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Tosiasiat

P

residentti J.K.Paasikiveltä on jäänyt elämään toteamus: ”Tosiasiain tunnustaminen on kaiken viisauden alku”. Tämä on
hyvä lähtökohta pohdittaessa sekä yhteiskuntamme että kirkon tulevaisuutta jatkuvasti
muuttuvassa maailmassa.
Suomi elää vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Velkaantuminen on lähes kymmenen
miljardia euroa vuodessa. Tämä merkitsee todella suurta sopeutustarvetta. Tätä sopeutusta
ei voida tehdä veroja korottamalla, sillä se
hidastaa kasvua samalla syventäen ongelmia.
Velkaantuminen ei olisi niin vaarallista, jos olisi kasvun kautta mahdollisuus hoitaa velkoja.
Nyt kasvu puuttuu ja näköpiirissä ei näyttäisi
olevan kasvun nousua. Verotulot syntyvät työn
ja yritysten menestymisen kautta. Tässä ajassa
näyttäisi olevan konsensus sille, että on yritettävä sopeuttaa menot tuloihin.
Sopeuttaminen merkitsee palvelujen ja
tukien leikkaamista. Nyt pohditaan vain sitä,
onko tämä sopeuttaminen järkevää tehdä lyhyellä vai pitkällä aikajaksolla. Valitettavasti
nämä leikkaamiset kohdistuvat juuri heihin,
jotka eniten tarvitsevat yhteiskunnan palveluja. Tämä ei ole oikein, mutta usein miten
väistämätöntä. Yhä useampi tässä tilanteessa
tarvitsee myös kirkon apua.

Pääkirjoitus

K

irkon ongelma on jäsenmäärän lasku.
Tämä vähentää verotuloja ja näin heikentää toiminnan edellytyksiä. Meidän tulisi
rohkeasti toimia omien arvojemme puolesta.
Meidän on itse arvostettava kirkon jäsenyyttä
ja pyrittävä toimimaan kirkon jäsenyyden säilyttämisen puolesta.
Tulevaisuudessa kirkon ja yhteiskunnan
työnjakoa jouduttaneen linjaamaan uudella
tavalla. Hyvinvointivaltion rajapintoja mahdollisesti muokataan uuteen malliin. Yhteiskunnan vetäydyttyä joiltakin alueilta kirkon
tulee lisätä sosiaalista ja diakonaalista työtä.
Tässä uusjaossa kirkolle mahdollisesti avautuu paljon tärkeitä työaloja. Kirkkoa tarvitaan
tukemaan ja puolustamaan niitä, joilta puuttuu puolustaja. Kirkolla on tähän hyvät edellytykset: ammattitaitoinen henkilöstö, tiloja,
auttamis- ja palvelutyötä tukeva perinne ja
kulttuuri sekä vahva arvopohja.
Muuttuva yhteiskunta tarjoaa kirkolle
paljon mahdollisuuksia toimia oman perussanomansa lähtökohdista. Oikeastaan onkin
niin, että kirkon ydinsanoma avaa tulevaisuuden muutosten keskellä juuri niitä työmuotoja ja palveluja, joita yhteiskunnassa
tullaan tarvitsemaan silloin, kun ollaan ihmisen asialla.

Kuoli jumalattomien puolesta
Meistä ei ollut itseämme auttamaan, mutta
Kristus kuoli jumalattomien puolesta, kun aika koitti. Tuskin kukaan haluaa kuolla edes
nuhteettoman ihmisen puolesta; hyvän ihmisen puolesta joku ehkä on valmis antamaan
henkensä.
Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä
kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. Kun hän
nyt on vuodattamalla verensä tehnyt meidät
vanhurskaiksi, hän vielä paljon varmemmin pelastaa meidät tulevalta vihalta.
Jos kerran Jumalan Pojan kuolema sovitti meidät Jumalan kanssa, kun olimme hänen
vihollisiaan, paljon varmemmin on Jumalan
Pojan elämä pelastava meidät nyt, kun sovinto on tehty.
Eikä siinä vielä kaikki. Me saamme myös
riemuita Jumalastamme, kun nyt olemme vas-

Torjuntavoitto torakoista
Soi Amonin kirkolla Bangkokissa valmistauduttiin pääsiäiseen. Pieneen kirkkohuoneeseen oli
rakennettu huonekaluista ja patjoista hautaluola.
Se verhoiltiin muistuttamaan Jeesuksen hautaa.
Pääsiäisaamuna seurakunnan evankelista saarnaisi hautaluolan oven edestä.
Pääsiäisen jumalanpalveluksen jälkeen oli luvassa oikein juhla-ateria. Siihen tarvittiin juhlakupit, joita käytettiin harvemmin. Niinpä päätin
opiskelijaharjoittelijan kanssa pestä nuo keittiön
alakaapissa säilytettävät kupit. Kaapin oven aukaisu oli tyrmistyttävä. Vastassamme oli kokonainen torakka-armeija, joka oli vallannut kaapin. Valon ja liikkeen pelästyttäminä nuo pikkulinnun kokoiset torakat säntäsivät ulos kaapista hajaantuen ympäri keittiön lattiaa. Hädissään
niistä nopeimmat ehtivät jo kirkkosalin haudan
suullekin kankaitten kätköihin. Myrkkypullon
ja harjojen avulla hätyyttelimme torakoita kasapäin keittiön nurkkaan ja avoviemäriin ulos lapettaviksi. Muutaman tunnin siivousurakka toi
torjuntavoiton torakoista.
Tuona pääsiäisenä ei ollut vaikea puhua valon

”K

eväällä on helpointa olla kristitty”.
Olen näin kuullut jonkun sanovan.
Kevät tulee meistä riippumatta.
Näemme ympärillämme suuria elämän ihmeitä ja auringon valo tuo myös mieleemme
uutta toivoa. Kevät on meitä suuremmassa
kädessä. Kevät, yhdessä pääsiäisen sanoman
kanssa, julistaa epätoivon, surun ja kuoleman
voittamista ja uutta elämää.
Kaikki neljä evankelistaa (Matteus, Markus, Luukas, Johannes) kertovat Jeesuksen
kuoleman ja ylösnousemisen tapahtumat.
Kaikki evankelistat kuvaavat edelleen tyhjän
haudan, naisten silminnäkijätodistuksen ja
ylösnousseen Jeesuksen ilmestymisen opetuslapsille. Kertomusten erilaisuus osoittaa, ettei
kuvauksia ole harmonisoitu yhden ja saman
linjan mukaiseksi. Jokaisen evankeliumin
pääsiäiskertomukset ovat itsenäisiä ja ainutlaatuisia sekä kuvaavat näin myös jokaisen
kirjoittajan omia persoonallisia painotuksia ja
ominaispiirteitä.

T

ämä keväänä seuraamme kärsimyshistoriaa ja pääsiäisen tapahtumia evankelista
Matteuksen mukaan. Hänen sanomansa
pääsiäisestä on se, että Jeesus teki kaiken
valmiiksi todistajien läsnä ollessa. Kaikki on

Viikon sana

totta ja valmiina vastaanotettavaksi: Jeesus
on kuollut syntiemme tähden, Jumala on herättänyt hänet kuolleista ja odotamme hänen
toista tulemistaan.
Tähän tosiasiaan me kirkon ja seurakunnan
jäseninä uskomme ja tällä pohjalla palvelemme
toisiamme. Evankelistan kirjoituksen pohjalla ja
presidentin sanontaan liittyen tässä on kyseessä
myös kaiken viisauden alku.
Siunauksellista Vapahtajamme ylösnousemuksen juhlaa kaikille Pääsky-lehden lukijoille.

Jouni Riipinen
kirkkoherra

Kirkon kynnys

taanottaneet Herramme Jeesuksen Kristuksen
valmistaman sovituksen. (Room.5)

Rukous

Rakas Vapahtaja,
kaikki syyt kelpasivat,
kun sinut tuomittiin.
Kansa halusi huutaa sinut
ristiinnaulittavaksi.
Sinun oli kuljettava ristintiesi yksin.
Herra, emme ymmärrä
kärsimyksesi syvyyttä.
Kuitenkin rukoilemme:
Auta meitä joka päivä kuolemaan pois
vääristä mielihaluista
ja elämään sinulle,
sinä ristinkantaja ja lunastaja,
joka elät ja hallitset ikuisesti.
Aamen.

Hartaus
ja pimeyden välisestä taistelusta. Paavali kirjoittaa Korinttilaiskirjeessä: ”Kristukseen, joka oli
puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän
syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan
vanhurskauden.”
Meidän syntilikamme oli siirretty pyhän ja
puhtaan Kristuksen päälle, kun Hän kuoli uhrikuoleman puolestamme. Näin Kristus osti meidät vapaiksi pimeyden vallasta ja avasi meille
pääsyn Jumalan valon valtakunnan jäsenyyteen,
Jumalan lapseuteen.
Torakka-armeijan jäljet puhdistuivat saippualla, syntimme puhdistuvat Jeesuksen pyhällä verellä, hänen anteeksiannollaan.
Jeesuksen kuolleista nouseminen takaa sen,
että kuolema, Saatana ja synti on voitettu. Näin
Jeesus tuli tieksi pimeydessä piileskelevän ihmisen ja valkeudessa asuvan Jumalan välille.
Pääsiäisen ilouutinen Jeesuksen ylösnousemuksesta tuo pysyvän muutoksen mahdollisuuden pimeydestä valoon kaipaavalle ihmiselle tänäänkin.
Liisa Alanne

Saamme nähdä hänet
kasvoista kasvoihin
Jeesus, sinä elämän valo.
Sinä kohtaat ihmisen kahden kesken, valaiset hänet
ja muutat yksinäisyyden iloiseksi luottamukseksi.
Kirkastumisesi kautta
sinä avaat meille keskellä matkaamme taivaanrannan.
Me saamme nähdä sinut kasvoista kasvoihin.
Jeesus, sinä myötäkärsimisen katse.
Sinä laskeudut ihmisen syvimpiin kuiluihin
ja kuljet hänen kanssaan niiden halki uuteen alkuun.
Kärsimyksesi kautta
sinä lasket kasvoillemme anteeksiantosi piirteet.
Me saamme nähdä sinut kasvoista kasvoihin.
Jeesus, sinä ikuinen rakkaus.
Sinä vapiset ihmisen kuoleman edessä ja kukistat sen
täyttääksesi meidät elämän yltäkylläisyydellä.
Ylösnousemuksesi kautta
sinä sallit meidän syntyä loppumattomaan rakkauteen.
Me saamme nähdä sinut kasvoista kasvoihin.
(Taizén yhteisön rukous)
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Kansliapäällikkö Jukka Keskitalo katsoo kirkon tulevaisuuteen

LYHTY kädessä
Viisi tienviittaa
tulevaisuuteen
1. Laaja kosketuspinta
suomalaisiin
2. Yhteinen
jumalanpalvelus
3. Hengellinen
juurevuus
4. Todistus ja
missionaarisuus
5. Yhteiskunnallinen
aktiivisuus.

Kuva: Juho Ruohola

– Iloitsen siitä, että pääsiäisen ilo ja
riemu on saanut yhä enemmän sijaa kirkkomme elämässä. Esimerkiksi pääsiäisyön messun riemulliset sävyt ovat tulleet myös minulle
yhä tärkeämmiksi.
Näin arvioi pääsiäisen vieton
muutosta Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo.
Pääsiäisen yleissävy on perinteisesti ollut pitkäperjantaihin ja ristiin keskittyvä.
– Tämä on siinä mielessä ihan
oikein, että risti on kaiken keskus.
Myös oman uskonelämäni kulmakivi on tietoisuus siitä, että syntini on sovitettu ristillä, Keskitalo
korostaa.
– En edes yritä ymmärtää ylösnousemuksen ihmettä järjelläni, se
on minulle mysteeri, uskon suuri salaisuus. Uskon perusta. on yksinkertainen ajatus siitä, että Jeesus
elää, eikä ole vain ihmisten keksimä teoreettinen ajatusrakennelma,
– Meidät on kutsuttu olemaan
ylösnousseen Jeesuksen todistajia.
Siksi kristitty elää tavallaan joka
päivä pääsiäisen sanoman varassa
ja vaikutuspiirissä.

toisemmiksi omista juuristamme ja
uskostamme.
– Perinteinen lähetystyö, evankeliumin vieminen kaikille kansoille ja kaikkiin kulttuureihin on
luovuttamatonta kirkolle. Lähetystyö on osa kirkon identiteettiä; vain
lähetystyötä tekevä kirkko on elävä kirkko.
– Asian toinen puoli on se, että
myös oma maamme on yhä enemmän lähetyskenttä. Kirkon jäsenmäärä on jo parissa Helsingin seurakunnassa laskenut alle 50 %:n.
Mitä muuta tämä voisi merkitä
kuin sitä, että ”lähetyskenttä alkaa
kotiovelta”.
– Pohjoisessa tilanne ei ole vielä samanlainen, mutta ei ole syytä tuudittautua siihen, että tilanne
säilyy täälläkään ennallaan. Tarvitsemme luottamusta evankeliumin
sanomaan ja rohkeutta ja intoa viedä sitä eteenpäin.

