontuminen srk-kodin yläsalissa ti 28.5. klo 18–20. Kahvitarjoilua varten ryhmien tulee ilmoittaa osallistujamäärä ja allergiat pe 17.5. mennessä: Sari Kuirinlahti, 040 550 4732, sari.kuirinlahti@evl.fi
Huom! Syyskauden aloittava yhteinen kokoontuminen srkkodin yläsalissa ti 3.9. klo 18–20.
Radioraamattupiirin kotisivuilta radioraamattupiiri.fi löytyvät ohjeet raamattupiirin perustamisesta. Kaikki pääsevät
vielä mukaan!
Eero Junkkaalan kirjoittama vihkonen Opas Johanneksen
evankeliumiin on tehty erityisesti radioraamattupiiriläisten
käyttöön. Se helpottaa niin piirin vetäjää kuin osallistujaakin ymmärtämään käsiteltävän tekstin ja löytämään siitä keskeiset kohdat. Kirjassa on tilaa myös omien muistiinpanojen tekemiseen. Kirjaa myydään kirjakauppa Ilopysäkissä.
Se on tilattavissa myös suoraan Perussanomasta hintaan
10 €/kpl. www.perussanoma.fi, tilauspalvelu@perussanoma.fi tai 09 5123 9120

Miltä musta tuntuu?

Masennus ja siitä toipuminen
Lämsä, A-L. (toim.) 2012. Miltä
musta tuntuu? Masennus ja siitä
toipuminen. PS-kustannus.
Toimittamassaan teoksessa Anna-Liisa
Lämsä (KT)
pureutuu masennukseen
ja siitä toipumiseen sen
tiedon kautta, jota hän
on kerännyt
kuntoutujilta ja ammattilaisten kokemuksista. Teos avaa rehellisesti yhtäältä sirpaleisen
palvelukentän karun todellisuuden ja
toisaalta kuntoutujan seikkailut määritysten ja lausuntojen viidakossa.
Avainhenkilö on kaksi kertaa vakavan masennuksen sairastanut Katja Lemberg, joka rohkeasti on kirjoit-

tanut omasta sairastumisestaan, sen
aiheuttamista ajatuksista, tuntemuksista ja kipukohdista. Hän todella on
masennuksen kokemusasiantuntija ja
haluaa omien tarinoidensa kautta auttaa sairastuneita löytämään elämäänsä
muitakin värejä, kuin mustan. Avaamalla tarinat julkisesti Katja Lemberg
ei vain ylistä vertaisuuden merkitystä teoriassa, vaan osoittaa sen käytännössä.
Kirja kertoo siitä, miten Portaat –
projektissa hyödynnettiin kokemusasiantuntijuutta kehitettäessä mallia kuntoutuksen tueksi. Teos avaa
lukijalle masentuneen ihmisen arjen ja ongelmat aitoina ja konkreettisina. Huolet painavat raskaina. Kukaan ei kuule eikä ymmärrä. Voiko
ymmärtääkään, kun ei jaksa edes puhua – selvittää omaa tilannetta aina
uudestaan ja uudestaan eri tahoille,
koska nämä eivät keskustele keskenään. Onko masentuneella tähän voimavaroja?

Kuntoutujan oma osallisuus on toipumisprosessissa merkittävä. Ihminen
ei ole vain numero sairauslomalapussa, lausunto tai diagnoosi, vaan hän
on oman kokemuksensa asiantuntija.
Etenkin kun hän peilaa kokemuksiaan
ajankohtaiseen tutkimukseen ja asiantuntijatietoon ja näin prosessoi sitä syvällisesti, kuten Katja Lemberg on tehnyt. Jokainen mielenterveyskuntoutuja on erilainen. Jos auttava taho toimii
kaikkien kohdalla aina samalla tavalla, mitä siitä seuraa?
Kirja on masentavaa luettavaa siinä
mielessä, että niin monen asian on loksahdettava kohdalleen, että eheytyminen voi alkaa. Lohduttavaa on se, että masennuksesta voi toipua. Tämän
kirjan oppien avulla voidaan lyhentää
sitä matkaa, joka alkaa masennuksen
mustista syövereistä oman tilan paikantamisen kautta kohti toipumista ja
eheytymistä.
Harriet Urponen
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Kirkolliset kesäjuhlat kutsuvat
K

ristillisten järjestöjen ja herätysliikkeiden järjestämiin kesäjuhliin osallistui viime vuonna noin 140 000 ihmistä, ja samansuuruista kävijämäärää odotetaan tänäkin vuonna. Kesäjuhlat ovat
massatapahtumia, joiden järjestämiseen
osallistuu kymmeniä tuhansia vapaaehtoisia. Juhlia järjestetään ympäri Suomea
toukokuusta aina elokuulle asti.
Suomen Lähetysseuran Lähetysjuhlia
on vietetty vuodsta 1901, ja tänä vuonna
ne palaavat vietettäviksi synnyinseudulleen Helsinkiin. Lähetysjuhlat on kirkon
kansainvälisen toiminnan laajin vuotuinen kesäjuhla.
Yhtenä suurimmista kesäjuhlista Suviseurat vietetään tänä vuonna uskon henkilökohtaisuuden teeman äärellä. Epäileviäkin ihmisiä kutsutaan mukaan uskoa kehittämään.
Herättäjäjuhlilla voi puolestaan osallistua vaikka Jaakko Heinimäen raamattutunnille.
n Valtakunnalliset Lähetysjuhlat
Tapahtuman aika ja paikka: 7.–9.6.2013
Helsinki
Järjestäjät: Suomen Lähetysseura ja Helsingin seurakunnat
www.lahetysjuhlat.fi
n Medialähetyspäivät
14.–16.6.2013 Hyvinkää

