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Jo joutui armas aika ja
suvi suloinen – keskikesän juhlaa
Suvivirsi on monelle rakas ja tärkeä virsi. Se tuo mieleen koulun
päättäjäisjuhlat ja alkavan kesän.
Virsi sopii hyvin laulettavaksi
myös näin juhannuksen kynnyksellä. Vietämme paraikaa keskikesää, suloista suvea. Yöttömän yön
juhla, juhannus on ovella. Monelle meistä juhannukseen kuuluu
olennaisesti mökkeily saunomisineen ja grillailuineen. On aikaa
pysähtyä ja olla perheen ja ystävien kanssa.
Kaiken juhlimisen humussa on
kuitenkin hyvä muistaa myös, että juhannus on Johannes Kastajan syntymäpäivä. Hän tasoitti
Jeesukselle tien, saarnasi ja kehotti ihmisiä kääntymään ja ottamaan kasteen syntien anteeksiantamiseksi. Hän myös kastoi Jeesuksen. Johanneksen syntymä oli
osoitus Jumalan lupausten täyttymisestä ja armosta. Tarkoittaahan

hänen nimensäkin, että ”Jumala on
armollinen”.
Luukas kirjoittaa juhannuspäivän
evankeliumissa (Luuk.1:57–66) Johanneksen syntymästä. Vanha pariskunta, Sakarias ja Elisabet saivat lapsen, Johanneksen. Elisabet oli hedelmätön ja molemmat jo iäkkäitä, joten Johanneksen syntymä oli ihme.
Jumala osoitti heille armonsa ja hyvyytensä.
Luukkaan evankeliumikohta loppuu sanoihin: ”Mikähän tästä lapsesta tulee? Sillä Herran käsi oli hänen yllään”. Jumalan siunaava käsi
oli Johanneksen yllä. Saamme lahjaksi Jumalalta hänen armonsa, hyvyytensä ja rakkautensa, kun meidät
liitetään Jumalan lapsiksi. Kasteessa lapsi siunataan yhdessä vanhempien ja kummien kanssa panemalla kädet lapsen pään päälle ja lausumalla ”Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Py-

Kestävät arvot kantavat

hän Hengen osallisuus olkoon sinun
kanssasi”. Jumala haluaa ottaa meidät armonsa varaan jo aivan pienestä lapsesta saakka ja osoittaa rakkauttaan ja hyvyyttään meille.
Johannes Kastaja oli osoitus Jumalan armosta hänen vanhemmilleen ja myös kaikille ihmisille, Jeesus on osoitus Jumalan armosta meille. Hän on meidän tienraivaajamme
kohti Jumalaa ja pelastusta. Häneen
uskomalla sydämemme avautuu, ja
huomaamme Hänessä tien, totuuden
ja elämän. Voimme luottaa Jumalan
lupauksiin, ja siihen, että Hänen kätensä on yllämme elämämme jokaisena päivänä arjessa ja myös pian
koittavassa keskikesän juhlassa, juhannuksessa.
Siunattua tulevaa Johannes Kastajan syntymäpäivää ja keskikesän
aikaa!
Maija Konttinen

Viikon sana

Salattu Jumala
Näin sanoo Herra:
– Taivas on minun valtaistuimeni,
maa on koroke minun jalkojeni alla.
Millaisen talon te minulle rakentaisitte,
millaisen asuinsijan?
Kaiken tämän on minun käteni tehnyt,
niin nämä ovat syntyneet,
sanoo Herra. (Jes 66)
Kuinka ääretön onkaan Jumalan rikkaus,
kuinka syvä hänen viisautensa ja tietonsa!
Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa
ja jäljittämättömät hänen tiensä!
Kuka voi tuntea Herran ajatukset,
kuka pystyy neuvomaan häntä?
Kuka on antanut hänelle jotakin,
mikä hänen olisi maksettava takaisin?