Viiden näkökulman Lyhty
Kirkon perustehtävä on pysyvä,
mutta olosuhteet muuttuvat koko
ajan. Kirkosta eroamisen lisääntyminen on haastanut meitä pohtimaan perustehtävämme toteuttamistapoja.
Torniosta kotoisin oleva Keskitalo visioi kirkon tulevaisuutta viidellä näkökulmalla, joiden
alkukirjaimista muodostuu sana
LYHTY.
1. Laaja kosketuspinta kansaan
Aivan ratkaiseva kysymys kirkon tulevaisuuden kannalta on se,
että se säilyttää jatkossakin kosketuspinnan mahdollisimman suureen joukkoon suomalaisia. Vain
siten kirkkomme voi jatkossakin
olla todellinen kansankirkko, Keskitalo korostaa.
– Tarvitsemme monenlaista ”matalan kynnyksen” toimintaa. Laajan kosketuspinnan säilyttämiseksi
on tärkeää vaalia sellaisia toimintamuotoja, joilla on kosketus kirkon
sanomaan myönteisesti suhtautuviin, mutta sen toiminnasta etäämmällä oleviin. Lapsi- ja perhetyö,
rippikoulu, musiikki ovat esimerkkejä tästä.
2. Yhteinen jumalanpalvelus
Jumalanpalveluselämä on seurakunnan sydän. Jos se sykkii, seurakunta voi hyvin. Ellei sydän syki, seurakunta näivettyy, Keskitalo
painottaa.
– Mutta jumalanpalveluselämä
tulee nähdä laajempana kysymyksenä kuin vain sunnuntain messuna. Siihen kuuluvat kirkolliset
toimitukset, hartaudet viikolla kirkoissa, kouluissa ja laitoksissa tai
päiväkerhojen ja rippikoulujen hartaudet.
Keskitalo iloitsee jumalanpalveluselämän kehittämishankkeesta,
jossa Oulun hiippakunnasta ovat
olleet mukana mm. Kempeleen ja
Haapajärven seurakunnat. Määrätietoisella panostuksella myös jumalanpalvelusten kävijämääriä on
saatu nousuun.
3. Hengellinen juurevuus
Laajan kosketuspinnan rinnalla tarvitaan syvyyssuuntaa. Tutki-

Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo: Kristityt ovat kutsutut olemaan ylösnousseen Jeesuksen todistajia, jossa eletään joka päivä pääsiäisen sanomasta.
mukset kertovat selvästi, että tieto
kristillisen uskon perusasioista on
heikentynyt..
– Kolmantena tienviittana tarvitsemme seurakunnissa suunnitelmallista raamattuopetusta, Keskitalo muistuttaa.
– Siinä voidaan hyödyntää olemassa olevia toimintamuotoja, kuten rippikoulua. Uskon perusasioiden opetukselle on tarvetta tulevaisuudessa yhä enemmän.
Monet merkit, esimerkiksi vilkastunut kirkosta eroaminen ja toisaalta lisääntynyt kirkkoon liittyminen, kertovat siitä, että kirkon
jäsenyydestä on tullut entistä tietoisempaa.
– Vanhat tavat tukea jäseniä eivät välttämättä sellaisenaan riitä,
Tarvitaan uudenlaisia keinoja huolehtia jäsentemme hengellisestä
tarpeista ja kasvusta.
Keskitalo nostaa esiin myös seu-

rakuntien työntekijöiden ja luottamushenkilöiden hengellisen elämän hoitamisen, johon tulee määrätietoisesti panostaa.
4. Todistus ja missionaarisuus
Keskitalon mielestä on realistisesti tiedettävä, että elämme jat-

kossa Suomessakin entistä monikulttuurisemmassa ja moniuskontoisemmassa ympäristössä.
– En näe tätä sinänsä uhkana. En
myöskään usko, että suomalaiset
suurin joukoin kääntyisivät vaikkapa islamiin. Sen sijaan uusi tilanne voi herätellä meitä entistä tie-

Ehdotuksia hallitusohjelmaan
Ev.lut kirkko on jättänyt oman
esityksensä huhtikuun eduskuntavaalien jälkeen muodostettavan
uuden hallituksen ohjelmaan.
Jukka Keskitalon johdolla valmistellut ehdotukset on koottu
kolmen otsikon alle: arjen hyvinvointi, globaalit kysymykset
sekä turvallisuus ja perusoikeudet.
Kirkko toteuttaa tässä yhtä teh-

täväänsä käyttämällä yhteiskunnallisia puheenvuoroja.
Jukka Keskitalo muistuttaa
kuitenkin, että kirkko on kuitenkin ytimeltään hengellinen yhteisö. Sen tärkein yhteiskunnallinenkin panos on se, että se on
oma itsensä: puhuu Jumalasta
ja muistuttaa Pyhän läsnäolosta
kaiken talous- ja rakennepuheen
keskellä.

5. Yhteiskunnallinen aktiivisuus
Jukka Keskitalo muistuttaa, että
kirkolla on ollut merkittävä rooli
myös hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa. Kirkon rooli vaikuttajana voi tulevaisuudessakin olla
näkyvä, jos niin haluamme.
– Tarkoitan vaikkapa diakoniatyön kokemusten pohjalta tapahtuvaa heikoimmassa asemassa olevien puolesta toimimista ja puhumista. Aktiivinen ja profeetallinen
osallistuminen yhteiskunnalliseen
keskusteluun on merkittävä tulevaisuuden kirkon rakennuspuu.
– Tässä meillä jokaisella on
omalla paikallamme tehtävää, mutta erityinen vastuu lankeaa kirkon
johdolle valtakunnallisesti ja paikallistasolla. Esimerkiksi piispojen julkiset puheenvuorot kertovat
kirkon arvoista ja etiikasta. Näitä
vahvoja, kirkon uskosta ja arvoista nousevia puheenvuoroja toivoisin kuulevani enemmänkin. Omalta osaltani kansliapäällikkönä olen
tietysti myös asiasta vastuussa.

Lyhdyn ydin
– Näiden kirkon haasteiden edessä
haluan muistuttaa siitä, että tulevaisuus ei viime kädessä ole meidän käsissämme, vaan suuremmissa käsissä. Meidät on kutsuttu Jumalan työtovereiksi.
– Voimme siis luottavaisesti
psalmin kirjoittajan sanoin sanoa:
Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni, se on valo minun
matkallani (Psalmi 119: 105).
Tuomo Korteniemi
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Minun ei tarvitse pelätä
Teemu Pekkala, 18, odottaa kuoroharjoitusten alkamista. Hän on
syksystä saakka laulanut Ilonlähde -kuorossa. – On mukava oppia yhdessä asioita ja tuntea yhteenkuuluvuutta mahtavaan porukkaan, Teemu sanoo. Nyt nuori mies
on selvästikin huojentunut, takana
ovat ylioppilaskirjoitukset ja edessä – koko elämä!

Hiljaisuus puhuttelee
Teemu haaveilee teologian opinnoista. Hän on pitkään halunnut
kirkon työhön ja punnittuaan mielenkiintoisia vaihtoehtoja, kokenut
papin työn kiinnostavimmaksi.
–Teemusta tulee hyvä pappi! Ystävät kannustavat.
Teemu hymyilee ujosti, mutta
tietää kavereiden olevan oikeassa.
– Haluaisin olla pappi, joka on
lähellä seurakuntalaisia ja jonka ihmiset kokevat tukijaksi ja rinnalla
kulkijaksi, Teemu miettii.
Hän on hankkinut jo pääsykoeaineiston ja pohtii ääneen, mitä eroja
on tämän ja viime vuoden pääsykokeiden kirjoissa.
Pääsiäisen alla vietetään hiljaista viikkoa. Tässä elämänvaiheessa se ei ole juuri vaikuttanut Teemun elämään. Hän on miettinyt,
että joskus voisi viettää vaikkapa
mediapaastoa ja käyttää osan median parissa viettämästään ajasta
hiljentymiseen.

Pääsiäisen sanoma piilossa
Teemu pohtii pääsiäisen merkitystä
muiden kirkkovuoden juhlien joukossa.
– Ehkä nuorten parissa pääsiäisen hengellistä merkitystä ei pohdita ääneen. Se, mistä ääneen puhutaan, on enemmänkin pitkä vapaa,
jolloin mennään laskettelemaan tai
hiihtämään ja syödään hyvin. Tosin
kyllä nuorilla pääsiäisen sanomasta
ajatuksia on, mutta ollaanko niistä

kiinnostuneita, Teemu kysyy.
Hänen mielestään pääsiäisessä
ollaan ihan kristinuskon ytimessä.
Hänelle tärkein asia koko uskossa on se, ettei tarvitse pelätä, mitä
elämässä tapahtuu. – Olemme etuoikeutettuja juuri siksi, että meidät
hyväksytään ehdoitta. Vaikka teet
väärin, niin sinun ei tarvitse ponnistella, vaan sinua rakastetaan sellaisena kuin olet.

Tunteiden ääripäät läsnä
Pääsiäisen juhlassa on läsnä tunteiden kirjo syvältä kivusta ja kärsimyksestä aina suurimpaan rakkauteen saakka. Äärimmäinen, täydellinen rakkaus, kun Jeesus vapaaehtoisesti meni ristille naulittavaksi siksi, että saisi antaa meille iankaikkisen elämän. Tai kipu, kun
Jeesus kuoli tuskiinsa meidän puolestamme, ruoskittuna ja halveksittuna.
Läsnä ovat myös suru ja ilo. Jeesus kuoli ja häntä jäivät ikävöimään
äiti ja ystävät. Mutta mikä ilo, kun
Jeesus olikin ylösnoussut! Hän oli
päässyt Isän luo.
– Jos kuvaisin pääsiäistä kahdella adjektiivilla, ne olisivat iloinen
ja lohdullinen, Teemu sanoo.

laan. Risti kertoo siitä, että usko on
hänen elämässään.
Jeesus tuli tänne, oli kuten me,
ihminen – mutta vailla syntiä.
Vaikka hän ei tehnyt kenellekään
pahaa, ei puhunut selän takana, ei
kadehtinut, tiuskinut tai valehdellut, hän syyttömänä kärsi meidän
syntien puolesta ristinkuoleman.
Teemu ei kylvä rairuohon siemeniä, eikä piilottele pääsiäismunia. Hän kuitenkin nauttii keväästä
ja valosta ja juhlan herkuista. Kuorokavereilla on monenlaisia suunnitelmia. Yksi tekee töitä, toisen
luokse tulee sukua ja ystäviä, kolmas osallistuu pitkäperjantain yömessuun.
Kiitos koko elämästä! Kuoroharjoitus päättyy laulavaan rukoukseen ja pieneen hartauteen.

Harriet Urponen

Kristus ristillä
Näemme sinut ristillä, Kristus.
Kätesi ja jalkasi olivat nauloilla lävistetyt,
kyljessäsi oli vertavuotava haava.
Kuulemme tuskasta raskaan hengityksesi,
silmissäsi oli tyhjä katse.
Tällaisenako sinut on nähtävä, Kristus?
Monet haluavat nähdä sinut hohtavaan vaippaan puettuna,
silmäsi viisautta säteillen.
Monet haluavat nähdä sinut kansanjoukon keskellä parantamassa sairaita.
Monet haluavat nähdä sinut kävelevän järven päällä,
muuttamassa veden viiniksi,
ruokkimassa kansanjoukkoja muutamalla leivällä ja kalalla.
Me haluamme nähdä sinut, Kristus, ristillä.
Kuoleman voittajana.
Jumalallinen rauha ristin ympärillä.
Isän äänen sanoessa: Tämä on minun rakas Poikani.
Tulemme yhä lähemmäs ristiä.
Rakastamme kärsivää muotoasi, Kristus.
Sillä siinä ristin juurella me tiedämme voittavamme synnin.
Sen vuoksi me rakastamme muotoasi, Kristus, ristillä.
(Mukaeltu Tapio Nousiaisen alkuperäistekstin pohjalta)

Ristin merkitys
Pohdimme, miten risti liittyy pääsiäiseen. Tuntuu hurjalta
ajatella, että risti kuvastaisi vain
kuolemanrangaistuksen toimeenpanovälinettä. Kun jollakin on jotakin taakkaa, puhutaan, että hänellä on ristinsä kannettavanaan. Risti
on paljon muutakin.
Risti -symbolissa on vahvasti
läsnä usko nimenomaan rakkauden
sävyttämänä. Sillä niin on Jumala
maailmaa rakastanut, että antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka
häneen uskoo hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä (Joh
3:16). Teemu kantaa ristiä kaulal-

Ruusu Tervaskannon johtaman Ilonlähde -kuoron harjoituksissa on iloinen ja reipas meininki. Pääsiäisen ilo.
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Credo

Eva ja Markku Salomaa:

Pääsiäinen tuo armon ja huikean toivon
Eva ja Markku Salomaalle pääsiäinen on juhlien juhla, tärkeämpi kuin hieno ja koskettavan tunnelmallinen joulu.
Pääsiäinen viestii kristillisen uskon ytimen: Armon ja toivon katoamattomasta elämästä, joka on käsittämätön salaisuus.
Kuva KHY

Salomaiden pääsiäiseen kuuluu osallistuminen johonkin pääsiäisajan keskeisimmistä kirkkotilaisuuksista. Usein kiirastorstai-illan tai pääsiäisyön messuun, tunturipääsiäisenäkin johonkin tunturikappelin tilaisuuteen.
– Pääsiäinen on sellainen ehdoton juhla-aika, että peruskristityn tulee hakeutua
Sanan ääreen. Jos pääsiäisenä ei ole mitään omakohtaista osallistumista seurakunnan jumalanpalvelukseen, juhla ja sen tuoma ilo livahtavat silloin varkain käsistä,
Markku sanoo.
– Äidin ja lähisuvun ortodoksiperinne
minussa pitää pääsiäisyön messuun
osallistumista korostetun tärkeänä, Eva toteaa.
– On tuntunut tosi mukavalta ja ekumeeniselta, kun pääsiäisyönä Rovaniemen luterilaisen kirkon eteisessä olemme saaneet
tuohuskynttilät, joskus kiertäneet kirkkoa
tai laulaneet yhdessä kirkon portailla: Kristus nousi kuolleista, kuolemalla kuoleman
voitti…”

Yhteisöllinen pääsiäiskokemus
Muutama vuosi sitten Salomaita sykähdytti
pääsiäisen synnyttämä yhteisöllinen ilo katolisessa pääsiäisyön messussa.
– Koko pieni slovenialaiskylä tuntui olevan koolla, väkeä oli perhekunnittain, kirkko oli tupaten täynnä.
– Voimakas yhteisöllisyys, pääsiäisen
merkitys, sen ilo ja valo tuntui vahvalta
täydessä kirkossa.
– Siinä oli jotain samaa, mikä ortodoksiperinteessä korostuu äärettömän suurena
ilona: ”Totisesti Kristus nousi kuolleista”,
Eva muistelee.

Sanoma armosta tärkeää nykyajalle
Pääsiäisen kertomuksissa Evaa on koskettanut evankelista Luukkaan kertoma yksityiskohta ristiinnaulituista. Luukas kertoo Jeesuksen vastanneen toiselle ryövärille: Jo tänä päivänä sinä olet kanssani paratiisissa”, kun rikollinen oli ensin pyytänyt:
”Muista minua, kun tulet valtakuntaasi.”
– Jeesuksen vastaus: ”Jo tänä päivänä
olet kanssani paratiisissa”, on minulle valtavan puhutteleva. Siinä tulee esille voimallisesti armo. Pääsiäisessä on ylösnousemus
ja armo, jota pitäisi vielä enemmän korostaa nykyajassa
– Aikamme on äärettömän armoton.
Kristinuskon ydinsanoma kuuluttaa uskoa
ja armoa. Tämä päivä tarvitsee molempia,
Eva kokee.