Medialähetys Sanansaattajat
http://www.sansa.fi/
n Lähetyksen kesäpäivät
14.–16.6.2013 Kauniainen
Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys
Kylväjä
kesapaivat.blogspot.com, www.kylvaja.fi
n Sanan Suvipäivät
14.–16.6.2013 Vivamo, Lohja
Kansan Raamattuseura
www.suvipaivat.fi
n Evankeliset kesäjuhlat
15.–16.6.2013 Kouvola
Evankelinen Lähetysyhdistys ELY ry
www.evankeliset.net
n Valtakunnalliset Evankeliumijuhlat
28.–30.6.2013 Lohtaja, Kokkola
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY) ja Mikaelin seurakunta
www.evankeliumijuhla.fi
n Suviseurat
28.6.–1.7.2013 Pudasjärvi
Ranuan ja Pudasjärven rauhanyhdistykset
Seura-alueena on Pudasjärven lentokentän alue
www.suviseurat.net
n Herättäjäjuhlat
5.–7.7.2013 Haapajärvi
Herättäjä-Yhdistys ja paikallinen seurakunta
www.h-y.fi/juhlat

n Valtakunnalliset Kansanlähetyspäivät
5.–7.7.2013 Kankaanpää
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys
www.kansanlahetyspaivat.fi
n Länsi-Suomen Herännäisjuhlat
12.–14.7. 2013 Uudenkaupungin Kalannissa
Suomen rukoilevaisen kansan yhdistys ry
www.rukoilevaistenkirjat.fi
n Rauhan Sanan Suvijuhlat
12.–14.7.2013 Kempele
Lähetysyhdistys Rauhan Sana
www.lyrs.fi
n Rukoilevaisten kesäseurat
19.–21.7.2013 Kokemäki
Länsi-Suomen Rukoilevaisten Yhdistys ry
www.rukoilevaisuus.com
n Kirkastusjuhlat
26.–28.7.2013 Heinävesi
Kansan Raamattuseura
www.kirkastusjuhlat.fi
n Uusheräyksen kesäseurat
26.–28.7.2013 Raahe
Lestadiolainen Uusheräys
www.uusherays.fi
n Hengen uudistuksen kesäjuhla
2.–4.8.2013 Lohja
Hengen uudistus kirkossamme ry ja Lohjan seurakunta
www.hengenuudistus.fi

Rovaniemen seurakunta – Lähellä Sinua
L

ähellä Sinua on Rovaniemen seurakunnan syyskauden avaustapahtuma. Kiitollisuuden sunnuntaina 1.9.
vietämme kirkonmäellä yhteistä juhlaa, johon kutsumme kaikkia seurakuntalaisia. Jo lauantaina 30.8.Lordin aukiolla tapahtuu: seurakunta tulee soppatykin ja kutsuvan ohjelmansa
kanssa kadulle. Ensimmäistä kertaa tapahtuma jalkautuu tapahtumaa seuraavalla Rovaniemi -viikolla myös seurakunnan eri kappeleihin sekä kauppakeskuksiin. Jokaisella kappelilla on
oman näköinen Lähellä Sinua tapahtumansa 1.–9.9.

Kiitollisuuden sunnuntaina
1.9. kirkonmäellä juhlitaan
Kiitollisuuden sunnuntai käynnistyy Rovaniemen kirkossa klo 10 messulla, jossa liturgina toimii kirkkoherra Jouni Riipinen, johtava diakoni Markku Kukkonen
saarnaa. Ihmisläheinen messu järjestetään
erityisesti diakoniatyön 100-vuotisjuhlan
kunniaksi. Messun jälkeen tarjotaan kirkon puistossa soppatykkilounas ja kirkkokahvit.
Klo 13 on Diakonia 100 vuotta, pääjuhla Rovaniemen kirkossa. Luvassa on
draaman ja musiikin keinoin aikamatka
diakoniatyön 100-vuotiseen historiaan.
Diakonian juhlan jälkeen avautuu olo-

huone seurakuntakeskuksen saliin. Olohuoneessa voit istahtaa sohvan nurkkaan
ja jutella seurakunnan työntekijöiden ja
vapaaehtoisten kanssa. Saat kuulla tulevan
kauden tapahtumista ja ilmoittautua vaikkapa itse mukaan vapaaehtoistoimintaan.
Lapsille on ohjattu kirkkoseikkailu kirkossa diakonian juhlan jälkeen. Kirkkoseikkailussa etsimme kirkosta aarretta ja
samalla tutustumme rakkaan kirkkomme
huikeisiin yksityiskohtiin.
Rovaniemi-viikon ajan 1.–7.9. on kirkon kryptassa Diakoniaa 100 vuotta Rovaniemellä juhlanäyttely.
Ohjelma tarkempine aikatauluineen
päivittyy verkkosivuillemme
www.rovaniemenseurakunta.fi

Kesäinen retriittilauantai
Kesäinen retriittilauantai 15.6. Ounasrinteen kappelilla.
Ohjaajina sairaalapastori Marjatta Orava ja retriittivenyttelynohjaaja Tellervo
Malmiola.
Päivä on ilmainen. Mukaan omat eväät,
kahvin ja teen tarjoaa seurakunta.

Lämmin
kiitos
Kiitos antamastanne sponsorituesta Yhteisvastuun hyväksi järjestetyssä Riemukierroshiihdossa Kirkkolammella 14.3. Tulos oli erinomainen
7071,15 €.
• Arkkitehtitoimisto
Rantakokko Oy
• Aura-Caravan Oy
• Autokoulu S. Nuutinen
• Helmikammarin
vapaaehtoiset
• Hovimäki

Mukaan mahd. ulkoiluvaatteet, joustavat sisävaatteet.
Ilmoittautumiset:
tellemalmiola@luukku.com,
p. 040 721 6231,
marjatta.orava@evl.fi,
p. 040 704 8846