Hänestä, hänen kauttaan ja häneen on kaikki.
Hänen on kunnia ikuisesti. Aamen. (Room. 11)

Rukous
Pyhä, salattu Jumala.
Sinä olet kaiken alku, ylläpitäjä ja päämäärä.
Inhimillinen ymmärryksemme ei pysty
koskaan tutkimaan viisauttasi,
eivätkä mitkään sanamme riitä
kuvaamaan olemustasi.
Pyhä Jumala,
tänään kumarrumme palvomaan sinua,
olemassaolomme syvin salaisuus.
Me kiitämme ja ylistämme sinua
luomisesta, lunastuksesta ja pyhityksestä.
Aamen.

Kolumni

Muutosta ilmassa
Vuodenajoista kevät näyttäytyy
meille suurten muutosten näyttämönä, kun luonto herää uuteen kasvuun
ja kukoistukseen. Luonnossa tapahtuva muutos etenee keväisin vauhdilla ja tapahtuman käsikirjoitus on
meistä riippumaton. Joka kevät kuulee monen harmittelevan sitä, että
oma ajankäyttö ei anna myöten heittäytyä mukaan tähän muutosprosessiin. Kuinka hienoa olisikaan saada
seurata jokaista yksityiskohtaa tässä tapahtumaketjussa, mikä alkaa
lumen sulamisesta ja päättyy kesän
vihreään kauneuteen. Muutos koskettaa niin monta asiaa, että ihmisenä on vaikea edes ymmärtää tätä kokonaisuutta. Ajankäytön lisäksi meidän mahdollisuuksiin seurata luontoäidin muutosleikkiä vaikuttaa toki monet muutkin seikat, kuten
asuinpaikka, terveydellinen tilanne,
taloudelliset resurssit jne. Mutta lienee niin, että kevään tuomalla muutoksella on tarkoitus uudistaa luon-

non ohella myös kaikkia muitakin
asioita. Siksi on hyvä, että saamme
olla osa tätä kokonaisuutta ja aloittaa muutos vaikkapa itsestä.
Muutosta hyvin kuvaava asia on
lasten ja nuorten kasvu ja kehitys.
Lasten vanhemmat ovat aina olleet
ihmeissään siitä ajan kulumisesta,
kun pienestä vastasyntyneestä on pian kasvanut kouluun menijä. Muutama vuosi reppu selässä ja peruskoulun päättäjäiset ovat edessä. Pian
on aika siirtyä opiskelemaan omaa
ammattia ja siinä sivussa pitäisi vielä armeijakin käydä. Tähän todellisuuteen heräsimme myös meidän
perheessä, kun esikoisemme seisoi
kevätjuhlassa peruskoulun päättötodistus kädessään. Suvivirren myötä
ajatus kulki siihen hetkeen ja vuoteen, kun nämä nuoret syntyivät tähän maailmaan. Mikä muutos olikaan tapahtunut ja aivan huomaamatta, kuten yksi vanhemmista totesi.

Pääkirjoitus

Hartaus

Muutosprosessi on siitä hyvä, että sen päättymiselle ei näytä tulevan loppua. Joka keväinen luonnon
herääminen toistuu aina uudestaan,
mutta mitä tapahtuukaan siinä välissä. Mitäpä muutakaan kuin muutosta kesän kautta kohti syksyä ja
talvea. Muutostuulet eivät onneksi
lakkaa meidän ihmistenkään osalta, vaan jokaisen kasvulle ja kehitykselle on oma aikansa ja uudet
muutoksentekijät tulevat vuorollaan. Näkyvä muutos, mistä koivun lehden tai lapsen kasvun kehitys ovat hyviä esimerkkejä ei ole
kuitenkaan koko totuus. Näkymätön muutos, mitä meissä jokaisessa voi tapahtua on myös osa meidän todellisuutta. Kun tätä kaikkea
ei voi ymmärtää, on viisainta luottaa ja kiittää kaikesta, mitä saamme
kokea ja nähdä.
Riku Tapio
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Pääskyssämme kerrotaan artikkelikirjasta, joka liittyy viime
vuonna toteutettuun seminaariin. Elämän lähteen äärellä on
kysytty, millä tavalla kymmenen käskyä, rakkauden kaksoiskäsky ja vuorisaarnan kultainen sääntö toteutuvat ajassamme. Arvolähde avaa näköaloja lappilaiseen elämään ja kirkolliseen toimintaan.
Pyrin avaamaan sen pohjalta muutamia näkökulmia. Samalla tarjoan pohdittavaksi kesämietteiksi mahdollisuuksiamme edistää evankeliumin työtä ja lähimmäisrakkauden toteutumista. Toivon, että voimme olla toinen toisemme kuuntelijoita ja rinnalla kulkijoita. Siihen liittyy tahtomme välittää jokaisesta ihmisestä.