Työelämä tarvitsee armoa
Eva Salomaan mielestä nykyinen työelämä tarvitsee paljon armoa, koska ihmisiltä vaaditaan tavattoman paljon. Eva kertoo
havainneensa oman työnsä kautta, mitä armottomasta kulttuurista seuraa: turhaa kärsimystä, ihmisten sairastumista, koska asetetaan liian kova vaatimustaso niin itselle
kuin toisille.
– Ihmisten elämästä puuttuu iloa. Ei nähdä kristillisen uskon hienoa sanomaa armosta. Sehän kuuluttaa, ettei kukaan ei ole
täydellinen, ja että sinä kelpaat niine hyvinesi ja voit olla onnellinen ja armahdettu.
– Tämä kaikki lähtee siitä, mitä Kristus
sanoi ristillä ryövärille, miehelle, joka elämässään oli epäonnistunut, Eva korostaa.

Armollisuudella kyseenalaistettava
kapeutuneita arvoja
– Julkisuudessa saa paljon huomiota epäonnistumiset ja suoranainen virheiden jah-

On ajateltava itsensä sisälle pääsiäisen tapahtumiin. Emme ole vain ulkopuolisia tarkkailijoita. Pääsiäinen on Jeesuksen vaiheiden muistelemista sekä toivoa
osallisuudesta tulevaan, katoamattoman maailman elämään, Eva ja Markku Salomaa sanovat.

Pääsiäisen riemullinen ydin
”Kristus nousi kuolleista,
kuolemalla kuoleman voitti
ja haudoissa oleville
elämän antoi”.
taaminen. Mahdollista epäonnistujaa ja virheentekijää revitään mediassa vuositolkulla. Armoa on liian vähän näkyvissä ja liian
vähän läsnä, Eva pohtii.
Markku komppaa Evan ajatuksia toteamalla, että yhteiskunnassa on saanut liian
suuren jalansijan ajatus suurituloisista
huippuosaajista, jotka ovat jonkin kapean
alan osaajia. Se on työntänyt sivuun ajatuksen yhteiskunnasta, jossa tarvitaan jokaista. Ei tarvitse olla huippu, vaan riittää olla
tavallisen hyvä ammatissaan olipa se mikä
tahansa: rekkakuski, kätilö, insinööri, rajavartija, johtaja tai kaivinkoneen kuljettaja.
– Kirkolla voisi olla rooli kyseenalaistamassa tällaista ihmisen arvon kieltämistä,
Markku sanoo.

Vaikuttavaa draamaa
omaan elämään liittyen
Pääsiäisessä Markkua koskettaa vaikuttava
draamallisuus, joka viime kädessä kuvaa
myös ihmisen omaa elämäntulkintaa.
– Puolessa viikossa käydään lävitse kristinuskon ydinsanoma. Ei tuntuisi samalta,
jos pyhät olisivat toisistaan irrallisina, siellä täällä.
– Torstaina käydään kärsimyksen ja tuskan Getsemanessa ja kuoleman portilla.
Pitkäperjantaina ollaan tuonelassa. Pääsiäisen aamuna noustaan kuolemasta elämään.

– Jumalanpalveluksen toteutus erilaisine elementteineen tuovat hyvin esiin
pääsiäisen viestin: käydään tummissa vesissä, alttari verhotaan mustaan, urut vaikenevat ja lopulta kuitenkin tullaan ylösnousemuksen valoon ja iloon, kuoleman voittamiseen.
– Päädytään toivoon, Markku sanoittaa.

Iän myötä kuoleman teema lähemmäksi
Salomaat toteavat saaneensa elää onnellisten tähtien alla ilman rajuja oman elämän pitkäperjantaikokemuksia. Kuolema
on koskettanut, kun Evan veljen vaimo menehtyi yllättäen yhtenä lankalauantaina ja
myös veli myöhemmin.
– Pääsiäinen puhuttelee iän myötä uudella tavalla, kun juhlan kulussa käydään
puhuttelevasti kuoleman rajalla. Ikääntyessä tulee ajateltua kuolemaa ja myös keskusteltua siitä. On hyvä, että kuoleman teema
tulee lähemmäksi, koska tämä aika ei kovin
nosta sitä esille, Markku kertoo.
– On ajateltava itsensä sisälle pääsiäisen
tapahtumiin, emme ole vain ulkopuolisia
katselijoita. Pääsiäinen on sen muistelemista, mitä kerran on tapahtunut ja sen odottamista ja toivoa mikä tulee tapahtumaan,
Markku toteaa.

”Kristus nousi kuolleista,
kuolemalla kuoleman voitti.”
Eva ja Markku Salomaalle kristillisen uskon ydin on pääsiäisen viestissä: Jeesuksen
ylösnousemus kuolleista, kysymys on kuoleman voittamisesta.
– Ilman pääsiäisen sanomaa ylösnousemuksesta kristillinen usko on vailla pohjaa.
Pääsiäinen avaa taivasnäkymät, antaa taivastoivon, Salomaat sanovat yhdestä suusta.

Mitä mieltä moderni lääkäri on apostoli Paavalin ajatuksesta kuolemasta ihmisen
viimeisenä vihollisena?
– Katsotaanko kuolema viholliseksi vaiko vapauttavaksi ystäväksi, riippuu vähän
näkökulmasta, josta asiaa katsotaan. Poislähtevän näkökulmasta kuolema voi olla
toivottava, mutta omaisten kannalta se voi
olla tavaton menetys.
– Jos ei ole uskoa ja toivoa ylösnousemuksesta, silloin kuolema voi olla viimeinen vihollinen, Eva miettii.

Ylösnousemus kuolleista on salaisuus
Ruumis lasketaan hautaan ja ajan saatossa
se maatuu, niin kuin hautaan siunaamisen
hetkessä lausutaan: ”maasta sinä olet tullut
ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman…”.
Mitä taivastoivo merkitsee lääkärille tai
pankkimiehelle? Mitä on ylösnousemus
kuolleista, joka uskontunnustuksessa lausutaan ”uskon ruumiin ylösnousemuksen ja
iankaikkisen elämän”?
– Ei minulla ole siitä minkäänlaista käsitystä, mitä ylösnousemus kuolleista on tai
miten sellainen käynnistyy.
– Taivaassa – mitä se onkin – kuitenkin
tunnistamme toisemme. Odotan näkeväni
veljeni ja hänen vaimonsa toisessa todellisuudessa, Eva toivoo.
Markku katsoo, ettei ylösnousemusta ja
ikuista elämää voida selittää, eikä se häntä vaivaa.
– On vain uskottava, vaikka emme tiedä. Uskon olemukseen kuuluu se, ettemme tiedä. Jos tietäisimme, silloin se ei olisi enää uskoa.
– Se on salaisuutta joka meidän on uskottava ja siedettävä Markku sanoo.
KHY

Kuva: Eastpress Seppo JJ Sirkka
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Seitsemän sanaa ristillä
Neljän evankeliumin kirjoittajat Matteus, Markus,
Luukas ja Johannes kertovat Jeesuksen sanoista
ristillä. Kullakin kertojalla on oma versionsa, joka
ilmentää jotain tärkeää Jeesuksen kärsimyksen
merkityksestä, kristillisen uskon keskeisistä asioista:
anteeksiantamuksesta, rakkaudesta, huolenpidosta
ja toivosta.
Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä he tekevät.
(Luuk 23:34)
Eivät tiedä mitä tekevät. Ja kuitenkin tietoisesti tekivät.
Ja tulivat syyllisiksi.
Ja väärintekemisensä hetkellä he olivat kärsijän myötätunnon ja
anteeksiantamisen kohteina.
Kuka syvimmältään tietää ja tiedostaa sen, mikä omia tekemisiä
ja tekemättä jättämisiä motivoi ja ohjaa. Arvelemme ja luulemme
tietävämme emmekä kuitenkaan perimmältään tiedä.
Tahto on sidottuna monin näkymättömin säikein tiedostettuihin ja
tiedostamattomiin ohjureihin.
Kenen suusta kuuluisi havahduttava ja samalla lohduttava sana:
”Anna anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät.”
Evankelista Luukas korostaa Jeesuksen olleen viaton kärsijä.
Jeesus oli syytön, mutta hän rukoili ja rukoilee tänään syyllisten
puolesta – sinun ja minun puolesta.
Nainen, tämä on poikasi. Tämä on äitisi. (Joh 19:26–27)
Elämän on jatkuttava myös lähdön jälkeen.
Ja tärkeintä on rakkaus, välittäminen ja huolenpito.
Ja lähtevän jälkeen elämä jatkuu sitoutumisessa tuohon
kolminaisuuteen.
Elämänsä viime hetkilläkin, ristinpuulta Jeesus huolehtii
lähiomaisistaan.
Jättää ”rakkauden testamentin”.
Tänään hän kantaa huolta sinusta ja minusta.
Totisesti; jo tänään olet minun kanssani paratiisissa.
(Luuk 23:43)
Tämän Jeesus lausuu ristinpuulla riippuvalle, rangaistustaan
kärsivälle rikolliselle, joka rukoili lyhyesti elämänsä
loppuselvityksessä: ”Jeesus, muista minua …”
Katumus oli pelkistetyn lyhyt.
Katumusrukous ei ole muotoon, tapaan tai määrättyihin sanoihin
sidottua.
Ja kuului huikaiseva vastaus: ”Jo tänään olet minun kanssani
paratiisissa.”
Jumalallinen armo on lähellä, se nostaa, kantaa, pelastaa ja antaa
toivon.
Myös tänään.
Jeesus haluaa, että jokainen ihminen pelastuisi.
Elämässään epäonnistunut kuuli Jeesuksen sanat.
Me kuulemme ne tänään.
”Sinun pitää oleman minun kanssani paratiisissa.”
On toivo.

Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? (Mark 15:34)
Pettyneen ja epätoivoisen tuskainen miksi-huuto.
Odotukset eivät täyttyneet, lupaukset ja merkit pettivät. Edessä
vain tummaa ja mustaa.
Ihmiset hylkäsivät.
Kuin Jumala olisi suuri pettäjä.
Hyljättynä oleminen on kauheaa.
Hyljätty huutaa psalmirukoilijan sanoilla: ”Jumalani, Jumalani,
miksi hylkäsit minut?”
”Yöt kaikki huudan saamatta rauhaa.
Kurkkuni on kuiva kuin ruukunsiru,
kieleni on tarttunut kitalakeen.”
Rukous sisältää toivon.
Huutaja tarrautuu Jumalaan: ”Jumalani, Jumalani”.
Jumala on, vaikkei uskoiskaan. Vielä on toivon kipinä.
Se, mitä on tapahtunut, on sattumanvaraista minulle,
koska sen mieltä ja tarkoitusta en näe.
Mutta ei ilmeisesti vaikenijalle.
Hänet hyljättiin, jotta minun ei tarvitsisi tulla hyljätyksi.
Minun on jano. (Joh 19:28)
Jeesus koki ihmisen inhimilliset tarpeet.
Koko ihmisen elämän.
Ihmisten kärsimykset.
Siksi hän voi ymmärtää kokemusta elämästä.
Tuskaa.
Sinun ja minun.
Se on täytetty. (Joh 19:30)
Suunnitelma on toteutettu, työ loppuun saatettu.
Luomiskertomuksen mukaan Jumala sai luomistyönsä valmiiksi
ennen sapattia.
Jeesus, Sana, maailman luomisen instrumentti, on suorittanut
loppuun uuden luomisen.
Edessä on sapatin lepo. Haudassa.
Ja Uuden maailman ensimmäinen aamu.
Jossa yhdistyy Jumalan maailmat.
Tämä katoavainen ja salattu katoamaton.
Jeesus otti vastuulleen kaikki syntini. Hän hyvitti ne ja sai aikaan
sovinnon minun ja Jumalan välille.
Isä, sinun käsiisi minä uskon henkeni. (Luuk 23:46)
Matkan pää on käsillä
Luottavainen lähtijä. Tumma pelko on kenties läsnä, vaikka ei näy.
Tuska ja kipu ovat vieraana.
Ihmisten iva viiltää syvältä.
Taivaanranta tummuu, pimenee.
Mutta on luottamus: tämä on suuremmissa käsissä:
”Isä, sinun käsiisi minä uskon henkeni.”
Yletynkö tuollaiseen rohkeuteen ja levollisuuteen?
”Pelko pois, pelko pois. Ilman verkkoa ja valjaita minä kaadun.
Kaadun kohti valoa,” laulaa rohkea laulaja.
Jeesuksen tähden voin vapaasti ja pelotta lähestyä Isää Jumalaa.
Kuolemankin hetkellä voin luottaa häneen.
KHY

Lähteenä käytetty myös rippikoulukirjaa Meitä varten.
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Kristillinen toivo viimeisellä portilla
Hautajaisissa kuullaan siunaussanat:
”Maasta sinä olet tullut ja maaksi sinun
pitää jälleen tuleman, Jeesus Kristus Vapahtajamme on sinut viimeisenä päivänä herättävä.”
Runolliset sanat, ”maasta – maaksi”, ilmentävät elämänkierron lainalaisuuden. ja myös. Kristillistä toivoa katoavaisuuden edessä kuuluttavat sanat:
”Jeesus on herättävä sinut viimeisenä
päivänä”.

Toivon sisältö
Kristittyinä siis uskomme, että aikojen lopussa Jumala voimallaan herättää kuolleet ja lahjoittaa ikuisen elämän
omilleen. Siinä pelkistetyn tiiviisti kristillinen toivo kuoleman ja katoavaisuuden maailmassa.
Toivo perustuu Uuden testamentin sanomaan Jeesuksen kuolleista herättämisestä.
Se ei tarkoittanut palaamista takaisin
ruumiilliseen elämään maan päälle. Se
oli tapahtuma, jossa Jeesus korotettiin
taivaalliseen valta-asemaan.

Onko sanoma luotettava?
Kukaan ei ole ollut paikalla todistamassa Jeesuksen kuolleista herättämisen tapahtumaa. Jeesuksen opetuslapset vakuuttuivat hänen ylösnousemuksestaan
sen myötä, mitä he pääsiäisen aikaan ja
vielä myöhemminkin ilmestyksinä kokivat. Sirpaleisista kertomuksista ei synny
aukotonta tai jännitteetöntä kokonaiskuvaa, missä järjestyksessä nuo kokemukset tapahtuivat ja mitä ne tarkalleen olivat.