• Ins.tsto Jari Lampela Oy
• Jalkinekorjaamo Kiviniemi
• Jokelan hautaustoimisto
• Joulupukin Kammari
• Jouttikeron kuoro
• Kairatien apteekki
• KL-Kopio Oy
• Kopiplus Oy
• Kukka-Aitta
• Kukkola-yhtiöt
• Kuljetusliike
Ilmari Lehtonen Oy
• Kuvaraito
• Lapin Ilmatorjuntarykmentti
• Lapin Kauppakamari
• Lapin Kumi Oy
• Lapin Kuntoutus Oy
• Lapin liitto
• Lapin Martat
• Lapin Safarit
• Lapland Safaris
• LVI-konsultointi
J. Vaarala Oy
• Norvajärven miesten

saunaporukka
• Oma Hammaslääkärisi
Rovaniemi
• Painatuskeskus
• Pelastakaa Lapset
Rovaniemen osasto
• Pestatilit Oy
• Pikasuutari Paikka
• Pohjolan Osuuspankki
• Prisma Rovaniemi
• Roifoto Oy
• Rovakaira Oy
• Rovalan sentlementti ry
• Rovaniemen Energia Oy
• Rovaniemen hallinto-oikeus
• Rovaniemen Hovioikeus
• Rovaniemen Hultopalvelu
• Rovaniemen
Kalevalaiset Naiset ry
• Rovaniemen Kehitys Oy
• Rovaniemen Kodit Oy LKV
• Rovaniemen Kuntokeskus Oy
• Rovaniemen Teatteri-Lapin
alueteatteri
• Rovaniemen Verkko Oy

Eläkeläisten
liikunnallinen leiri
Vuontispirtillä 25.–28.6.
Leirille lähtijän pitää pystyä kävelemään
maastossa n. 2 km ilman apuvälineitä.
Majoitus hotelli Vuontispirtillä kahden
hengen huoneissa. Retkeilemme Pallastunturin maastossa ja vierailemme
Muoniossa.
Lähtö 25.6. klo 8.30 linja-autoasemalta,
paluu 28.6. klo 20 mennessä linjaautoasemalle.
Retken vetäjinä diakoniatyöntekijät Kirsti
Vuolo ja Sari Koski. Hinta 130 €, (sisältää
matkan, täysihoidon ja pääsy-maksut),
taloustoimisto laskuttaa leirin jälkeen.
Ilmoittautumiset 18.6. mennessä
diakoniatoimistoon p. 3355236.

Järjestää Rovaniemen seurakunnan diakoniatyö.

Kehitysvammaistyön kerhot

Kaverikammari kokoontuu lauantaisin
Katutasossa klo 11.45–13.30. Seuraavat
kokoontumiset 18.5. ja 25.5, jonka
jälkeen kerho jää kesätauolle.
Kaverikammari jatkuu elokuussa,
lauantaina 17.8. Iloiset musikantit
kokoontuu viimeisen kerran ennen
kesätaukoa torstaina 23.5.

Isovanhemmat ja
lastenlapset retki
Norvajärvelle su 18.8.
Lähtö kirkon
parkkipaikalta
klo 9.30 ja
paluu samaan
paikkaan klo 15.30.

Retkellä askarrellaan,
ulkoillaan, lauletaan,
leikitään ja pidetään leirikirkko.
Maksu on 10 €/aikuinen, lapset ilmaiseksi.
Hintaan sisältyy ruokailu ja välipala.
Ilmoittautuminen
www.rovaniemenseurakunta.fi
1.6. alkaen sähköisellä lomakkeella.
Lisätietoja antavat
mari.karanta@evl.fi, puh. 040 761 7448
mira.uimaniemi@evl.fi, puh. 040 653 8415
Kesän kynnyksellä

Puuhakas Per
hepäivä
Ke 29.5.
klo 17–19
Vennivaaran
kerhotilalla,
Kevätportti 2.

• Rovaseudun Sydäntuki ry
• Santamus
• Sava Group
• Sähköareena
• Sähkötapio
• Tmi Matti Puro
• Travel Rovaniemi
• Tuomaskuoro
• Uusi Rovaniemi
• Väri Laitinen Oy
• Ylikylän diakoniakylätoimikunta
Yksityiset sponsorit ja
hiihtäjät
Eniten sponsorirahaa keräsi
tällä kertaa Juho ja Juuso Juuruspolvi 2 000 €, Erkki Vierimaa 1 522 €, Kuljetusliike Ilmari Lehtonen Oy 400 €, Rovaniemen hovioikeus 325 €.
Rovaniemen seurakunnan
Riemukierroshiihtotyöryhmä
Yhteisvastuutoimikunta

Ohjelmassa hauskoja juttuja, pelejä,
lättyjä, makkaraa ja mukavaa
yhdessäoloa.
Tervetuloa koko perhe!
Järjestää
Korkalovaaran – Ylikylän seurakuntapiiri
Kouluikäisten lasten

VALO-leiri

Paaniemen
majalla 17.–19.6.
Leirille on menokuljetus ja sen
päätöstapahtumaan
on koko perhe
tervetullut.
Nukumme teltoissa tai sisällä.
Hinta 15 € lapselta. Sisaralennus.
Ilmoittautumiset
31.5. mennessä p. 040 731 7987 tai
sähköpostilla seija.luomaranta@evl.fi
Osallistujille lähetetään leirikirje.
Järjestäjänä pyhäkoulutyö yhdessä
lähetystyön kanssa.
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MUSIIKKIA

ROVANIEMEN KIRKOSSA
18.05. klo 18 Eurooppanuorten kevätkonsertti.
Myynnissä Hyvyyden voima-virsi-CD.
19.05. klo 14 Keväinen musiikkihetki, Kilpivaara,
Klassinen sekakuoro. Vapaa pääsy.
23.05. klo 18 Evankeliumijuna – lasten gospelkonsertti,
Tervaskanto, Savioja, Kuusik, Valonlähde -kuoro,
kamarikuoro AVE. Vapaa pääsy, kolehti.
25.05. klo 19 gospelkonsertti "Rejoice in the Lord".
Kuoroa johtaa japanilainen Sayo Oyama. Kolehti Japanin
tsunamialueen hyväksi. Mukana Sari Kuirinlahti.
06.06. klo 19 kirkon kryptan kappelissa
klavikordikonsertti, Anna Maria McElwain. Vapaa pääsy.
07.06. klo 19 Kamarikonsertti, Heidi Miettunen, sello,
Anna Maria McElwain, piano. Vapaa pääsy,
käsiohjelma 5 €.
Virrestä Voimaa – yhteislaulutilaisuudet
seurakuntakeskuksessa klo 13–14 aina parillisen viikon
keskiviikkona. 12.6. alkaen kirkossa.