Seurakunta vahvistaa perustehtäväänsä pelastuksen yhteisönä, jossa syntyy usko Jeesukseen Kristukseen. Tämä
toteutuu lähetystehtävän toteuttamisessa. Se koskee työtä omassa seurakunnassa ja kaukaisten lähimmäisten parissa maan äärissäkin.
Opetuksessa ja toiminnassa vahvistetaan perhettä lähiyhteisönä ja yhteiskunnan ydinsoluna. Kasvatusvastuussa tuetaan vanhempia ja kasvattajia koulutusresurssien puitteissa
kiinnittäen huomion henkiseen ja hengelliseen hyvinvointiin.
Kirkon jäsenet kantavat vastuuta oikeudenmukaisuuden
kehittymisestä. Lähimmäisvastuuseen liittyy oikeuksien,
vastuun ja velvollisuuksien yhteensovittaminen ja toteuttaminen.
Sosiaaliseen yhteyteen liittyy se, että kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa yhteiseen rakentumiseen. Profeetallisen tehtävänsä mukaisesti kirkko toimii myös hiljaisten ja osattomien kanavana. Hengellisen ravinnon ja levon tarjoajana se
auttaa myös uupumuksen kokenutta.
Kirkko arvioi kansalaisten perusoikeuksien toteutumista ja puolustaa pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan perusarvoja.
Seurakunta tarjoaa kasvupohjan lähimmäisrakkauden toteuttamiselle ja kansalaisvastuulle lähiyhteisössä ja myös
maan ääriin ulottuvassa maailmankylässä.
Seurakunta vahvistaa jäsentensä kohtaamista sekä avoimena yhteisönä luo mahdollisuuden aktiiviseen luovuuden
toteutumiseen ja tietoyhteiskunnan kehitykseen.
Uskollisena omalle perinnölleen seurakunta on ekumeenisesti aktiivinen sekä myös edistää kristillisten yhteisöjen
kohtaamista. Se on kanavana herätysliikkeiden rakentavalle toiminnalle ja vaikutukselle.

Kirkko edistää kaikilla tasoilla kestävää kehitystä ja luonnon monimuotoisuuden vaalimista. Toivon, että tunnemme
yhteisömme armon ja sovinnon lähteeksi. Se on samalla
tulevaisuudenuskon majatalo ja
majakka.
Toivotan suven suloisuutta Sinulle.

Vesa-Pekka Koivuranta
kirkkoherra
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Unto Matinlompolo:

T

yöhyvinvoinnin kouluttaja Unto Matinlompolon mielestä työ
on hyvin keskeistä suomalaisten
elämässä. Aiemmin työtä arvostettiin enemmän kuin nyt, mutta silti
se oli vain osa elämää.
Työntekijöiden jaksamisen Matinlompolo näkee työelämän suurimmaksi huolenaiheeksi.
– Paineet ovat suuremmat kuin
kestokyky. Keskimäärin ihmisestä
otetaan tehot irti kuin jostain hyödykkeestä, Matinlompolo arvioi.

Kuva KHY

Mielekäs työ luo iloa
Iän ja kokemuksen
karttuminen opettaa
armollisuutta itseä
kohtaan.

Kuka kestää tehojen
irtiotossa?