Jotain merkillistä tapahtui

Opetuslasten kokemuksia on selitetty
psykologisesti. Läheisen ihmisen menetys ja kaipaus synnyttävät joskus voimakkaan kokemuksen menetetyn läsnäolosta. On myös tulkittu, että oppilaat eivät kestäneet mestarinsa häpeällistä loppua, vaan kuvittelivat ylösnousemuksen
tapahtuneeksi.
Tulkintoja vastaan puhuu se, että oppilaat romahtivat Jeesuksen kuollessa
ja pakenivat kotikonnuilleen Galileaan
entisiin arkisiin töihin. Herää kysymys,
mistä heille nousi uusi vakaumus kuoleman voittaneesta ja taivaaseen korotetusta Messiaasta, jos he olivat jo päätyneet siihen, että kaikki odotukset ja toiveet romuttuivat, kun Jeesus teloitettiin
ristinpuussa.
Jotain tapahtui, joka synnytti rohkean
ja toivoa täynnä olevan vakaumuksen.
Jeesuksen oppilaiden kokemuksiin tai
niiden taakse emme pääse. Voimme vain
todeta, että nuo kokemukset synnyttivät uuden liikkeen, joka kuulutti ristillä kuollutta Jeesusta syntien sovittajana,
kuolleista herätettynä ja taivaaseen korotettuna hallitsijana.

Jeesuksen ylösnousemus
Alun alkaen Jeesuksen ylösnousemus
kuolleista ja taivaaseen astuminen ymmärrettiin yhdeksi ja samaksi tapahtumaksi. Myöhemmin evankelista Luukas
eritteli sen kahdeksi eri tapahtumaksi.
Alkukristillisyyden vaiheissa Jeesuksen ylösnousemus kuolleista ymmärrettiin monin nyanssein.
Jeesuksen kuolleista herättäminen tulkittiin alkusoitoksi kaikkien pian tapah-

tuvalle ylösnousemukselle kuolleista.
Paavali opasti korinttilaisia: (1Kor 15):
Mutta nyt Kristus on herätetty kuolleista, esikoisena niiden joukosta jotka
ovat kuolleet. Sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisina kuolevat, niin
myös kaikki Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi, jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus ja sen jälkeen Kristuksen
omat, kun hän tulee.

Hengellinen ruumis
– erilaista olemassaoloa
Paavali korostaa, että ylösnousemus
kuolleista on erilaista ruumiillisuutta
kuin ajallinen maanpäällinen ruumiillisuus. ”Liha ja veri eivät peri Jumalan valtakuntaa.” Kuolleet nousevat katoamattomassa hengellisessä ruumiissa ja elossa olevat saavat myös uuden
olomuodon, kirkkauden ruumiin, kuten
Kristuksellakin on (1Kor. 15, Fil. 3).
Ylösnoussut Kristus on siis malli, millaisia kristityt tulevat kerran olemaan
omassa ylösnousemuksessaan.
Ehkä Paavali ajatteli aikalaistensa tavoin hengellisen ruumiin jonkinlaiseksi
hienoksi, tuonpuoleiseksi aineeksi, jota
hän luonnehtii Jumalan olomuotoon liittyvillä määreillä: kuolemattomuus, katoamattomuus, voima ja kirkkaus. Paavalin tulkinnan taustalla lienee se, että hänen kokemuksensa kuolleista ylösnousseesta Jeesuksesta oli voimakas valokokemus (Apt.22).

Liha ja veri eivät peri
Jumalan valtakuntaa
Puhuessaan hengellisestä ruumiista ylösnousemuksen olotilana, Paa-

vali torjuu juutalaisuuden piirissä olleen vahvan materialistisen käsityksen ylösnousemuksen luonteesta. Tuleepa hän samalla torjuneeksi myös
apostolisen uskontunnustuksen alkukielisen maininnan lihan ylösnousemuksesta (suomennoksessa: ’ruumiin
ylösnousemus’).
Samalla Paavali torjuu myös kreikkalaisen käsityksen, jonka mukaan
kuoleman jälkeen vain henki ja sielu
jatkavat olemassaoloa. Toisaalta Paavalilla on myös ajatus, että kuolema
on suoraan portti taivaaseen Kristuksen luo (Fil.1 ja 2Kor 5). Siinä hän tulee lähelle torjumaansa kreikkalaista
käsitystä.

Luukkaan kirjoitust

Luukkaan tulkinta
ylösnousseesta Jeesuksesta

Alkukristillisyyden

Evankelista Luukas kertoo Jeesuksen
ilmestyneen oppilaille tunnistettavana,
aiemman maallisen hahmon näköisenä
henkilönä, jolla on lihaa ja luuta ja joka nauttii tavallista ruokaa (Luuk 24).
Tällä Luukas torjuu selvästi väitteitä, että oppilaat olisivat nähneet haamun tai aaveen. Myös Luukaan mukaan Jeesuksen olomuoto on jotain
muuta kuin maallinen keho, koska Jeesus ilmestyy kuin tyhjästä eivätkä fyysiset seinät rajoita häntä.
Toisaalta Luukas kertoo ylösnousseen Jeesuksen olevan tunnistamaton,
kun kaksi oppilasta ei tunnista heidän seurassaan kulkevaa miestä Jeesukseksi.
Luukkaan mukaan ylösnoussut Jeesus on myös aurinkoa kirkkaampi valo-olento, joka kohtasi Sauluksen eli
Paavalin (Apt 22).

Kuolleiden ylösno
kas puhuu yhtäältä
nousemuksesta vi
mutta toisaalta hä
ja ikuisen kohtalon
jälkeen. Siitä kerto
paratiisiin pääsyst
nään” ristin ryövä
rikkaasta miehest
tuonelassa.
Luukas on säil
suksen saddukeuk
män mielenkiintois
nousemukselle ku
kaikki elävät:

Alkukristillisyyden
heissa, ns. johanne
syydessä kuolema t
ta herätetään viim
vaallisen tuomioist
ja Joh. 6). Ylösnou
ajan historian lopu
vänä. Sitä ei kerro
dossa kuolleet tuoll
Toisaalta korostu
nen elämä on jo to
uskoo Jeesuksen. K
va ei kuole: Joka
elää vaikka olisi ku
joka uskoo minuun
11).
Ilmestyskirjassa
muksesta peittyy u
Taivaat ja maat luo
naisuudeksi ja sitä
ma (meri, kuolema
taa kuolleensa viim
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Loppu ja Jumalan ikuinen valtakunta eivät toteutuneet aikataululla, jota Paavali uumoili. Kuolema niitti kuten ennenkin ja kristillisissä seurakunnissa siitä
oltiin paikoin hämmentyneitä (1 Tes. 4).
Elämä rullasi eteenpäin kuten ennenkin.
Uutta elämää syntyi ja katsottiin tulevaisuuteen. Kristillisten yhteisöjen elämä
kehittyi ja muotoutui kirkoksi, jossa tulkittiin pyhää perinnettä uusissa tilanteissa uudelleen.
Syntyi toivon teologiaa elämän, tulevaisuuden ja kuoleman suhteen.
Kaikkiaan se oli rohkeaa toivoa, jossa pantiin elämä ja henki pantiksi. Siitä ovat todisteena useiden apostolien
ja muiden kristittyjen marttyyrikuolemat. Vuosisatoja myöhemmin ns. nikealais-kontantinopolilaisessa uskontunnustuksessa (325 / 381) kristillinen toivo sanoitettiin muotoon: ”… odotamme tulevan maailman elämää.”

Oppi ns. välitilasta
Uuuden testamentin kirjoituksissa kerrottu kahtalainen linja johti kirkon opin
kehityksessä ajatukseen ns. välitilasta.
Sen mukaan sielut ovat kuoleman ja ruumiin ylösnousemuksen välisen ajan välitilassa. Kuolemassa kristityn sielu pääsee taivaaseen. Kun maailmanloppu tulee, sielu palaa maailmaan, yhdistyy ruumiiseen ja saa palkan, jota jo välitilassa
koki ja palaa lopulta takaisin taivaaseen.
Tulkinta vaikuttaa hiukan keinotekoiselta.

Moderneja tulkintoja
ylösnousemuksesta

ten kaksi linjaa

ousemuksesta Luuä perinteisesti ylösiimeisenä päivänä,
än esittää tilinteon
n alkavan kuoleman
oo Jeesuksen lupaus
tä kanssaan ”jo täärille sekä kertomus
tä ja Lasaruksesta

lyttänyt myös Jeeksia vastaan esittäsen perustelun ylösuolleista: ”Jumalalle

muita tulkintoja

n myöhemmissä vaiekselaisessa kristillitulkittiin uneksi, josmeisenä päivänä taituimen eteen (Joh. 5
usemus kuolleista on
ussa viimeisenä päita, millaisessa muoloin herätetään.
uu myös se, että ikuiotta nyt ja tässä, kun
Kuollessakaan uskouskoo minuun, hän
uollut eikä yksikään
n, ikinä kuole” (Joh

ajatus ylösnouseuuden luomisen alle.
odaan uudeksi kokoennen vanha maaila ja tuonela) luovutmeiselle tuomiolle.

Modernissa teologisessa ajattelussa välitilaopilla ei ole suurta kannatusta. Protestanttien keskuudessa ihmisen kuolema ymmärretään totaalikuolemaksi: ihminen kuolee sieluineen ja ruumiineen.
Ylösnousemuksessa hänet luodaan kokonaan uudelleen.
Katolisessa teologiassa katsotaan
ylösnousemuksen tapahtuvan kuolemassa. Siinä sielu ja uusi ruumiillisuus
muotoutuvat uudeksi kokonaisuudeksi.
Maallinen, lihallinen ruumis jää hautaan. Muuta ylösnousemusta ei enää
odoteta.

Pääsiäiseen valmistava rukous
Pääsiäisjuhlan alla Jeesus tiesi, että hänen lähtönsä hetki oli käsillä. Hän kutsui oppilaansa ympärilleen ja valmisti
heitä siihen, mitä oli tulossa. Hän vietti
heidän kanssaan rakkauden aterian, pesi heidän jalkansa, kutsui heitä ystävikseen ja rukoili heidän puolestaan jäähyväisrukouksessaan.
Siinä tilanteessa oppilaiden on täytynyt olla ymmällään. Mestari puhuu
heille ikuisesta elämästä kuolema silmiensä edessä: Kohta maailma ei minua enää näe ja kuitenkin minun omani näkevät minut. Te näette, sillä minä
elän ja tekin tulette elämään.
Miten ikuinen elämä voi olla läsnä
syvimmän eron hetkellä?
Mestari yrittää avata sitä monin tavoin: ettekö ymmärrä, että ikuinen elämä on sitä, että tunnette ainoan todellisen Jumalan, hänet, joka on minut lähettänyt?
Ei ikuinen elämä ole sitä, mikä tulee
tämän elämän jälkeen. Ei kannata murehtia sitä, mitä tämä elämä on ollut.
Eikä sitä, että kaikki murenee eikä mistään voi pitää kiinni.
Ikuinen on jo tässä elämässä, iankaikkinen on nyt, eikä sitä murenna mi-

Kuva: KHY

Kuva: Harriet Urponen

Tulevaisuuden ja
toivon teologia syntyy

kään. ”Joka tuntee minut, sillä on elämä”, Jeesus sanoo. Mestarinsa tunteva
tietää, että on vain yksi todellinen Jumala. Kun ankkuroi elämänsä häneen,
kaikki muu suhteellistuu.
Jeesuksen jäähyväisrukous on niiden
rukousta, jotka tietävät olevansa ahtaal-

la tässä maailmassa mutta voivat silti
säilyttää rohkeutensa ja löytää rauhan.
Siinä kuuluu rukouksen mestarin oma
sydänääni: ”Minä heissä, sinä minussa.” Mistä löytyisi parempi pääsiäiseen
vievä rukous?
Lauri Maarala

Via dolorosa
Hiljaisen viikon
sanoman kuulet,
Via dolorosa – se tie
kärsivän kulkijan
Golgatan kummulle vie.
Ääneti ristiä kantaa
viaton, tahraton mies.

Aurinko sammuu –
vaan ylhäältä aukenee tie,
josta nyt kaikille
taivainen rakkaus hohtaa.

”Se tie vie viimein taivaaseen,
mutta tie se on tuskien”.

Keskellä ajan Jumalan lapset
ristin painoa kantaa,
kaitaista tietä kulkee.
Via dolorosa, tuskien tie.
Kerran sen päässä
vaivat on poissa
elävä tie
siunatun kulkijan taivaaseen vie.

”Hän kuoli kaiken täyttäen,
mutta tie oli tuskien.”

Maailman synnit harteilla painaa,
pilkkaajat vierellä vaivaa.
Via dolorosa
kärsimysuhrin ristille johtaa.

Nanni Törrö

Jobin usko – toivo
katoavaisuuden edessä
Miten siis olisi ymmärrettävä ja tulkittava kristillisen toivon sisältö?
Ehkä sitä voisi ajatella uskoksi, jota kärsimysten ja tuskien mies Job sanoittaa: ”Minä tiedän lunastajani elävän ja viimeisenä hän on seisova multieni päällä.”
Pappi, ruumista siunatessaan, piirtää
arkun kanteen kasvojen kodalle hiekkaristin. Risti pystytetään myös hautakumpuun tai kaiverretaan hautakiveen. Jeesuksen merkki.
Jeesuksen risti on toivon merkki. Hänen seisahtumisensa haudalle. ”Viimeisenä hän on seisova multieni päällä.”
Se vakuuttaa ja rohkaisee uskomaan ja
luottamaan:
Että synnit on sovitettu ja ne annetaan
anteeksi.
Että sydämen syytöksiin annetaan rauha.
Että hätäilevälle mielelle sanotaan: ole
turvallisella mielellä.
Että kaipaavalle sydämelle kuuluu lupaus: On toivo, että se mitä silmät näkevät nyt, ei ole kaikki totuus elämästä ja
kuolemasta.
Viimeinen sana on enemmän kuin mitä näemme, tiedämme, koemme tai mitä
järkemme sanoo.
Nykyinen raamatunkäännös sanoo Jobin uskon myös näin: ”Hän sanoo viimeisen sanan maan päällä.”
On elämä salatun Jumalan luona.
KHY

Kuvataidenäyttely Korkalovaaran kappelissa

”Sen uskomista todeksi
mitä ei nähdä”
Iressa Taimiston kolmiosainen kuvateos ”Sen uskomista, mitä ei nähdä” on
esillä Korkalovaaran kappelissa 28.3.–
30.4. Näyttely on osa Taimiston maisteriopintojen Praktikum II -lopputyökurssia.
Kangasalta kotoisin oleva Taimisto
opiskelee kuvataidekasvatusta Lapin
Yliopistossa ja valmistuu kuvataiteen
opettajaksi toukokuussa.Taimisto luonnehtii itseään intohimoiseksi piirtäjäksi, sarjakuvien ystäväksi ja parantumattomaksi lukutoukaksi.