Suvi-illan kamarimusiikkia
kirkossa ja kryptassa

Rovaniemen kirkossa kuullaan perjantai-iltana 7.6.2013 klo 19 kuopiolaisten muusikkojen, sellisti Heidi Miettusen ja pianisti Anna Maria McElwainin kamarikonsertti. Beethovenin sonaatti nro 2 op. 5 on yksi sellopianomusiikin kivijaloista intiimine sellosävyineen ja helmeilevine piano-osuuksineen. Toisena teoksena kuultava Franckin sonaatti A-duuri on
romantiikkaa parhaimmillaan sisältäen monenlaisia tunnelmia kuohuista
suvantoihin. Konserttiin on vapaa pääsy, käsiohjelma 5 €.
Klavikorditaiteilijana myös laajalti tunnettu Anna Maria McElwain pitää klavikordikurssin torstaina 6.6.2013 Rovaniemen kirkon kryptassa.
Kurssi huipentuu klo 19 kryptassa alkavaan Anna Maria McElwainin klavikordikonserttiin, joka on kaikille avoin.

LÄHETYSTYÖN KEVÄTTÄ
16.5. klo 18 lähetystyön rukousilta Suntiolassa kirkon
alakerrassa, Liisa Alanne.
22.5. klo 12.30–14 lähetyspiiri Helmikammarissa, Pirita
Bucht.
26.5. lähetystilaisuus ja kirkkokahvit messun jälkeen
seurakuntakeskuksessa. Mukana hiippakunnan
lähetyssihteeri Matti Laurila.
Retki Suomen Lähetysseuran valtakunnallisille juhlille
Helsinkiin 7.–9.6.
13.6. klo 18 lähetystyön rukousilta kryptassa kirkon
alakerrassa, Liisa Alanne.
25.–27.6. lähetystyö mukana kesämarkkinoilla
kauppatorilla.
30.6. klo 10 messussa saarnaa Jukka Kääriäinen,
messun jälkeen lähetystilaisuus srk-keskuksessa,
mukana nimikkolähetit Laura ja Jukka Kääriäinen
Taiwanista.
Lähetystyön kirpputori Toivon Tori
Naisten kympin kunniaksi

avoinna la 18.5. klo 10–15
Tervetuloa!

Toivon Tori
Lapinkävijäntie 23
Avoinna ti-pe klo 10–17
Puh 016 335 5280

Nuotionyyttärit

Kirkonjyrhämän laavulla,
Terveyskeskussairaalan takainen niemi.
Keskiviikkoisin klo 18.30–20:
5.–26.6. sekä 7.–28.8.
* Nyyttäriperiaatteella omat eväät mukanaan
(ei alkoholia).
* Yhteislaulua ym. ohjelmaa.
* Illat toteutuvat säävarauksella.
Tervetuloa viettämään kesäiltaa
Sanan ja sävelten merkeissä!
– Keskikaupungin seurakuntapiirin väki –

Erityismessujen juhlaa
Kun Helsingin Tuomasmessu on
juhlinut 25-vuotista taivaltaan, on
mieleeni noussut myös Rovaniemen Tuomasmessun alkuaika. Innostus Helsingin Tuomasmessusta levisi varsin nopeasti eri puolille Suomea. Myös Rovaniemellä
Tuomasmessun kypsyttely alkoi ja
ensimmäinen toteutus tapahtui kolmisen vuotta myöhemmin vuonna -91. Mieleen on jäänyt, että kirkon lehteri oli täynnä musiikkiväkeä; kamarikuoro, kirkkokuoro ja
soitinyhtye olivat innolla mukana.
Ilmassa oli suuren juhlan tuntua.
Alkuaikoina Tuomasmessu haki täälläkin muotoaan. Merkittävää
oli se, kun silloinen kamarikuoro
päätti omistautua Tuomasmessulle ja nimeksi muutettiin Tuomaskuoro vuonna -94. Tuomasmessuja pidettiin sekä kirkossa että kappeleissa, mutta toiminta oli enemmän kuoron ja satunnaisten vapaaehtoisten varassa. Kun Tuomastiimi perustettiin vuonna -98, vapaaehtoisten osallistuminen eri tehtäviin alkoi vakiintua ja Tuomasmessun perusajatus monien toimijoi-

den ja hyvin erilaisten seurakuntalaisten kohtaamispaikkana toteutua. Tätä "kaikkien aistien messua" alettiin viettää säännöllisesti kerran kuukaudessa. Helsingin
Tuomasmessu on kyllä varsinainen vapaaehtoistyön voimannäyte samoin kuin Tampereen Tuomasmessu. Kannattaa käydä näiden sivustoilla, ehkäpä virikkeeksi
aivan kotoisille kirkonmenoillemmekin. Suurilla paikkakunnilla väestöpohja antaa toki omat mahdollisuutensa.
Monenlaista muutakin messua
on päiväjumalanpalveluksen rinnalla toteutettu myös Rovaniemellä. Afrikkalainen gospelmessu lienee eräänlainen erityismessujen
uranuurtaja, jonka synnyttämän
innostuksen myötä Meidän messu, Päivästä päivää -messu, Hiljaisuuden messu, Mukulamessu, Motoristikirkko ja monet muut messut ovat syntyneet ja toteutuneet
myös täällä.
Tänä päivänä voimme iloita siitä, että Rovaniemen seurakunnassa on tarjolla monia erityismessuja.