”Elämässä rima

Tehoja haetaan yhä pienemmin
kustannuksin. Tuottavuuden vaatimus vaikuttaa kuitenkin huonosti. Suoritteen määrä nousee monesti suureksi laadun kustannuksella ja ihminen jää hoitamatta. Sekä auttaja että autettava voivat pahimmillaan huonosti, Matinlompolo on havainnut.
– Niin yksityisellä kuin julkisella puolella halutaan tai pystytään liian vähän satsaamaan työntekijän jaksamiseen. Moni työntekijäkin huolehtii autonsa huollosta enemmän kuin omasta jaksamisestaan.
– Tilannetta auttaa painopisteen
siirto laadullisiin tekijöihin. Se palauttaa ihmisarvon tunteen työntekijälle, joka kokee olevansa paikoin kuin koneen osa, Matinlompolo huomauttaa.

on asetettava niin
korkealle, että
sen alta voi myös
kumartumatta
kävellä...”

Ain laulain työtäs tee?
Työtä toki osataan tehdä myös laulaen, niin kuin vanha laulu opastaa. Ihmiset osaavat nauttia työstä,
mutta aina ei laulata, Matinlompolo toteaa.
– Joskus puhutaan laiskoista ihmisistä, mutta kovin monta sellaista en ole kuitenkaan tavannut, vaikka matkan varrella on ollut paljon kahdenkeskisiä kohtaamisia.
– Enemmän on sellaisia, jotka
kärsivät siitä, ettei työ ei ole riittävän haastavaa tai työ on liian raskasta, epäluovaa ja pakkotahtista.
Tai sitä ei ole ollenkaan.
– Työn iloa löytyy silloin kun ihminen tuntee työnsä mielekkääksi, saa aikaan jotain ja vielä näkee
työnsä merkityksen. Iloa lisää silloin tällöin saatu pieni tunnustus ja
kannustus, vaikkapa olalle taputus,
Unto Matinlompolo muistuttaa.

Tunnustuksen
antamisen vaikeus
Matinlompolon havaintojen mukaan suomalaisessa työkulttuurissa toteutetaan vanhaa perinnettä, jossa hyvin tehtyä työtä pidetään luonnollisena, mutta virheisiin puututaan hanakasti. Suomalaisilla työntekijöillä on myös yksi iso puute: ajatellaan olevan itseltä pois, jos annetaan tunnustusta toiselle.
Suomalaisen miehen olemukseen liittyy jotenkin se, ettei helpolla kehuta toista hyvin tehdystä työstä. Ollaan jotenkin varauksellisia.
– Jos antaa tunnustuksen toiselle, siihen pitää olla erittäin hyvät
perusteet, jottei tule taka-ajatuksia:
”mitähän se nyt mielistelee?” tai
”piikitteleekö se jostakin...?”
– Jos työporukassa joku onnistuu muita paremmin, se voidaan

Unto Matinlompolo kannustaa
positiiviseen ajatteluun, koska hänen
mielestään perimmältään pienet asiat
vaikuttavat siihen, suhtautuuko
ihminen työhönsä ja työtovereihinsa
myönteisesti vaiko kielteisesti.
kokea kiusallisena ja uhkaavana.
Työntekijöiden keskinäinen kilpailutilanne usein vain ruokkii tätä.
Niinpä toisen hyvästä suorituksesta katsotaan viisaammaksi vaieta.

Pelko kiitoksen estäjänä
Vähän pientä vainoharhaakin voi
olla takana, kun jätetään kehumatta.
– Joillekin toisen kehuminen
ja kiittäminen onnistumisesta voi
tarkoittaa samaa, kuin että sanoisi:
”minä en pysty tuohon”. On pelko oman itsen ja taitojen paljastumisesta.
– Jos ihminen on tasapainossa
työssä jaksamisessaan, silloin hänellä on varaa loistaa ulospäin antamalla tunnustusta toisen onnistumiselle. Mutta jos itsellä on koko
ajan kiire ja paineet päällä silloin
ei edes jaksa kiinnittää huomiota
toisen onnistumiseen, Matinlompolo sanoo.
– Miesten pitäisi hieman tinkiä
henkisestä maskuliinisuudestaan.
Kiitosta voi antaa leimautumatta
”knapsuksi”, mielistelijäksi tai lieroksi. Tunnustuksen vastaanottaja

voi myös reilusti ottaa vastaan kehut ilman itsensä vähättelyä, Matinlompolo rohkaisee.