Ensimmäinen yksityisnäyttely

– ”Sen uskomista todeksi mitä ei nähdä” on ensimmäinen yksityisnäyttelyni.
Käsittelen teoksissani uskovan ihmisen elämää sekä omaa suhdettani Jumalaan, jonka poluilla olen itse kulkenut koko ikäni.
Idea kolmiosaisesta teoksesta lähti itämään kirkkotaidetta käsittelevällä
taidehistorian kurssilla.
– Modernin kirkkotaiteen esimerkkiteoksista sain inspiraatiota omaan graafiseen teossarjaani. Samalla syntyi idea

myös tuoda näytille jotain, mitä en ole
aiemmin tehnyt ja käsitellä taiteessani sitä mikä elämässäni on tärkeintä –
uskoa.
– Työnimeltään ”Jeesus-triptyykiksi”
nimeämäni teossarja on kuitenkin ensimmäinen, jossa todella tuon uskovan
identiteettini esille.
Iressa Taimisto käyttää kristillisiä aiheita taiteessaan useinkin, mutta pienimuotoisemmin. Hän on tehnyt kuvituksia mm. Tampereen seudun eri seurakunnille.
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Isosleiriläiset valmistamassa jalkapalloja afrikkalaiseen tapaan.

Juuso Korpimäki

Isoskoulutuksessa valmistettiin
muovipusseista jalkapalloja Lähetysjuhlia varten
Isosleiriläiset kantoivat kortensa kekoon lähetysjuhlien valmisteluihin.
Kierrätysmateriaaleista, sanomalehdistä, narusta ja muovipusseista syntyi hienoja jalkapalloja, joilla kesällä pelataan riemullisen reippaita futismatseja Lähetysjuhlien paljasjalkapalloturnauksessa Maasai-tyttöjen koulutuksen hyväksi.
Juuso Korpimäki pallon kimpussa.
– Ensin laitetaan monta kerrosta leh-

tiä päällekkäin ja tehdään siitä tiivis
pallo. Sen jälkeen muovipussi joka
kierretään narulla niin, että naru muodostaa maapallon pituus ja leveyspiirien kuvion.
Näppärien nuorten sormissa syntyi enemmän ja vähemmän tiiviitä ja
eri muotoisia palloja, joilla varmasti on
hauska pelata kesällä ottelu jos toinenkin.
Minna Laakko

Toimiva lappilainen partiojohtaja -tunnustus Paula Päiviselle
Lapin Partiolaisten vuoden 2015 Toimiva lappilainen partiojohtaja -tunnustus on myönnetty seurakunnan nuorisotyönohjaaja Paula Päiviselle. Tunnustuksella arvostetaan nuorten partiojohtajien tekemän vapaaehtoistyötä ja
sen suurta yhteiskunnallista merkitystä.
Paula Päivinen on koulutukseltaan
sosionomi (AMK). Hänen partiopolkunsa alkoi kotikonnuilla Pellossa
1998.
Paula on toiminut partion eri tasoilla:
lippukunnassa, piiritasolla ja keskusjärjestössä. Lapin Partiolaisten piirihallituksessa on menossa kuudes vuosi.
Paula pitää viikoittaista toimintaa
lippukunnissa tärkeimpänä työnä. Hän
johtaa 10–12-vuotiaiden partiolaisten
ryhmää Napapiirin Tytöt -lippukunnassa.
Paula tykkää tehdä peruspartiota.

– Seikkailijaryhmän tytöt ovat mahtavia ja tykkään touhuta heidän kanssaan. Päivinen sanoo.
Saamaansa tunnustusta Päivinen pitää tekemänsä työn kiitoksena ja arvostamisena, josta saa lisää intoa jatkaa työtä.
Toimiva lappilainen partiojohtaja
-tunnustuksen edellytyksiä ovat aktiivisuus omassa lippukunnassa, toimiminen johtajatehtävissä vähintään viisi vuotta, partiojohtajaperuskoulutus ja
partiojohtajavaltakirja. Lisäksi tulee olla myönteinen asenne myös partiopiiriin ja valtakunnalliseen partiotoimintaan.
Tunnustuksen merkiksi Paula sai
partiopaitaansa merkin sekä kaulaansa kellon, jota hän kantaa vuoden ajan
kaikissa partiotapahtumissa.
Toimiva lappilainen partiojohtaja on

kellokas, joka johdattaa omalla esimerkillään partiolaisia oikeaan suuntaan.

Tunnustuta saanut partiojohtaja, nuorisotyönohjaaja Paula Päivinen.

Yllätä äiti laulavalla äitienpäiväkortilla

Maasai-tyttöjen karu kohtalo
Hyväntekeväisyyskohteekseen nuoret valitsivat Tansanian maasai-tytöt.

Kuva: Harriet Urponen

Ovikello soi. Mitä ihmettä! Oven
takana on laulavien ja iloisten nuorten joukko. Laulu kajahtaa portaikossa, ovella tai rappukäytävässä.
Ohikulkijat pysähtyvät kuuntelemaan. Äiti kokee suuren yllätyksen,
kun saa ovelleen laulavan äitienpäiväkortin, elävän tervehdyksen.
– Moni yllättyi kyyneliin saadessaan laulavan kortin ovelleen viime
jouluna. Monet harmittelivat, etteivät tuolloin tilanneet sitä. Nyt heillä on uusi mahdollisuus, Anna Enbuske kertoo. Hän on ollut koordinoimassa tapahtumia.
– Mikä on parempi lahja äidille,
jolla on jo kaikkea!
Seurakunnan nuoret halusivat
tempaista lähetystyön hyväksi, koska Suomen Lähetysseuran valtakunnalliset lähetysjuhlat järjestetään tulevana kesänä Rovaniemellä. Jo joulukorttitempausta tehdessään nuoret saivat idean äitienpäiväkortista.

perheillä ei ole mahdollisuutta laittaa lapsiaan kouluun.
– Voimme auttaa näitä meidän
ikäisiämme nuoria tyttöjä, Anna
Enbuske kertoo.

Mikä on laulava
äitienpäiväkortti?
Käytännössä kortin ostaja valitsee lahjan saajan ja maksaa nuorten ryhmälle siitä, että nämä tuovat
laulavan tervehdyksen perille. Minimihinta on 10 €, mutta jos mahdollisuutta on antaa enemmän, niin
olemme siitä maasai-tyttöjen puolesta kiitollisia, Anna Enbuske sanoo.

Anna Enbuske (oik.) ja Ruusu Tervaskanto ideoivat joulun alla "Laulavan joulukortin",
keväälle on luvassa on laulava kortti äitien juhlapäivään.
Maan lainsäädännössä ei ole alaikärajaa avioliitolle, joten köyhän tytön osa voi olla todella rankka. Hän
saattaa joutua jo lapsena avioliittoon
ja todennäköisesti saa ensimmäisen
lapsensa ennen kuin itse täyttää 15
vuotta. Lapsiavioliitot vaikeuttavat

koulunkäyntiä ja monelle koulunkäynti onkin vain kaukainen haave.

Lähetystyön kautta apua
Kymmenet miljoonat tytöt elävät
köyhissä, kurjissa oloissa. Monilla

Miten kortti ostetaan?
Kortti on myytävänä 27.4.–
7.5.2015 välisenä aikana. Soita
tuolloin nuorten yhteyshenkilölle
Anna Enbuskelle p. 040 8225 668.
Valitkaa yhdessä ajankohta, jolloin
laulava äitienpäiväkortti ilmestyy
kortin saajan ovelle.
Laulava kortti toteutetaan ma
11.5. alkavalla viikolla. Maksuta-

pa ja esiintymisen kellonaika sovitaan puhelimessa. Info kortista tulee myös seurakunnan verkkosivulle, ajankohtaista -palstalle sekä Rovaniemen seurakunnan Facebook
-ryhmään.
1. Valitse laulavan äitienpäiväkortin saaja (Äiti, isoäiti, vanhainkoti, yhteisö tms.).
2. Saat puhelimessa listan
lauluista, joista voit valita sopivan.
3. Valitse ajankohta, jolloin
kortin saaja on paikalla.
4. Nouda vahvistus eli kortin vastaanottajalle vietävä paperinen äitienpäiväkortti, jossa
on ilmoitus laulutuokiosta, sen
paikasta, päivämäärästä ja kellonajasta. Toimita tämä kortti
lahjan saajalle, että hän tietää
olla paikalla!
5. Odota h-hetkeä ja mene itsekin kuuntelemaan äitienpäivälaulua lahjan saajan luokse.
Tunne ilo, joka leviää laulun
kautta!
HU
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Vuonna 2001 syntyneet ilmoittautuvat
rippikouluun 1.5.–30.6.
Vuonna 2001 syntyneet ilmoittautuvat
rippikouluun 1.5.–30.6. 2015.
Ilmoittautuminen tapahtuu www.rovaniemenseurakunta.fi/ilmoittautumiset

Ennen ilmoittautumisen alkamista
alueiden työntekijät käyvät jakamassa
rippikouluinfoa niissä kouluissa, joissa
on 7-luokkalaisia.

Kaikki rippileirit ovat vaellusta lukuun ottamatta Norvajärvellä. Leirit alkavat eri viikonpäivinä ja kestävät 5
vrk. Lisäksi tarjolle tulee 2 päiväkoulua, pienryhmä ja rippikoulu kehitysvammaisille. Ryhmien maksimikoko
on 24 rippikoululaista ja pienryhmissä 4–10.
Jos vuonna 2001 syntynyt nuori on
nyt keväällä 6. tai 8. luokalla, hän voi
tarvittaessa kysyä infoa koulunsa kansliasta tai rippikoulutoimistosta. Infoa
löytyy myös nettisivuiltamme 26.4. alkaen.
6.5. ilmestyvässä Pääskyssä on yksityiskohtaiset tiedot ryhmävaihtoehdoista, leiri- ja konfirmaatio-ajoista sekä ohjetta, kuinka rippikouluun ilmoittaudutaan sähköisesti.
Samat tiedot löytyvät 26.4. alkaen
www.rovaniemenseurakunta.fi/toiminnalliset työalat / rippikoulutyö
Tietoa myös:
Rippikoulutoimisto p. 3355281
ti klo 10–14
to klo 11–15
maija.pieska@evl.fi

Rippileiri antaa nuorelle eväitä ja elämyksiä.

Pentti Tepsa asetettiin
Kemijärven kirkkoherran virkaan
sa totuudesta tehdään usein suhteellista
kirkon moniäänisyyteen vedoten.
– Totuus ei ole asia, josta voidaan
käydä kauppaa, piispa muistutti.
Piispa viittasi palmusunnuntain
evankeliumien kuvaukseen Jerusalemiin ratsastavasta Jeesuksesta ja sii-

hen tehtävään, mikä hänellä oli syntien sovittajana.
Tämä evankeliumi kantaa myös virkaan asetettua uutta kirkkoherraa.
– On olemassa elämän lähde, jolle
saa tulla, jossa saa voimaantua ja jatkaa matkaa siunattuna.

Kuva: Tuomo Korteniemi

Aiemmin lähes parikymmentä vuotta Rovaniemen seurakunnassa pappina
toiminut Pentti Tepsa asetettiin palmusunnuntaina Kemijärven kirkkoherran
virkaan.
Piispa Samuel Salmi pohti puheessaan
aikamme keskustelua, jossa muun muas-

Piispa Samuel Salmea avustivat virkaanasettamisessa Kemijärven 2012 eläkkeelle jäänyt kirkkoherra Lasse Marjokorpi (vas), lääninrovasti Antti
Kettunen, kirkkovaltuuston pj. Matti Suomela ja kirkkoneuvoston vpj. Tarja Perälä.

Ritva-Elina Pylväältä uusi kirja

Kuljen Kristuksen kanssa hedelmätarhassa
Rovaniemelle viime syksynä muuttanut rovasti Ritva-Elina Pylväs käsittelee
uudessa kirjassaan ”Kuljen Kristuksen
kanssa hedelmätarhassa” Galatalaiskirjeen 5. luvun pyyntöä ja lupausta:
”Antakaa Hengen täyttää itsenne.
Hengen hedelmää ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys,
uskollisuus, lempeys ja itsehillintä.”
Kirjoittaja kulkee kirjan luvuissa
Kristuksen kanssa Hengen hedelmältä

toiselle, antaa Raamatun sanan puhua ja
herättää ajatuksia, kysymyksiä ja oman
sydämen tarkastelua.
Kuvataiteilija Katri Hakkarainen luo
värikkäissä maalauksissaan oman tulkintansa teksteistä.
Ritva-Elina Pylväs on mukana Rovaniemen kirkon pääsiäisaamun 5.4. messun jälkeen seurakuntakeskuksessa vietettävässä pääsiäisjuhlassa, josta myös
saa kirjaa.

Ritva-Elina Pylväs
Kirja on myytävänä mm. kristillisessä
kirjakaupassa Ilopysäkissä ja Suomalaisessa kirjakaupassa.