Sävelkaikuja
Tuomasmessun lisäksi Lähdemessu, Pyhät Meiningit, Holy Mass,
Kansanlaulukirkko, Pullakirkko,
Motoristikirkko, perhemessu ja
monet nuorten messut toteutetaan
säännöllisesti.
Kun kirkon tilastot osoittavat jumalanpalveluksiin osallistumisen
laimenemista, niin erityismessujen
suosio on nousussa. Se kertoo siitä, että tarvetta yhteiseen kokoontumiseen Jumalan kasvojen edessä on. Kunhan se löytäisi muodot,
jossa ihminen kokee tulevansa
kohdatuksi ja kuulluksi. Olevansa
osallinen Jumalan kansan juhlasta
– täydestä sydämestään.

Mauri Miettunen
Johtava kanttori

Toivon torilla ahertavat iloiset vapaaehtoiset
Toivon torilla on pidetty viikkopalaveri. Ilonen sorina täyttää
kirppiksen ennen ovien aukaisua
asiakkaille. Koolla on ollut kymmenkunta vapaaehtoista, kaikki
naisia. Kaikkiaan ringissä on parikymmentä naista ja yksi mies.
Suurin osa puuhailee kirpputorilla päivän, muutamat kaksikin päivää viikossa.

Palkitsevaa olla
hyödyksi toisille
Aira Narkaus, Alli Tapio, Aila
Luiro ja Ritva Koivuharju suostuvat pienen suostuttelun jälkeen
kertomaan työstään kirppiksen vapaaehtoisina.
Eläkkeelle jäädessäni kymmenkunta vuotta sitten olin ensin sotilaskotisisarissa, mutta mielessä oli
toive jonkin tehtävän löytymisestä
seurakunnassa. Lähetystyö tuntui
ja tuntuu hyvältä. Tykkään lajitella tavaroita. Päiväaikatauluun tämä
puuha sopii hyvin ja terveyskin antaa myöten, Alli kertoo.
Ritva lähti mukaan toistakymmentä vuotta sitten, kun lähetyssihteeri toivoi vapaaehtoisia apuun
tuolloin Vapaudentiellä sijainneelle kirppikselle.
Minulla oli silloin elämäntilanteeni vuoksi aikaa, niinpä lähdin
mukaan. Koin, että saan tehdä jotain hyödyllistä toisten hyväksi.
Aira tuntee tekevänsä jo toista kierrosta vapaaehtoisena. Aiemmin hän oli aktiivisesti mukana Helmikammarissa, mutta kokee enemmän omaksensa ja myös
innostavana kirpputorityön, koska
asioimassa käy alati uusia ihmisiä,
joiden kanssa voi vaihtaa ajatuksia
asioinnin keskellä.
Aila kertoo tulleensa mukaan aivan hiljattain. Hän kokee muiden
tavoin erittäin palkitsevana sen, että voi olla hyödyksi toisille, niin
lähellä kuin kaukana oleville lähimmäisille.
Alli, Aila, Aira ja Ritva aikovat
jatkaa ahkerointia Toivon torin vapaaehtoisina niin kauan ”Herra antaa voimia”.
Niin kauan, kunnes joku toinen

Toivon Torin tuotolla tuetaan Pietarin lastenkodin lapsia ja sekä lukutaitotyötä
etiopialaislasten parissa.
tulee vaihtamaan vaipat, naiset vitsaillen nauravat.

joittajille Toivon torista vastaava
Pirita Bucht kiittelee.

Lajittelua, tuunausta,
hinnoittelua

Vapaaehtoisia tarvitaan

Kirppistyö on arkista puurtamista.
Yläkerta on myyntiosastona ja alakerrassa myytäväksi tuodut tavarat
tarkastetaan ja lajitellaan. Myynnissä on paljon vaatteita, kenkiä,
kirjoja ja astioita. Toivon torilla ei
myydä huonekaluja, atk-laitteita
eikä sähkökojeita.
Tavaraa tuodaan runsaasti. Yllättävän paljon on myös sellaista, jota
ei voida panna myyntiin, vaan joudutaan laittamaan hävitettäväksi.
Osasta tavaroita otetaan tarveosia myytäväksi, kuten esimerkiksi
nappeja ja vetoketjuja. Osaa tuunataan hiukan ja saadaan siten kiertoon, naiset kertovat.

Millaista tavaraa
otetaan myyntiin?
Toivon torin väki toivoo, että
myyntiin lahjoitettava tavara olisi puhdasta, ehjää sekä käyttökelpoista.
Hyvänä perussääntö on, että tuotaisiin sellaista, minkä tuoja itsekin
voisi ostaa. Lisäksi on toivomus,
että aiemmat hintalaput poistetaan,
jos tavara on ollut itsellä myynnissä toisella kirppiksellä. Pääsääntöisesti tavara on hyvää, kiitos lah-

Uusia vapaaehtoisia myös tarvitaan parikymmenpäisen joukon lisäksi. Työskentely joukossa edellyttää yhteistyötaitoja ja huumoria, naiset kertovat kokemuksenaan. Kesäisin vapaaehtoiset vetävät henkeä kesäkuun alusta elokuun alkuun. Silloin kirppistä hoitaa kaksi palkattua kesätyöntekijää.

Tuotto hyväntekeväisyyteen
Toivon torilla hinnat pidetään matalina. Tuotto käytetään hyväntekeväisyyteen: Etiopiassa tehtävään
lukutaitotyöhön sekä Pietarissa sijaitsevan lastenkodin lasten hyväksi. Toivon torilta lahjoitetaan käyttökelpoisia vaatteita myös Rovaniemen poliisivankilaan.
KHY

Lähetysruutu

Pääsky

Hallintouutisia
Papistolle sijaisia
Kirkkoneuvosto on pyytänyt Oulun
hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräyksen pastori Lauri Kinnuselle Rovaniemen seurakunnan sairaalasielunhoitajan virkaan. Lisäksi Lapin seurakuntien kehitysvammaistyön pastorin viransijaisuuteen
on pyydetty nimeämään joko Eija
Seppä tai Saila Heinikoski ajalle
8.5.2013–4.4.2014. Molemmat vihitään papeiksi kesäkuussa.
Samoin on pyydetty virkamääräystä seurakuntapastorin viransijaiseksi ajalle 14.5.2013–10.3.2014
joko Karita Kaukoselle, Kira Hatanpäälle tai Kaisa Oittiselle. Yhtä heistä pyydetään myös määräaikaiseksi pastoriksi 31.12.2013
saakka.