Samassa köydessä
Johto ja esimiehet ovat usein samassa köydessä, kuten vuoristokiipeilijät. Heillä on omat paineet ylempiinsä, oma menestyminen vaatii usein alaisten kuormittamista. Silloin tunnustuksen antaminen unohtuu.
– Pieni osa esimiehistä ja johtajista samaistuu ylempiinsä ja näkee
alaiset vajaatehoisina tai laiskoina
vastapuolina. Jotkut eivät kykene
antamaan tunnustusta lahjakkaille ja aikaansaaville alaisille, koska heidät koetaan uhkana omalle
asemalle. Suorasanaiset ja rohkeat
voivat joutua monenlaisen lannistuksen kohteeksi, Matinlompolo
kertoo.
– Suut voidaan sulkea, mutta kysymykset silti jäävät elämään, Matinlompolo muistuttaa.

Hyvät tavat,
työyhteisön kivijalka
Työyhteisön kivijalka rakentuu

yhteisesti sovituista asioista, joihin kuuluvat myös hyvät perustavat huomenen sanomisineen. Niiden myötä oppii myös positiivista ajattelua, Matinlompolo uskoo,
vaikka tunnustaakin olevansa jossain määrin varauksellinen positiivisen ajattelun oppimisen suhteen. Myös kohtuullinen määrä
työhön liittyviä ja työn ulkopuolisia rituaaleja sitoo ihmisiä aidosti yhteen.
– Ei vaadi paljoa kuulostella
toisen jaksamista. Minkälainen
työpäivä sinulla on ollut? Miten
voit?
– Pienet asiat vaikuttavat siten,
että ihmiset alkavat ajattelemaan
toisistaan mukavasti ja samoin
omasta työstä. Se jos mikä se on
positiivista ajattelua, Matinlompolo vakuuttaa.
Pienistä asioista, alkaa myös
usein myös väärinkäsitysten kehä.
Jos joku ei vastaa huomeneen, toinen kokee sen loukkaavana ja tulkitsee vihaksi, kateudeksi tai katkeruudeksi.
Kuitenkin huomeneen vastaaminen on saattanut jäädä oman huoli-

kuorman alle. Avoimessa ilmapiirissä voi ihan rohkeasti kysyä, onko jotain hullusti, Matinlompolo
huomauttaa.

Työhyvinvointia on ...
Unto Matinlompolon mielestä
hyvinvoinnin määrittäminen on
osin hankalaa. Hän valottaa asiaa käytännönläheisillä mittareilla.
Kun ihmisellä ei ole verenpainetta, stressiä eikä hän koe omia työmahdollisuuksiaan riittämättömiksi, vaan tuntee pätevänsä työssään,
silloin hän voi työssään riittävän
hyvin, Matinlompolo arvioi.
– Työ on tärkeää itsetunnon
kannalta. On kuitenkin huomattava, ettei työ aina ole välttämättä
hauskaa eikä työhön mennä viihtymään. Työ on vain työtä, sille pitää
antaa oma paikkansa.
– Jos työssä tulee hankaluuksia,
joita ei voi muuttaa, silloin elämän
suuret mielenkiinnot ja voimaannuttavat tekijät pitää pyrkiä hakemaan muualta. Työ on väline eikä päämäärä, ajattelee Unto Matinlompolo.
UM /KHY
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Motoristikirkkojen isä
mukana Viirin tapahtumassa
Kuvat Ulla Miettunen

Rovasti Erkki Marttinen opasti motoristeja Viirin kokoontumisessa: "Jumalan tunteminen ja siitä syntyvä toisten ihmisten kunnioittaminen näkyy kaikinpuolisena
huomioimisena ja elämän varjelemisena, myös liikenteessä."