Seppo Peteri
in memoriam
Seurakuntamme pitkäaikainen nuorisotyöntekijä Seppo
Peteri sai kutsun taivaan kotiin 77-vuotiaana Lapin keskussairaalassa 25.2.2015
Seppo opiskeli vuosina
nuorisotyötä Suomen nuoriso-opistossa Mikkelissä 1964–
65 ja myöhemmin 1968–69
Sisälähetysseuran
opistolla
Pieksämäellä, josta hän valmistui kirkon nuorisotyöhön
1969.
Seppo toimi Kemijärven
seurakunnassa nuorisotyöntekijänä vuodet 1969-1973.
Sieltä hän siirtyi Rovaniemen
seurakuntaan 1973 ja toimi
nuorisotyöntekijänä Yläkemijoen alueella asuen perheensä
kanssa Pirttikoskella. Tässä
tehtävässä Seppo toimi eläkkeelle jäämiseensä saakka.
Sepon eläkepäivien alkamista juhlittiin uudenvuoden
aattona 1998. Eläkkeelle jäätyään Seppo muutti perheineen Korkalovaaraan ja asui
viimeiset vuodet Tuula-vaimonsa kanssa Taivaanrannantiellä.
Sepolla oli erityinen tarinankertojan ja huumorin lahja, joilla oli paljon käyttöä
niin nuorisotyössä kuin työtovereidenkin kesken. Joskus saimme lukea tekstiä ”sil-

tä Pirttikosken toiselta karvanaamalta”. Se toinen oli hänen koiransa. Seppo oli myös
veikeä keppostelija, josta esimerkkinä mainittakoon, että
moni yhteisille työ- ja koulutusreissuille osallistunut saattoi kotona huomata, että matkatavaroissa oli jotain ylimääräistä.
Luontoa ja eläimiä rakastava Seppo oli mielellään vähän
sivussa, mutta kuunteli ja havainnoi herkästi kaikkea. Hän
harrasti myös sukututkimusta, videokuvausta ja oli ahkera lukija.
Seppoa jäivät kaipaamaan
vaimo, kaksi lasta, lapsenlapsi sekä ystävät ja laaja työtoverijoukko.
Seppo siunattiin viimeiselle
matkalleen läheisten läsnä ollessa Viirinkankaan kappelissa lauantaina 28.3.2015
Maija Pieskä
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Seurakunnan tilinpäätös 261 000 alijäämäinen
Kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset 2014 ja lähetti ne tilintarkastajalle tarkastettavaksi.
Sen jälkeen ne menevät kirkkoneuvoston kautta toukokuun kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Alijäämä odotettua pienempi
Tulos vuodelta 2014 on 261.069
euroa alijäämäinen. Se on noin
100.000 euroa suurempi kuin edellisenä vuonna. Tulos on ollut alijäämäinen yhtäjaksoisesti vuodesta 2010 lähtien. Positiivista asiassa on, että alijäämä on kuitenkin
217.129 euroa pienempi kuin mihin talousarviossa oli varauduttu.

naa euroa. Henkilöstömenot vuonna 2014 olivat 6.63 miljoonaa euroa (6,49 milj. 2013). Käyttötalouden toteutuma eli toimintakate oli
96,0 % (96,6 % vuonna 2013).
Investoinnit vähäisiä
Investoinnit olivat 212.133 euroa.
Niistä huomattavin oli Viirin seurakuntakodin ja kappelin maalämpöhanke 112.368 e.

Verotulot vähenivät
Verotulot pienentyivät kaikkiaan
1,55 % edellisestä vuodesta. Ansio- ja pääomatuloverojen kertymä
oli 9.00 miljoonaa euroa.. Yhteisöverotuloja kirjattiin kaikkiaan 1,03
miljoonaa euroa.

Lainat, sijoitustuotot, rahoitusvarallisuus
Seurakunnalla ei ole pitkäaikaista
lainaa. Korko- ja sijoitustuottoja
kirjattiin 138.848 euroa.
Rahoitusvarallisuus
vuoden
2014 lopussa oli 4,0 miljonaa eli
83 e seurakunnan jäsentä kohti.
Rahavarojen ja saamisten riittävyys vuoden 2014 lopussa oli 153
päivää.

Vuosikate
Seurakunnan talouden tasapainoa
parhaiten kuvaavana tunnuslukuna vuosikate oli 396.374 euroa
(400.235 euroa 2013). Vuosikate
oli 304.573 euroa parempi kuin talousarviossa oli ennakoitu.

Hautainhoitorahastolla ylijäämäinen tulos
Hautainhoitorahaston tulos oli
12.628 euroa ylijäämäinen. Hoidettuja hautoja oli 2.562.

Toimintakulut
Toimintakulut olivat 10.65 miljoo-

Kirkkoneuvosto päätti (24.3.) äänin 6–3 perustaa yksityisen, 160
ha:n kokoisen suojelualueen omistamalleen Almala-tilalle Metso-ohjelman mukaisesti. Alue suojellaan
ainaisesti. Hallintojohtaja esitti 20
vuoden määräaikaista suojelua,
jonka jälkeen tilannetta katsottaisiin uudestaan.
Maa-ala säilyy seurakunnan
omistuksessa, mutta siellä ei saa
suorittaa metsänhoidollisia töitä. Aluetta voi hyödyntää virkistyskäyttöön Alue sijaitsee Mäntyvaaran kupeessa noin kaksi kilometriä kaakkoon Tavivaaran hautausmaasta. Kesällä 2014 Risto
Leppälä teki seurakunnan metsissä Metso-suojelumallin mukainen kartoituksen. Sen seurauksena löytyi kyseinen 160 ha alue.
METSO-ohjelman tarkoituksena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen sekä vakiinnuttaa luonnon
monimuotoisuuden suotuisa kehitys. METSOon liittyessä valtio
korvaa metsänomistajalle suojelusta aiheituvan taloudellisen menetyksen. Valtion korvauksena
suojeltavasta alueesta arvioidaan
saatavan noin 266.000 euroa.

Kuva: Eastpress Seppo JJ Sirkka

Seurakunta perustaa yksityisen suojelualueen

Piispa Salmi tapaa luottamushenkilöt su 26.4.
Piispa Salmen Piispa Samuel Salmi vierailee Rovaniemellä valtakunnallisessa partiotapahtumassa
sunnuntaina 26.4. Vierailun yhteyteen on sovittu piispan ja seura-

kunnan luottamushenkilöiden yhteisneuvottelu klo 15 alkaen Korkalovaaran kappelilla.
Piispa Salmi alustaa ajankohtaisista asioista, jonka jälkeen on kes-

kustelutilaisuus. Tilaisuus päättyy
klo 16.30. Tilaisuuteen ei tarvitse
ilmoittautua.

Uusien luottamushenkilöiden
tehtävään siunaus helatorstaina 14.5.
Vuoden alussa aloittaneet seurakunnan uudet luottamushenkilöt
siunataan tehtävään helatorstaina
14.5. klo 10 alkavassa messussa
Rovaniemen kirkossa. Luottamushenkilöitä pyydetään saapumaan
paikalle jo klo 9.45, jolloin sovi-

taan siunaamisen kulku.
Messun jälkeen on tarjolla lounas kaikille luottamushenkilöille.
Lounaan jälkeen on valtuustoseminaari kaikille kirkkovaltuuston jäsenille. Osallistumisesta pyydetään
ilmoittautumaan torstaihin 30.4.

mennessä joko sähköpostilla rovaniemi.seurakunta@evl.fi tai puhelimitse 335511 ma–pe klo 8–15. Ilmoittautumisessa mainittava mahdolliset ruokarajoitteet.

Kirkkoherra
Jouni Riipinen
jää eläkkeelle
1.8. alkaen

Alueiden työntekijät

Kirkkoherra Jouni Riipinen on
jättänyt Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille eroilmoituksen Rovaniemen seurakunnan kirkkoherran virasta 1.8.2015 alkaen eläkkeelle siirtymistä varten.
Kirkkoherra kertoo aikaistaneensa suunnitelmaansa eläkkeelle siirtymisestä terveydentilassaan
tapahtuneiden muutosten vuoksi.
Oulun hippakunnan tuomiokapituli vahvistanee irtisanoutumisen seuraavassa kokouksessaan
16.4.
Riipinen ilmoitti asian 24.3. kokoontuneelle kirkkoneuvostolle.
Kirkkoherran lähtösaarna on
sunnuntaina 3.5. klo 10 Rovaniemen kirkon messussa, jonka jälkeen on läksiäiskahvit seurakuntakeskuksessa. Viimeinen työpäivä
on 8.5., jonka jälkeen Riipinen jää
vuosilomalle 9.5.alkaen.

Saarenkylä-Nammankylät-Yläkemijoki:
Topi Litendahl aluekappalainen, toisen kappalaisen virka avoinna, Kaija-Liisa Keränen srk-pastori, nuorisotyössä ovat Paula Päivinen (vs.)
ja Jere Turpeinen (vs.) ja Petteri Mäki-Hirvelä sekä diakoniatyössä Marja Posio ja Marja-Liisa Ylipulli.

Keskikaupunki:
Anne Lehmus aluekappalainen, Sari Kuirinlahti kappalainen, Mari Hytinkoski nuorisotyö, diakoniatyön
virka avoinna.

Korkalovaara-Ounasjoki:
Vesa.-Pekka Koivuranta vs. aluekappalainen, seurakuntapastorit Noora
Tikkala ja Karita Kaukonen, Minna
Laakko ja Merita Orell-Kiviniemi
nuorisotyö, Sirpa Hiilivirta ja Kirsti
Vuolo diakoniatyö.
Ounasvaara-Alakemijoki:
Mirja-Liisa Lindström aluekappalainen, seurakuntapastorit Eeva-Liisa Jääskelä ja Mikko Reijonen, nuorisotyöntekijöinä toimivat Juho Rinne (vs.) ja Katariina Jääskeläinen.
Diakoniassa palvelevat Jouni Hilke ja Laila Juntti (tulee työhön 1.5.
alkaen).

Viranhoitoon liittyviä päätöksiä

Tuomiokapituli on nimittänyt Ilari Kinnusen yhteisen seurakuntatyön vt. kappalaiseksi ajalle 25.2.–
2.8.2015. Kinnusen tilalle Korkalovaara-Ounasjoen vs. aluekappalaiseksi tuomiokapituli nimesi rovasti
Vesa-Pekka Koivurannan.
Tuomiokapituli on antanut viranhoitomääräyksen rovasti Reino
Tikkiselle vs. sairaalapastorin tehtävään siihen saakka, kunnes sairaalasielunhoitajan virka täytetään.
Pastori Kaija-Liisa Keränen
toimii seurakuntapastorina Saaren-Nammankylät-Yläkemijoki
alueella siihen saakka kunnes alueelle on valittu toinen kappalainen.
Kirkkoneuvosto valitsi helmikuussa diakonian virkaan (Ounas-

vaara-Alakemijoen alue) Laila
Juntin Haukiputaalta. Juntti aloittaa työssä toukokuun alussa.
Kirkkoneuvoston päihde- ja kriminaalityön virkaan valitsema Pekka Marttala on ilmoittanut, ettei
ota virkaa vastaan. Virka laitettaan
uudelleen hakuun. Samalla laitetaan hakuun myös keskikaupungin
alueen diakonian virka, kun Tuula
Kivinen on irti sanoutunut virasta
1.4. alkaen.
Lähetyssihteeri Liisa Alanne
siirtyy eläkkeelle 1.9. ja toimistonhoitaja Aulikki Autti 1.8. alkaen.
Taloustoimiston toimistosihteeri Merja Väliaho siirtyy Kirkon
palvelukeskuksen tehtäviin 1.4. alkaen.
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Elina Rask-Litendahl hyppää vauhdista
Lähetysjuhlien pääsihteeriksi
Pastori Elina Rask-Litendahl on intoa täynnä hypätessään ensi kesän
Valtakunnallisten lähetysjuhlien pääsihteerin tehtävään lennosta, kun tehtäviä
tähän saakka hoitanut Pirita Bucht on jäänyt vanhempain vapaalle saatuaan
tiedon, että Etelä-Afrikassa odottaa pieni tyttö äitiä ja isää.
– Olihan tämä melkoinen ajolähtö
tehtävään ja jännittää kovasti, koska en ole aiemmin hoitanut tällaista tointa.
– Yhtäkkiä pitäisi tietää kaikenlaista ja löytää tietoa ja usein menee hetki jos toinenkin, että löytää vastaukset. Jokaisessa päivässä pääsihteerinä on ollut monta yllätystä, koskaan ei tiedä mitä tulee
eteen. Ja todellakin joka päivä oppii uutta – usein kantapään kautta!

Veteraanipäivän
juhlallisuudet ma 27.4.
Kansallisena
veteraanipäivänä
27.4. on kirkossa klo 10 jumalanpalvelus, jonka toimittaa kirkkoherra Jouni Riipinen, kanttorina Maie Kuusik, Lapin Lauluveikot laulaa. Kolehdin veteraanien
hengelliseen työhön kantavat varusmiehet.
Palveluksen jälkeen kunniakäynnit ja seppeleenlaskut talvi- ja jatkosodan sekä vapaussodan muistomerkeille. Puheen talvi- ja jatkosodan muistomerkillä
pitää Markku Aherto, Lapin Lau-

Koen tehtävän omakseni
Pääsihteeriksi siirtymisessä Elinaa auttaa se, että hän kokee tehtävän omakseen. Elina on toiminut Rovaniemen työvuosinaan lähetystyön pappina ja ollut osaltaan
myös vaikuttamassa, että lähetysjuhlat ovat Rovaniemellä kesäkuun
toisessa viikonvaihteessa.
– Lähetyssihteeri Liisa Alanteen
ja silloisen kirkkoherran Vesa-Pekka Koivurannan kanssa tuumimme, että kun juhlia Rovaniemelle
tarjotaan, tottakai velvollisuutemme on vastata myöntävästi.
– Tuossa yhteydessä minua
myös kaavailtiin juhlien pääsihteeriksi. Sikäli pääsihteeriksi astuminen tässä tilanteessa tuntui luonnolliselta.
– Ominaisuuksiini kuuluu tietty
pedanttius, mistä varmaan on hyötyä pääsihteerin tehtävässä. Toki
pitää selkeänä pitää mielessä, että tehtävään kuuluu hallita suuria
linjoja.

Kaikilla oikeus tietää
Jumalan rakkaudesta
Oulussa 2008 järjestetyt Lähetysjuhlat olivat Elinalle huima kokemus. Lähetystyön merkitys avautui
entistä syvemmin.
– Lähetystyö on kristinuskon
olennainen ulottuvuus. Kaikille
kuuluu oikeus saada tietää Jumalan rakkaudesta.
Lähetysseuraan Elinalla on henkilökohtaiset siteet Lähetyssanomien tilaajana kuin myös säännöllisenä kuukausilahjoittajana.

Pääsihteerinä kesäkuun
loppuun saakka
Lähetysjuhlien pääsihteerin pesti
on kokopäivätoiminen. Seurakuntapapin kutsumus tehtävineen on
sivussa kesäkuun loppuun saakka.
Heinäkuun alusta papin työt kutsuvat jälleen.
–Mieluisien papin tehtävien
jättäminen vaatii hieman totuttelua.