Rakennustoimistossa
muutoksia
Rakennuspäällikkö Heikki Rötkö-

Juhlapalvelua ammattitaidolla

nen on virkavapaalla 6.5.-8.9. Rötkönen on valittu Senaattikiinteistöjen kiinteistöpäälliköksi. Huoltoinsinööri Kalle Kenttälä toimii
rakennuspäällikkönä virkavapauden ajan. Taisto Pyy puolestaan
toimii Kenttälän sijaisena.

Kiinteistöselvitys
Kirkkoneuvosto merkitsi 23.4. tiedokseen rakennuspäällikkö Heikki Rötkösen valmisteleman kiinteistöselvityksen. Samalla neuvosto lähetti suunnitelman hauta- ja
kiinteistötoimen johtokunnalle jatkovalmisteluun. Lisäksi nyt laadittu kiinteistöselvitys lähetetään tiedoksi toukokuussa kokoontuvalle
kirkkovaltuustolle.
Selvityksestä käy ilmi, että
seurakunnan kiinteistöjen käyttö- ja huoltokustannukset ovat
vuoden 2012 hintatason mukaan
vuosittain noin 986.000 euroa.

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

Kristusta oppimassa

Lapin vuosittainen Kristus-päivä 18.5.13.

Paikka: Rovaniemen kaupungin eläkeläistiloissa pienteollisuustalolla Pohjolankatu 2 (käynti Kauppatorin puolelta).
Kristus-keskeisiä raamattuluentoja.
13.00 Avaus. Samuel Mäkinen.
Kristusta oppimassa. Per-Olof Malk.
14.30 Kahvitauko
15.00 Mitä on evankeliumi? Jaakko Pirttiaho.
16.00 Etsitään Kristus avuksemme ”roinan” alta. Malk.
17.00 Välipala.
17.30 ”Hän on rakastanut minua ja antanut itsensä
minun edestäni” (Gal. 2:20). Pirttiaho.
Säestys: Eero Hoikkala. Laulu: Sirkku Palovaara ja Arja Rissanen.
Järjestäjät: Evankeliumin opintoyhdistys ry, www.evank.org.
- Armo riittää -lehti - Rovaniemen ystävät

Täyden palvelun
hautaustoimisto

LUOTETTAVASTI
JA AMMATTITAIDOLLA
HAUTAUSPALVELU
LUOMA-AHO KY

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

Tämän lisäksi nykyisen kiinteistökannan korjaamiseen tarvitaan investointimenoja vuosittain noin 553.000 euroa. Vuoteen 2050 ulottuvassa PTS:ssa
korjausinvestoinnit ovat kaikkiaan 20,5 miljoonaa euroa.
Selvitys sisältää toimenpideehdotuksia mm., että Viirin vanha
seurakuntakoti purettaisiin ja samalla uuteen seurakuntataloon rakennettaisiin korvaava lämpölaitos. Toiminnan tarvitsemat kerhotilat vuokrataan ulkopuoliselta.
Lisäksi ehdotetaan, että Auttin
kappelirakennus myydään, vuokrataan tai käytetään loppuun.
Muurolan kappeliin ja muihin
matalan käyttöasteen rakennuksiin ehdotetaan kevyttä 30–40 %
korjausasteen remonttia.
Seurakunnalla on kaikkiaan 89
rakennusta ja huoneistoa, bruttopinta-alaltaan 23 056 neliötä.

ANNIN PITOPALVELU
Anni Pallari
p. 0400 692 523

P

Vapun
itopalvelu

Juhlapalvelua ammattitaidolla
Vappu Alapeteri
Puh. 0400 161 938

Seutulanharjun hoivakoti Ky
Seutulankuja 11 016 379 7071
96800 Rovaniemi





 



Radio
Dei

93,4 Mhz

Rovaniemen seurakunnan ohjelma
kesäsunnuntaisin
klo 9.55–12.
Seuraa ilmoittelua
keskiviikon
Uusi Rovaniemi
-lehdessä.

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

Pääsky
33. vuosikerta
Julkaisija
Rovaniemen seurakunta

Ilmoittaja,
ota
yhteyttä.
Pirjo Teva

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

Päätoimittaja
Jouni Riipinen
puh. 0400 174 005
jouni.riipinen@evl.fi
Vastaava päätoimittaja
Olli Seppälä
Toimitussihteerit
Harriet Urponen, puh. 040 1207 755
harriet.urponen@evl.fi

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-yhtiöt
Ilmoitusmarkkinointi
Pirjo Teva
puh. 020 754 2284,
040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi
Toimituksellinen aineisto
Rovaniemen seurakunnan
tiedotustoimisto,
PL 8104, 96101 ROVANIEMI

Seuraava Pääsky ke 19.6.2013
Aineisto
ma 3.6.2013
Kustantaja
Kustannus-Osakeyhtiö
Kotimaa
Jouni Hagström, puh. 335 5249
jouni.hagstrom@evl.fi
Painatus Alma Manu Oy,
Rovaniemen paino
Lehtityöryhmä
Jakelu
Itella posti oy
Jouni Riipinen pj., Jouni Hagström,
Jakeluhuomautukset
puh. 335 5249
Sanna Kerola, Sirpa Nykänen, Tuomo
Tilaukset
5
euroa
vuosikerta
Korteniemi, Markku Kukkonen, Maija
Pieskä, Pirjo Pyhäjärvi, Kari Yliräisänen Painos
31 650

Pääsky

16

Näitä mietin ja kysyn

Gospel konsertti la 25.5. klo 19
Rovaniemen kirkossa
Gospel Concert
On Sat 25 May 2013
in Rovaniemi Church at 7 pm
Juontajana Sari Kuirinlahti Chaplain Sari Kuirinlahti will
host the evening

Join us to
build up
GOSPEL WORLD!