R

ovasti Erkki Marttinen on suomalaisten motoristikirkkojen
isä. Marttinen oli vuonna 1980
saksalaisessa motoristikirkossa
Augsburgissa ja päätti tehdä tapahtumasta suomalaisen sovelluksen.
Olin pohtinut, mikä olisi hyvä,
mutta tavallisuudesta poikkeava
seurakunnallinen tapahtuma Liedon 650-vuotisjuhliin seuraavana
vuonna. Siellä Augsburgissa sitten
yhdessä kadunkulmassa minulle
annettiin ajatus, että tämä Lietoon.

Tie kutsuu kulkijaa
Motoristikirkossa Marttisella kolahti. Hän oivalsi, että tässä kirkko tulee niin lähelle nuorten ihmisten elämää kuin ylipäätänsä
vain voi.
Tutkin saksalaisen pastorin tekemää motoristipsalmia ja huomasin kuinka hyvin uskon ulottuvuudet voidaan tuoda nuoren ja aikuisen arkeen, tässä tapauksessa motoristille.

Motoristipsalmissa puhutaan
monta kertaa tiestä, niin kuin meidän uskossammekin puhutaan tiestä ja matkasta. Ne sointuivat oivallisesti yhteen. Sitten suomensin tuon psalmin, Marttinen kertoo löydöstään.

Liedon motoristikirkossa
4000 kuulijaa
Liedon 650-vutosjuhlien motoristikirkkoon, maan ensimmäiseen,
saapui 120 pyörää. Tämän kesän

”Tahdon ylistää sinua
taivaan ja maan Jumala,
joka olet luonut maailman.
Tahdon kiittää sinua,
joka näytät minulle
mäet ja järvet, niityt ja metsät.
Tahdon ylistää sinua,
joka levität sileän tien minun eteeni.
Herra, kun tunnen vauhdin
viiman kasvoissani,
vaistoan sinun virkistävän armosi.
Herra, kun minä kiihdytän pyörääni,
tunnen tuulahduksen
sinun ikuisuudestasi.
Kun minä näen puitten ja
peltojen kiitävän ohitseni
iloitsen elämästäni.
Kun minä annan moottorini laulaa,
päästän elämäniloni valloilleen.
Herra, minä kiitän sinua
nuoruuteni ilosta.
Kuitenkin Herra, kun ajan
huomiseen, niin en tiedä,
näenkö enää iltaa.
Herra varjele minua
onnettomuudelta ja vaaralta.
Suojele minua tiellä ja
varjele minun nuoruuteni kuolemalta.
Herra, minä tahdon ylistää sinua
raikkaassa vauhdin viimassa,
niin kauan kuin minä olen
vielä nuori.”
Bernd-Jürgen Haman
Suom. Erkki Marttinen

kynnyksellä paikalla oli 3000 motoristia ja 2000 pyörää. Kaikkiaan
koolla oli 4000 henkeä, Marttinen
kertoo.
Liedon pieneen kivikirkkoon
tuollainen väkimäärä ei mahdu.
Käytössä on kirkon paikoitusalue
ja sen viereinen katu sekä siihen
liittyvä vanhan kunnantalon piha,
myös koulun piha on otettu käyttöön, Marttinen kertoo.

lukseen toisten mukana, Marttinen toteaa.
Moottoripyöräily ja liikenteessä oleminen on vaarallista ja hyvin
vastuullista toimintaa. Motoristit
ymmärtävät, että tietyt perusasiat
täytyy olla kunnossa. Tässä kaikessa kristillinen usko antaa sisältöä ja
auttaa, Marttinen vakuuttaa.