Lähetysjuhlien uusi pääsihteeri Elina Rask-Litendahl arvioi kesän lähetysjuhlien valmistelujen olevan aikataulussa ja hyvässä vaiheessaa.
– Pääsihteerin työ on intensiivistä, että työpäivän jälkeen olo onkin aika väsynyt. Pääsihteeri pystyy arkiviikolla hoitamaan asioita ja olemaan myös saatavilla, viikonvaihteessa pääsee latautumaan
tulevaan viikkoon.

Valmisteluja tehdään
suurella sydämellä
Pikaisella perehtymisellä Elina on
hahmottanut Lähetysjuhlavalmistelujen olevan kaikin puolin aikataulussa.
– Juhlia on hoidettu alusta asti suurella sydämellä ja vankalla
ammattitaidolla. Pirita Bucht on
tehnyt vahvan pohjatyön.
– Arvostan suuresti Lähetysseuran organisaatiota, jossa tiedetään
miten asioiden tulee olla. Nostan
hattua myös työtovereilleni Rovaniemellä, jotka omien tehtäviensä
ohella hoitavat lähetysjuhlien valmisteluja.
– Tämä on kaikille työntekijöille ja vapaaehtoistoimijoille kova
ponnistus. Mukana on paljon lahjakkaita ihmisiä. Ja paljon on jo
tehty rukouksen kanssa. Siksi us-

kon, että saamme tänne Rovaniemelle hyvät juhlat, ihmisten iloksi
ja Jumalan kunniaksi!

Tule ja osallistu juhlille!
Elina rohkaisee rovaniemeläisiä
osallistumaan lähetysjuhlille muistelemalla oma kokemustaan Oulun
lähetysjuhlista 2008.
– Oulussa oli upeaa musiikkia,
lämmin tunnelma, hyviä luentoja,
uskonelämää ravitsevia jumalanpalveluksia ja kristittyjen yhteyttä.
– Me rovaniemeläiset olemme
etuoikeutettuja tänä vuonna, kun
meidän ei tarvitse lähteä ”merta
edemmäs kalaan”, vaan saamme
nauttia noista juhlista omassa kaupungissamme.
– Nyt on ainutlaatuinen tilaisuus
kokea monipuolinen ohjelma. Jokaiselle varmasti löytyy jotakin,
lapsia ja nuoria unohtamatta!
– Toivon, että mahdollisimman
moni tarttuu harvinaislaatuiseen tilaisuuteen ja tulee käymään juhlilla ja päivittämään tiedot modernista lähetystyöstä
KHY

Pääsiäisen aikaan televisiossa ja elokuvateattereissa
Pääsiäisen aikaan Televisiossa esitetään Kirkon mediasäätiön tukemia ohjelma.
Jaakko Löytty – Kahden maan kansalainen, dokumentti 60-vuotiaasta gospelmuusikosta Jaakko Löytystä.
MTV 3 pitkäperjantaina 3.4. klo 16.30-17.30 ja uusinta 1. pääsiäispäivänä su 5.4. klo 12.45. Ohjaus Kari Pyrhönen.
Kasvokkain. Dokumenttielokuva vie katsojan sovittelijoiden mukana samaan pöytään riidan osapuolten kanssa. Kohtaamisissa paljastuu vastuunottoa, hyvittämistä ja armoa. Mutta aina ei tule sovintoa. Ohja-

us Juho Horttanainen. Yle TV1 ma 6.4.2015 klo 21.40,
uusinta la 11.4. klo 13.10.
Pääsiäinen Patmoksella. Dokumentti pääsiäisviikosta Patmoksella. AlfaTV-kanavalla 5.4. klo 18. Ohjaus Rauno Westerlund.
Elokuvateattereiden ohjelmistossa on juuri aloittanut Klaus Härön elokuva Miekkailija sekä 10.4. ensi-iltansa saava Petri Kotwican elokuva Henkesi edestä.
Ohjelmista löytyy lisää tietoa uudistetuilla verkkosivustoillamme www.kirkonmediasaatio.fi.

luveikot laulavat. Veteraanipäivän
juhla kulttuuritalo Korundissa klo
12.30. Juhlakahvitus Korundin
ravintolassa 11 – 12.30.
Veteraanipäivän jumalanpalvelus myös Auttin kappelissa klo
12, jonka toimittaa pastori Kaija-Liisa Keränen. Palveluksen jälkeen kunniakäynnit seppeleenlaskuineen sankarivainajien muistomerkeillä sekä Auttin (klo 13.30)
että Viirin hautausmailla (14.15).
Molemmilla
muistomerkeillä
kunniavartio varuskunnasta.
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Maailmaa, Herra, armahda!
Miten onkaan kotiseurakuntammekin
tilanne muuttunut menneistä vuosista.
Muistan vielä hyvin, kun Reijo-veljen
kanssa 80-luvulla kiersimme Yläkemijoen koulukinkereitä. Oli 11 koulua pitkin jokivartta, ja lapsia paljon! Kappeleitakin rakennettiin sinne ja tänne.
Tänä päivänä tuntuu, että hyvä jos
saamme entisten kappeleiden seinät pidettyä pystyssä ja lämmön sisällä. Mihin on raha kadonnut niin seurakunnista kuin koko Suomesta? Velkarahalla
Suomikin elelee – hurjaa menoa!
***
Mutta ei tämä mitään verrattuna vaikka
Ukrainan tai monen muun maan tilanteeseen! Mikä muutos lyhyessä ajassa rauhan ajasta sotatilaan. Miten osuvat ovat virren 601 sanat tänä päivänä:
Maailmaa, Herra, armahda,
sen huuto kuule katkera.
Kaipaamme yöstä orjuuden

koittoa vapaan huomenen.
Maailmaa, Herra, armahda
kerskan ja pelon kahleista.
Itsekkyys murra sydänten,
tee hädästämme yhteinen.
Maailmaa, Herra, armahda!
Se hukkuu omaan voimaansa.
Kun karttuu taito, vauraus,
voi kaiken kaataa kateus.
Tätä Albert Baylyn virttä vuodelta
1951 lauletaan tutulla isänmaan virren
sävelmällä Sun kätes, Herra voimakkaan. Loppusäkeistöt johdattavat meidät Jeesuksen ristin juurelle.

Sävelkaikuja
***
Hiljaisella viikolla monet virret vievät
meidät todella syvälle Kristuksen kärsimyksen ja itsemme tutkisteluun. Ne
soivat myös Passioissa vahvasti evankeliumia tukien ja tulkiten. Niitä kannattaa tutkistella ja kuunnella, silloin
Pääsiäisen ilokin voi pulputa sydämissämme.
Kerran voiton saamme – kuten laulussa sanotaan – siinä on toivomme.

Maailmaa, Herra, armahda!
Me tarvitsemme Jeesusta.
Hän ristillään on taistellut,
myös meidät vapauttanut.
Armahda meitä, Jumala.
Suo meidän kiittää, palvella
ja luotujasi rakastaa,
päivääsi suurta odottaa.

Mauri Miettunen
Johtava kanttori

Talkootoimikunnan jäsenet
Sari Kuirinlahti (vas.),
Terttu Lehtola ja Maija Pieskä
iloisessa neuvonpidossa.

Tavataan juhlissa Lappi Areenalla 12.–14.6.

Valtakunnallisten lähetysjuhlien valmistelut hyvässä vaiheessa
Sellistit Seeli Toivio ja Helena Ålathán.

Sellisti Seeli Toivio konsertoi
Auttissa 12.4. ja kirkossa 13.4.
Sunnuntaina 12.4. klo 18
Auttin kappelissa Seeli Toivio esittää omaa musiikkiaan
puu- ja sähkösellolla. Mukana konsertissa on myös sellisti Helena Ålathán sekä
basso Heikki Sassi.
Ohjelmassa kuullaan Seelin kauniita sovituksia mm.
Fitzenhagenin Ave Mariasta, Saint-Saensin Joutsenesta, sekä J. S. Bachin Airista

Heikki Sassi

ja jopa konsertosta. Musiikin
lomassa Seeli kertoo musiikistaan.
Auttin konserttiin liput
10/5 euroa.
Rovaniemen kirkossa maanantaina 13.4. klo 19 Seeli
Toivio esittää Bachia.
Tunnin mittaisessa konsertissa kuullaan soolosellosarjat 1, 2 ja 5. Seeli on Lapinkiertueella koko huhtikuun
alkupuolen, ja tämä konsertti
on kiertueen päätöskonsertti. Koko kiertueen aikataulu
on nähtävissä mm. Seeli Toivion nettisivuilta www.seelitoivio.com
Kirkon konserttiin liput 15
euroa.
Molemmissa konserteissa on
myytävänä Toivion CD-levyjä.

Valtakunnallisten Lähetysjuhlien ohjelma on painamista vaille valmis. Ohjelmaosioiden vastuuhenkilöt hiovat ryhmiensä kanssa kunkin session sisäistä
minuuttiaikataulua.

talkoolaisten vuoroista ja listannut vapaaehtoisten tarpeen kahden ja puolen
tunnin työvuoroille.

Talkoolaisia jo 200, lisää kaivataan

Ruokailupuolen vastaavana toimiva
Timo Eskelinen vaikuttaa tyytyväiseltä. Päävastuuhenkilöt ovat löytyneet kohtuullisen helposti, tarjottavan
ruoan määrät juhlaviikonvaihteen lauantaille ja sunnuntaille ovat paperilla
ja hinnoittelut työn alla sekä myyntipisteiden paikat määriteltyinä. Kaikki hyvässä vaiheessa, myhäilee ruokailupuolen vastaavana toimiva Timo Eskelinen. Talkoolaiset leipovat
myyntiin kaikkiaan 6000 lappilaista
kampanisua Terttu Lehtolan organisoimana.

Järjestelytoimikunnan kokouksessa todettiin myös käytännön ennakkovalmistelujen olevan aikataulullisesti hyvässä vaiheessa. Talkoolaisia on tällä
hetkellä ilmoittautunut noin 200 henkilöä, Sari Kuirinlahti kertoo ja kannustaa kyselemään lisää, jotta itse kunkin talkoovuoro olisi inhimillisen mittainen.

Lavatekniikka
Juhlien äänitekniikka screeneineen ja
muutoin järjestelyissä tarvittavat kalusteet on tilattu kilpailutuksella oululaiselta MSP-Event Oy:ltä ja Oulun
kongressitekniikalta.

Liikenne ja turvallisuus
Talven aikana on koulutettu 14 järjestysmiestä. Pelastussuunnitelmat on
pääosin laadittu ja hyväksytetty viranomaisilla, juhlien turvallisuusvastaava Pentti Puuronen kertoo. Liikenteenohjauksesta vastaava Jarmo Rastas on
laatinut suunnitelmat ohjauspisteistä ja

Ruokailujärjestelyt

Lähetystori
Lähetystori tulee olemaan Areenan
harjoitushallin tilassa yhdessä ruokailupuolen kanssa. Tilat erotetaan lappilaisella poroaitarakenteella. Torilla on
Lähetysseuran ja sen yhteistyökumppaneiden info- ja myyntipisteitä. Torilla
tulee olemaan myös omat kojut Rovaniemen seurakunnalla sekä muutamilla
lähialueiden seurakunnilla: Kuusamo,
Salla, Haukipudas. Mukana ovat myös
Oulun tuomiorovastikunta sekä järjestöistä Herättäjäyhdistys ja Uusheräys,

lähetystorista vastaava Hannele Simonen kertoo.

Bussikuljetus juhlapaikalle
Rovaniemen kaupunki osallistuu juhlien järjestelyihin kustantamalla nonstop
bussikuljetuksen keskustasta Lappiareenalle lauantain ja sunnuntain ajaksi.
Bussireitti kulkee hotellien lähettyviltä ja siihen on myös paikallisten helppo nousta. Bussin reitti: Toripuistikko
– Poromiehentie – Ruokasenkatu – Valtakatu – Ounasvaarantie – Lappiareena,
paluureitti Jätkänkynttilän kautta.

Juhlapostimerkkejä myynnissä
Juhlapostimerkkejä valmistetaan myyntiin 400 kappaletta. Niitä myydään kirkon eteisessä kesäkauden aukioloaikana
sekä Helmikammarissa. Niitä voi ostaa
juhlien aikaan myös juhlapaikalta.

Radiointi juhlilta
Kirkon tiedotuskeskus ja YLE suunnittelevat juhlilta äänitystä, joka lähetettäisiin Yleradio 1 kanavalla 12.7. klo
11–12.
KHY

Lähetysruutu
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Vaarallisen lahot puut poistetaan II hautausmaalta
Toisella hautauusmaalla kirkon
vieressä on suoritettu puiden harvennusta. Muutama iso koivu,
mänty ja vanha pihlaja ovat saaneet maistaa moottorisahan terää.
Hautaustoimen päällikkö Miia Ylipulli kertoo harvennuksen olevan
välttämätöntä.

Turvallisuus
hautausmaalla tärkeää
– Kaadettavat puut on todettu sisältä lahoiksi ja vaarallisiksi. Kiinteistönomistaja on aina vastuussa,
jos lahonnut puu kaatuu ja aiheuttaa tapaturman.
– Varsinkin kesäaikaan II hautausmaalla sijaitsevalla sankarihautausmaalla on paljon kävijöitä, niin omaisia kuin turistejakin
ja kulkeminen hautausmaalla tulee olla turvallista, Ylipulli kertoo.

Vain vaaraa aiheuttavat
puut poistetaan
Ylipulli arvioi, että kovalla tuulella
puiden kaatuminen olisi ollut hyvin todennäköistä.
– Viime vuoden syksyllä tilasimme ammattilaisilta puiden kuntotutkimuksen, joka tehtiin runkoa
kairaamalla.

Sami Kangas (vas.) ja Veli Sieppi kaatamassa sisältä lahoa koivua sankarihautausmaalla.
– Osa puista oli siinä kunnossa,
että puiden kuntotutkimuksen suorittajakin suositteli välitöntä poistamista. Joissakin kairausnäytteissä koivusta oli jäljellä lähinnä kuori.
– Lupa lahojen puiden poistamiseen annettiin kaupungista välittömästi. Vain ne puut poistetaan, jotka voivat aiheuttaa vaaraa hautausmaalla kulkeville, Ylipulli toteaa.

Puuston kunto tutkittiin

Kaadettavat puut todettiin lahoiksi kairauksen perusteella.