Harjoitukset / rehearsals:

Every Thursday before concert at 6.30 in
Adventtikirkko (Korkalonkatu street 2)
Torstaisin klo 18.30
Adventtikirkolla (Korkalonkatu 2).

Työpaja / workshop:

To 23.5. klo 18 – 21 srk-keskuksessa,
pe 24.5. klo 17 – 21 kirkossa ja
la 25.5. klo 25.5. klo 15.30 – 18.00 kirkossa.
Thu 23 May at 6-9 pm,
Lutheran church congregation hall
Fri 24 May at 5-21 pm Lutheran church
Sat 25 May at 3.30-6 pm Lutheran church.
Join us to sing and pray!

Sayo Oyama

kuoronjohtaja,
choir leader

Raamattupiirissäni keskustellaan,
mitä Raamatun teksti tarkoittaa
juuri nyt, minulle ja yleensä. Jatkuvasti joudumme toteamaan:
’Olispa tässä nyt pappi, jolta kysyä.’ Pappia ei ole ja asiakin jää
unohduksiin.
Kirkkoherranvaalin kahvipöydässä syntyi innostunutta keskustelua. Yhteinen ajatus oli: Olisipa jokin tilaisuus, missä ajatteleva ihminen saisi ääneen ihmetellä ja keskustella ajankohtaisista asioista.
Kirkon asiat puhututtavat yhä
enemmän. Korvaani on tarttunut
käsite kuunteleva dialogi. Voisimmeko me erimielipiteiset seurakuntalaiset opetella kuuntelevaa vuoropuhelua näiden lööppien, MOTtien ja kansalaisadressien aikana?
Opettajana ollessani yhdellä luokallani oli erityisen pohdiskelevia
lapsia. Heillä oli seurakunnassa
vaikeitten kysymysten kerho. He
ovat nyt aikuisia, monet tässä kaupungissa. Minun ikäpolveni istuu

kyllä kohtuullisen tyytyväisenä
tuntikausiakin kuuntelemassa puhujia. Tämä uusi sukupolvi on toista maata. Ehkäpä heille kolahtaisi ennemminkin vuorovaikutteinen
’Tätä ihmettelen, tätä kysyn’ -tilaisuus, jonka aiheet nousevat heidän
omasta kokemusmaailmastaan.
Paavali puhuu rohkeudesta. Olisiko Paavalin tarkoittama rohkeus
nyt sitä, että pölläytettäisiin vanhoja totuttuja kuvioita uusiksi, vuorovaikutteisiksi? Olisiko mahdollista
murtaa ’yksi puhuu, muut kuuntelevat hiljaa -malli’. Tällaista muutosrohkeutta kaipaan seurakunnaltani.
Kaipaan raamattupiirien vetäjien
vertaistukea ja opastusta raamatuntulkintaan. Olenko ainoa??
Kaipaan vuorovaikutteisuutta
seurakunnan tilaisuuksiin. Olenko ainoa??
Kaipaan seurakuntaan tilaa ja
tietoisesti luotavaa avointa ilmapiiriä keskustelulle. Olenko ainoa?
Tellervo Malmiola

Helluntain Henki
Kristikunnassa eli kirkossa Pyhä Henki antaa joka päivä kaikki Jumalan lahjat eli ”rajattomasti kaikki
synnit anteeksi”. Pyhä Henki ”herättää minut ja kaikki kuolleet viimeisenä päivänä sekä lahjoittaa
minulle ja kaikille uskoville iankaikkisen elämän Kristuksessa.” (Vähä Katekismus)

Kevätallakka
ROVANIEMEN KIRKKO
Sunnuntaisin klo 10 messu kirkossa.
Tiistaisin klo 8.30 Aamun rukoushetki kirkon sakastissa.
Keskiviikkoisin klo 18 arki-illan ehtoollinen kirkossa.
Rovaniemen kirkko pidetään avoimena 13.5.–1.9. klo 9–21.
15.05. klo 13
Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus.
15.05. klo 18.30 Jumalan kohtaamisen ilta.
18.05. klo 18
Eurooppanuorten kevätkonsertti.
Myynnissä Hyvyyden voima-virsi-CD.
19.05. klo 14
keväinen musiikkihetki, Kilpivaara,
Klassinen sekakuoro. Vapaa pääsy.
19.05. klo 18
nuorten kevätjuhla. Messu, konsertteja,
isosten tehtävään siunaaminen.
Jatkot kryptassa.
21.05. klo 19
Rauhanyhdistyksen seurat.
23.05. klo 10
lasten kevätkirkko.
23.05. klo 18
Evankeliumijuna - lasten gospelkonsertti,
Tervaskanto, Kuusik, Valon lähde -kuoro,
kamarikuoro AVE. Vapaa pääsy, kolehti.
25.05. klo 19
gospelkonsertti ”Rejoice in the Lord”.
Kuoroa johtaa japanilainen Sayo Oyama.
Kolehti Japanin tsunamialueen hyväksi.
26.05.
messun yhteydessä uusien rukouspalvelijoiden tehtävään siunaaminen. Lähetystilaisuus ja kirkkokahvit messun jälkeen srk-keskuksessa. Mukana hiippakunnan lähetyssihteeri Matti Laurila.
26.05. klo 17
Tuomasmessu, liturgia Korteniemi,
puhe Matti Laurila.
29.05. klo 18
Holy Mass-englanninkielinen messu.
Kuirinlahti, T. Savioja, Mäki-Hirvelä.
07.06. klo 19
12.06. klo 13
20.06. klo 10

Kamarikonsertti, Heidi Miettunen, sello, Anna Maria McElwain, piano. Vapaa pääsy,
käsiohjelma 5 €.
Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus.
lasten kesäkirkko.