Mukana 30 vuotta

Erkki Marttinen oli helatorstaina
2.6. ensi kertaa motoristikirkossa
Liedon ulkopuolella.
Kokemus Viirin kokoontumisesta jäi mieluisaksi muistoksi. Tunnelma viehätti Marttista.
Toista sataa motoristia kuunteli hartaana motoristikirkon isän
viestiä Jumalan kasvojen näkemisestä.
Voidaksemme tuntea toinen toisemme, pitää meidän nähdä toistemme kasvot. Sama pätee suhteessamme Jumalaan. Hänen kasvonsa näemme Jeesuksessa Kristuksessa. Mitä hän oli ja on, sitä on
Jumala. Jumalan kasvoista loistaa
rakkaus ihmisiä kohtaan.
Jumalan tunteminen ja siitä syntyvä toisten ihmisten kunnioittaminen näkyy kaikinpuolisena huomioimisena ja elämän varjelemisena,
myös liikenteessä.
Suhteellamme Jumalaan on siis
tärkeä merkitys arkisessa elämässämme. Herra tahtoo oman tuntemisensa kautta levittää mahdollisimman sileää tietä ihmisten ajettavaksi, rovasti Marttinen saarnasi.

Erkki Marttinen vastasi Liedon motoristikirkosta 23 vuotta.
Marttinen vastasi ohjelmasta ja
työryhmä ulkonaisista järjestelyistä. Nyt eläkepäivillään Marttinen on ollut vapaaehtoisena avustustehtävissä.
– Minulla ei ole moottoripyörää,
mutta nuoruudessa ajelin 150 kuutioisella Jawalla.
Ajohalua olen nyt tyydyttänyt
ajamalla aika usein Liedon paraatissa jollakin lainapyörällä tai jonkin liikkeen esittelypyörällä. Liedon motoristikirkkoonhan lähdetään ajamaan ristikulkueessa Turun Kupittaalta. Ensimmäisessä
pyörässä on aina risti, Marttinen
kertoo.

Mikä vetää motoristit
kevätkirkkoon?

Aino ja Yrjö Pietilä ovat liikkuneet moottoripyörillä yhdessä 1970-luvun loppuvuosista lähtien. Vapauden tunteen sävyttämä
yhdessä olo moottoripyörän selässä vie tänä kesänä retkelle Tromssaan. – Niin lyhyelle matkalle en lähdekään, etten ottaisi
eväitä matkaan, Aino Pietilä sanoo.

Motoristin psalmi

Erkki Marttinen kokee, että motoristeja vetää koolle syvimmältään
ihmisen sisimmässä oleva Jumalan kaipuu. Ollaan etsimässä jotakin kestävää elämän tielle.
Ihmiset tulevat kirkkoon kun
heille osoitetaan viitetyhmä, jonka kanssa he voivat luontevasti osallistua. Viirin seurakuntatalossa eräs motoristi sanoi, että on helppo tulla jumalanpalve-

Jumalan kasvot
löytyvät

UM/KY
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Hengellisillä kesäjuhlilla ystäviä tapaamassa
K

irkollisiin kesäjuhliin osallistuu joka kesä noin 140 000 kävijää. Kokoontumiset ovat
monien järjestöjen ja herätysliikkeiden toiminnan huippuhetkiä, joiden järjestämisessä ovat mukana tuhannet talkoolaiset. Juhlat tarjoavat ohjelmaa vauvasta vaariin ja sielunhoidosta ylistykseen.
Pääsky kuulosteli kesäjuhlille matkaavien mietteitä ja kokemuksia.