Ylipulli kertoo otetun runsaasti
näytteitä, joiden perusteella päätettiin poistaa 37 sisältä lahoa runkoa.
Ylipulli on tyytyväinen siihen, että
kairaustutkimuksella saatiin selville II hautausmaan puuston tila.
– Määrä tuntui ensin suurelta,
mutta osa kaadettavaksi merkityistä oli useampihaaraisia alhaalta asti ja kokonaismäärään lasketaan jokainen haara.
– Vanhojen puiden poisto tun-

tuu pahalta, ovathan ne kasvaneet
samalla paikalla vuosikymmeniä.
– Uskon, että kokonaiskuva hautausmaasta muuttuu siistimmäksi, koska suurin osa kaadettavista puista oli jo päällisin puolinkin
huonokuntoisia.
– Lisäksi monet puut varmistuivat kairaamalla hyväkuntoisiksi ja
tulivat säästetyiksi. Hautausmaalle jää edelleen runsas puusto, Ylipulli sanoo.

Aukkoihin tarvittaessa istutuksia
Kaadetut puut tehdään polttopuiksi leirikeskukseen ja risut menevät hakkeeksi. Kannot tullaan poistamaan kantojyrsimellä muutaman
vuoden sisällä.
– Jos poistojen jälkeen löytyy
sopivia istutuspaikkoja, niihin istutetaan uusia puita. Tällä hetkellä vielä näyttää, ettei isoja aukkoja
tule, Ylipulli toteaa.
KHY

Suomen Partiolaisten kansallinen
kirkkopyhä Rovaniemellä 26.4.
Rovaniemellä on huhtikuussa ainutlaatuinen tapahtuma, sillä Lapin
Partiolaiset järjestävät tänä vuonna
partioviikon (20.–26.4.) päätteeksi Suomen Partiolaisten jokavuotisen kansallisen kirkkopyhän sunnuntaina 26. huhtikuuta.
Piispa Samuel Salmi johtaa partiokirkon klo 12 alkaen Rovaniemen kirkossa, missä päästään laulamaan yhdessä partiomessun
vauhdikkaita lauluja bändin johdolla.
Kirkon jälkeen osallistujat siirtyvät kulkueena Tiedekeskus Pilkkeen ja Arktikumin alueelle erilaisiin toimintapisteisiin sisällä
ja ulkona. Pisteillä ollaan valmiina kohtaamaan partioystäviä, etsi-

mään elämän totuutta ja näkemään
metsä puilta.
Partioviikko on valtakunnallinen
Suomen partiolaisten teemaviikko.
Partioviikon tarkoitus on saada ihmiset tietoisiksi partiosta ja kasvattaa partion näkyvyyttä.
Rovaniemellä partioviikolla on
kaikille tarjolla monenlaista ohjel-

maa. Muun muassa Tiedekeskus
Pilkkeessä kokoontuvat partiolaiset maanantaista perjantaihin iltaisin pop-up partiokololla. Jokaisena päivänä yksi ikäkausi on vuorossa ja yleisöllä on mahdollista
käydä seuraamassa mitä partiossa
eri ikäkausissa tehdään.
Keskiviikkoiltana 22.4. klo
16.30–18 esitellään partiotoimintaa aikuisille Pilke Cafessa. Koko partioviikon partiolaiset pääsevät Pilkkeeseen huivikaulaisina ja
yhden ystävän kera ilmaiselle vierailulle.
Anna Enbuske ja Essi Koski

http://issuu.com/nappis/
docs/nappis_1-2015

Seurakunnan
syntymäpäiväonnittelukäytäntö

Kuva: Alina Ainola

Seurakunnan syntymäpäiväonnittelukäytäntö uudistui vuoden 2014
alusta lähtien. Koska asiasta on tullut jonkin verran kyselyitä kerrattakoon tässä käytäntö.
Yhteisiin syntymäpäiväjuhliin
kutsutaan 70- ja 80-vuotiaita, juhlia järjestetään vuoden mittaan tasaisin välein ydinkaupunkialueella.
Maaseudun kappeleissa juhlat voivat toteutua omilla aikatauluilla.
75- ja 85-vuotiaat saavat seurakunnasta juhlapostia, 90 vuotta
tai enemmän täyttävien luona käydään tervehdyskäynnillä. Kutsusta
käydään henkilökohtaisesti onnittelemassa myös nuorempia syntymäpäiväsankareita. 50 ja 60 vuotta täyttäville lähetetään onnittelukortti.
VANHUKSEN RUKOUS
Sinä olet minun toivoni, Herra,
Herra, minun turvani nuoruudesta asti.
Syntymästäni saakka olet ollut tukeni,
siitä saakka kun kohdusta minut päästit.

Partiolaisten
juhlaleireillä on
rento ja iloinen
ilmapiiri.

Jumala, sinä olit opastajani
jo kun olin nuori,
ja tähän päivään asti.
Kun nyt olen vanha ja harmaapäinen,
älä hylkää minua, Jumala.
Sinulle minä aina laulan ylistystä.
(Psalmista 71)
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Kirkolliset toimitukset pääsiäisenä
Rovaniemen seurakunta on ollut
vuoden verran seuraava käytäntö
pääsiäisen ajan kirkollisista toimituksista.
Pitkäperjantaina, Kristuksen
kärsimyksen ja kuoleman päivänä ei suoriteta lainkaan toimituksia. Pitkäperjantaina muistamme hiljaisuudessa Jeesuksen kärsimystä ristillä. Pääsiäis-

lauantaina, jolloin Kristus lepää
haudassaan ei myöskään suoriteta toimituksia. Pääsiäispäivinä, Kristuksen ylösnousemuksen ja kuoleman voiton riemullisessa juhlassa toimitetaan kasteita ja vihkimisiä, muttei hautajaisia.
Pääsiäisviikon hautauspäivät
ovat tiistai ja keskiviikko.

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

ROVANIEMEN KIRKKO
Sunnuntaisin klo 10 messu kirkossa.
Tiistaisin klo 8.30 Aamun rukoushetki kirkon sakastissa.
Keskiviikkoisin klo 18 arki-illan ehtoollinen kirkossa.
02.04. klo 19 Kiirastorstain messu.
03.04. klo 10 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus.
03.04. klo 15 Jeesuksen kuolinhetken rukoushetki.
03.04. klo 17.30
Rovaniemen Rauhanyhdistyksen ehtoolliskirkko.
04.04. klo 23 Pääsiäisyön messu.
05.04. klo 9.15 kryptassa lähetystyön rukoushetki.
05.04. klo 10 Pääsiäispäivän messu.
06.04. klo 10 II Pääsiäispäivän messu.
06.04. klo 18 Tuomasmessu. Mukana Gideonit.
11.04. klo 18 konsertti, Julia Pihavainio, Cecilia Sitomaniemi
ja Markku Lilleberg, laulu,
Mauri Miettunen, piano. Vapaa pääsy, kolehti.
13.04. klo 19 sellokonsertti, J.S. Bachin musiikkia, Seeli
Toivio, pääsylippu 15 €.
19.04. klo 18 Sibelius-juhlavuoden konsertti, Mia Huhta,
sopraano, Anna Laakso, piano. Pääsylippu.
21.04. klo 19 kirkossa Rauhanyhdistyksen seurat.
24.04. klo 19 kirkossa konsertti, Duo Anitta Ainali-Vuollo ja
Kirsi Tähti-Kangas, laulu, Maie Kuusik, piano,
vapaa pääsy.
26.4. klo 18
kirkossa Yhteisvastuukonsertti, laulaja Saila
Seurujärvi,
säveltäjä/multi-instrumentalisti Lasse Heikkilä ja viulisti Anni
Kaisa Karola, ohjelma 10 €.

KESKIKAUPUNKI
05.04.

srk-keskuksessa messun jälkeen pääsiäisjuhla
”Pajussa soi sinun laulusi” –runokooste Kaarlo
Sarkian, Viljo Kajavan sekä Rakel Liehun runoja tulkitsee lausuntataiteilija Eila Paananen.
Musiikkiesityksiä Maisa Sarajärvi-Nuorti ja
Maie Kuusik. Juhlakahvit.
08.04. klo 18 Norvajärven leirikeskuksessa miesten saunailta. Lähtö klo 17.45 srk-keskuksesta,
Rauhankatu 70. Isäntänä Mikko Reijonen.
08.04. klo 18.45 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
11.04. klo 17 nuorten aikuisten OMA-ilta srk-kodilla.
Syvemmälle rukoukseen.
15.04. klo 13 srk-keskuksessa Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus.
15.04. klo 18.45 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
16.04. klo 13 Yhteisvastuun hyväksi lauluhetki Rantavitikan
diakoniapiiriläisten kanssa Keltakankaan ker-

hohuoneella. Kahvit. Mukana Sanna Peltola.
srk-keskuksessa Murmansk-ilta. Mukana Paavo
ja Anja Korteniemi sekä Pekka Ruokanen.
20.04. klo 14.30-21 Heprea-ilta kirkon kryptan Eeli-salissa.
22.04. klo 18 Norvajärven leirikeskuksessa miesten saunailta. Lähtö klo 17.45 srk-keskuksesta,
Rauhankatu 70. Isäntänä Jouni Riipinen.
22.04. klo 18.45 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
25.04. klo 10-16 srk-kodin yläsalissa Hengellisen huollon päivä.
25.04. klo 17 nuorten aikuisten OMA-ilta srk-kodilla,
”Katumuksen lahja”.
26.04.
partiolaisten kansallinen kirkkopyhä, valtakunnallinen, piispa tulee.
26.04. klo 17 Yhteisvastuukeräyksen kahvitilaisuus srk-keskuksen juhlasalissa.
28.04. klo 18-19.30 srk-keskuksessa 10-synttärit tänä vuonna
10 v täyttäville keskustan alueen lapsille.
Mukana mm. ilmapallotaikuri.
29.04. klo 13 srk-keskuksessa Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus.
29.04. klo 18.45 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
16.04. klo 18

korkalovaara-ylikylä
02.04. klo 19
03.04. klo 10

kappelissa Kiirastorstain messu.
kappelissa Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus, RY:n nuoriso- ja seurakuntapäivät.
05.04. klo 13 kappelissa Pääsiäispäivän messu.
12.04. klo 13 kappelissa messu.
14.04. klo 13 kappelissa diakoniapäiväkahvit.
14.04. klo 18 retriittivenyttely Hillakirkolla, Hillapolku 9.
18.04. klo 11-14 Hillakirkolla, israelilaisia kansantansseja.
Vetäjänä Sirpa Viitamäki Kemijärveltä. Sitovat
ilmoittautumiset sirkka.juntunen(at)gmail.
com tai 040 5589 091.
19.04. klo 13 kappelissa messu.
19.04. klo 15 kappelissa 4-v. synttärit.
26.04. klo 11 Ylikylän koululla jumalanpalvelus.
26.04. klo 13 kappelissa messu.
28.04. klo 18 retriittivenyttely Hillakirkolla. Kevätkauden
viimeinen.

ounasJOKI
02.04. klo 17
02.04. klo 19
05.04. klo 11
05.04. klo 14
12.04. klo 11
16.04. klo 19
17.04. klo 18

Meltauksen kappelissa Kiirastorstain messu.
Sinetän kappelissa Kiirastorstain messu.
Sinetän kappelissa Pääsiäispäivän messu,
Gideonien kirkkopyhä.
Maijasen kappelissa Pääsiäispäivän messu.
Meltauksen kappelissa messu, Lionsien kirkkopyhä ja kirkkokahvit.
Meltauksen kappelissa konsertti. Putaan
Pelimannit ja Meltauksen koululaiset. Vapaa
pääsy.
Sinetän kappelissa rauhanyhdistyksen seurat.

19.04. klo 11
19.04. klo 14
29.04. klo 18

Sinetän kappelissa messu.
Meltauksen kappelissa messu.
Meltauksen kappelissa Virsikirja tutuksi-ilta.

ounasVAARA
02.04. klo 20
05.04. klo 15
12.04. klo 15
19.04. klo 15
26.04. klo 15

kappelissa Kiirastorstain messu.
kappelissa pääsiäisen messu.
kappelissa messu, alueneuvoston jäsenten
tehtävään siunaaminen ja työntekijöitten esittäytyminen.
kappelissa messu.
kappelissa Pyhät meiningit-perhemessu ja
perhetapahtuma.

alakemijoki
02.04. klo 11
02.04. klo 18
05.04. klo 10
12.04. klo 14
19.04. klo 10
24.04. klo 18
26.04. klo 14

Kivitaipaleen koululla pääsiäishartaus.
kappelissa Kiirastorstain messu.
kappelissa pääsiäisen messu.
kappelissa perhepyhäkoulu.
Kivitaipaleen koululla jumalanpalvelus.
kappelissa nuorten Donkkis.
kappelissa perhepyhäkoulu, Seija Luomaranta.

YLÄKEMIJOKI
02.04. klo 10
02.04. klo 18
05.04. klo 12
07.04. klo 10
12.04. klo 18

Viirin kappelissa perhekirkko.
Auttin kappelissa messu.
Viirin kappelissa sanajumalanpalvelus.
Viirin srk-kodilla Perhekerho.
Auttin kappelissa sellisti Seeli Toivion ja laulaja
Heikki Sassin konsertti. Klassista ja uudempaa
suomalaista musiikkia. Pääsylippu 10/5 €.
16.04. klo 10-13 Viirin srk-kodilla toimintapäivä.
19.04. klo 10 Auttin kappelissa messu.
19.04. klo 12 Viirin kappelissa messu.
21.04. klo 10 Viirin srk-kodilla Perhekerho.
21.04. klo 10.30 Auttin kappelissa Varttuneiden kerho.
23.04. klo 11.30-13.30 Tennilän kylätalon kerho.
27.04. klo 12 Auttin kappelissa Veteraanipäivän jumalanpalvelus, kunniakäynnit sankarihaudoilla, klo
13.30 Autti ja klo 14.15 Viiri.

saaren-nammankylät
02.04. klo 18
03.04. klo 10
03.04. klo 10
05.04. klo 10
05.04. klo 13
19.04. klo 11
19.04. klo 13

Jouttikeron kappelissa sanajumalanpalvelus.
Aapakirkossa sanajumalanpalvelus.
Jouttikeron kappelissa sanajumalanpalvelus.
Aapakirkossa messu.
Jouttikeron kappelissa messu.
Aapakirkossa sanajumalanpalvelus.
Jouttikeron kappelissa sanajumalanpalvelus.