KESKIKAUPUNKI
16.05. klo 18
lähetystyön rukousilta kirkon alakerrassa
Suntiolassa, Alanne.
22.05. klo 18
Norvajärven leirikeskuksessa miesten
saunailta. Lähtö 17.45
srk-keskuksesta. Isäntänä Jouni Riipinen.
22.05. klo 18.30 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
28.05. klo 9.15 ja 10.15 Viirinkankaan kappelissa lasten kevätkirkko.
28.05. klo 18
Radioraamisryhmien kevätjuhla.
Ilmoitt. ja allergiat 20.5. mennessä
sari.kuirinlahti@evl.fi tai 040 550 4732.

29.05. klo 13

srk-keskuksessa Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus, Tauno Savioja.
29.05. klo 18.30 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
30.05. klo 18
srk-keskuksen juhlasalissa Israel-tilaisuus,
Mäkinen. Vierailijoina Kamil ja Fady Dow
Israelista. Kahvitarjoilu.

02.06. klo 11
02.06. klo 13
16.06. klo 11
16.06. klo 13

05.06. klo 18.30–20 Kirkonjyrhämän laavulla Nuotionyyttärit.
06.06. klo 19
kirkon kryptan kappelissa klavikordikonsertti, Anna Maria McElwain. Vapaa pääsy.
08.06.
Paaniemellä katulähetystyön leiripäivä.
12.06. klo 18.30–20 Kirkonjyrhämän laavulla Nuotionyyttärit.
13.06. klo 18
lähetystyön rukousilta kryptassa, Alanne.
15.06. klo 13–15.30 kirkon kryptassa Rukouksen lähde - rukousiltapäivä Rovaniemen puolesta.
19.06. klo 18.30–20 Kirkonjyrhämän laavulla Nuotionyyttärit.

19.05. klo 11

KORKALOVAARA-YLIKYLÄ
16.05. klo 10
Sudensuun asukastuvalla, Sudentie 18 D,
Aamukahvit Sanan äärellä.
16.05. klo 18.30 kappelissa Sanan ja Siionin kanteleen ilta.
Kahvitarjoilu. Kirjapöytä.
19.05. klo 13
kappelissa messu, Mäkinen, Gideonien
kirkkopyhä.
26.05. klo 12
Ylikylän koululla jumalanpalvelus.
26.05. klo 13
kappelissa messu, Mäkinen.
27.05. klo 10
kappelissa lasten kevätkirkko.
28.05. klo 18
Hillakirkossa, Hillapolku 9, Retriittivenyttely.
29.05. klo 17–19 Vennivaaran kerhotilalla, Kevätportti 2,
Puuhakas Perhepäivä.
02.06. klo 13
16.06. klo 13
16.06. klo 16

19.05. klo 15
20.05. klo 9
21.05. klo 18
26.05. klo 15

kappelissa messu, Samuel Mäkisen lähtösaarna, kirkkokahvit.
kappelissa konfirmaatiomessu, Mäkinen,
Orell-Kiviniemi.
kappelissa konfirmaatiomessu, ripari 17.
OUNASVAARA
kappelissa Pyhät Meiningit, perhemessu ja –
tapahtuma, Lehmus.
kappelissa lasten kevätkirkko, Kerola.
kappelissa Raamatun aarteiden äärellä.
kappelissa messu, Jääskelä, pyhäkoulu,
kirkkokahvit.

YLÄKEMIJOKI
Viirin kappelissa helluntain ja kaatuneitten
muistopäivän jumalanpalvelus, Ilari Kinnunen, kirkkokahvit ja kunniakäynnit sankarihaudoilla, Viirin hautausmaa klo 12.30, Auttin hautausmaa klo 13.15, Vohon Veikot.
23.05. klo 10–13 Viirin srk-kodilla toimintapäivä, Ylipulli.
26.05. klo 11
Auttin kappelissa messu, Lindström.
31.05. klo 9.45 Viirin kappelissa koulujen kevätkirkko,
Lindström.
02.06. klo 11
09.06. klo 14
16.06. klo 11

Viirin kappelissa messu, Marttala.
Auttin kappelissa virsikirkko, Miettunen.
Auttin kappelissa konfirmaatiomessu, Lindström.

16.05. klo 18
19.05. klo 14

kappelissa virsilauluilta, Ilari Kinnunen.
kappelissa perhepyhäkoulu karennien kanssa.
kappelissa lasten kevätkirkko, Katariina Rautio.
kappelissa perhemessu, Lindström.
kappelissa kouluunsiunaaminen ja lasten kevätjuhla, Ilari Kinnunen.

ALAKEMIJOKI

22.05. klo 10
26.05. klo 11
29.05. klo 18

01.06. klo 9
09.06. klo 10
23.06. klo 11

kappelissa koulujen kevätkirkko, Ilari Kinnunen.
kappelissa sanajumalanpalvelus, Marttala.
kappelissa Alakemijoen rippileirin konfirmaatio, Ilari Kinnunen.
OUNASJOKI

19.05. klo 11
26.05. klo 16

Sinetän kappelissa messu, Mäkinen.
Meltauksen kappelissa iltakirkko, Mäkinen.
Meltauksen kappelissa messu, Mäkinen,
kirkkokahvit.
Meltauksen kappelissa Suvilaulujen ilta, Peltola, kuorolaiset.

02.06. klo 15

kappelissa messu, Jääskelä, kirkkokahvit.

02.06. klo 17
16.06. klo 18

26.05. klo 11

SAAREN-NAMMANKYLÄT
Aapakirkossa sanajumalanpalvelus,
Korteniemi.
Jouttikeron kappelissa messu, Litendahl.

26.05. klo 13

Aapakirkossa sanajumalanpalvelus.
Jouttikeron kappelissa sanajumalanpalvelus.
Aapakirkossa sanajumalapalvelus.
Jouttikeron kappelissa sanajumalanpalvelus.