Samuli Korteniemi käy Suviseuroissa joka kesä, varhaisin muisto
vuoden 1965 juhlista Rovaniemellä.
1. Haluan mennä kuulemaan elävää
Jumalan Sanaa.
2. Odotukseni ovat hyvin omakohtaisia. Ohjelma on tuttu ja perinteinen; virret, siionin laulut ja seurapuheet vuorottelevat. Suviseurat ovat
perheellemme kesän kohokohta; yhteinen lomamatka ja ystävien tapaaminen on itse kullekin tärkeää. Keskeistä on hiljentyminen sanankuuloon, kylästelyt tuttavien vaunuilla ja perheen yhdessäolo ilman kiireitä ja velvoitteita, mitä kotona on.
3. Ranuan opistoseuroista on tullut
toinen kesäseuratapahtuma, jonne
menemme perheen kanssa. Ne ovat
ikään kuin suviseurat pienoiskoossa. Sinne kokoontuu tuhansia seuravieraita asuntovaunuineen heinäkuun lopulla.
4. Tärkeintä on Jumalan valtakunnan sanoma siitä, että saa uskoa
omat synnit anteeksi. Yhdessäolo, tapaamiset ja keskustelut uskonystävien kanssa ovat tärkeitä. Tuntee olevansa ikään kuin keitaalla, Jumalan kansan juhlassa.
5. Nuorena yhteenkuuluvuuden tunne oli suviseuroissa voimakas. Ensimmäinen käynti suviseurateltassa
on ollut aina vaikuttava. Useat seurapuheet vuosien varrelta ovat jääneet mieleeni - on tuntunut, että juuri minulle puhutaan.

Kysymykset
1. Mikä saa sinut lähtemään juhlille?
2. Mitä odotat tämän kesän juhlilta?
3. Käytkö muilla hengellisillä juhlilla? Missä?
4. Mikä on juhlien hengellinen tai muu voimaannuttava anti?
5. Paras muistosi juhlilta?

Ilkka Lindström on käynyt Herättäjäjuhlilla 15 kesänä.

Tellervo Malmiola käy Suomen lähetysseuran kesäjuhlilla.

1. Kaipuun logiikka ja oma henkinen köyhyyteni: siellä matkaan
muukalaisena hengen köyhyydestä Jumalan täyteyden osallisuuteen.
Puheiden kuunteleminen ja veisuuseen antautuminen tarjoavat hellää
hoivaa sielulle.
2. Ystävien kohtaamista ja avaran
armon kirkastumista: ihminen ei
ole hengellisyydessään omavarainen, vaan joka hetki Jumalan varassa. Köyhä rikastuu, kun taivaan
tavara tulee maallisen tavaranpaljouden tilalle.
3. Olen käynyt Tarvasjoella ja Liedossa asuessani evankelisten juhlilla, iloinnut ja veisannut myös heidän kanssaan.
4. Ihminen voimaantuu, kun Herramme poissaolo muuttuu läsnäoloksi, rauhattomuus levoksi ja etsiminen löytämisen riemuksi. Oivallamme olevamme tulevan ajan
lapsia, mutta syntisäkkinä kilvoittelun on jatkuttava tässä ajassa. Missä
on Kristus ja usko, siellä ovat myös
hyvät teot.
5. Se, että ateistiksi luulemani emeritus professori Antti Eskola istui
Suonenjoen kesäjuhlilla seurapenkillä vieressäni kuunnellen hartaasti puheita ja veisuuta. Hän on sittemmin kirjoittanut uskoa käsitteleviä kirjoja ja kirjoituksia, jotka olen
tarkkaan lukenut.

Ensimmäisen kerran olin 12-vuotiaana Suomen Lähetysseuran 100-vuotisjuhlilla Helsingin Messuhallissa. Sen
jälkeen olen ollut omien lasten kanssa juhlilla Lieksassa ja Saarijärvellä.
Sain lähetyskutsun 12-vuotiaana ja siitä lähtien olen ollut kotikentillä lähetysihminen tavalla tai toisella. Lähetysevankeliumi on hyvin konkreettista ja arkista.
Odottamani Jaakko Löytyn & Pekka
Simojoen Onandjokwe-konsertti oli
syvä, henkilökohtainen kokemus, johon liittyy muisto Jumalan puheesta
minulle vuosikymmenten takaa Löytyn perheen (Jaakon vanhempien)
lähtöjuhlassa Lähetystalolla. Tuohon muistikuvaan on sittemin liittynyt Jaakko Löytyn elämäntyö ihmisen
perusoikeuksien puolesta. Löytyn lauluista olen saanut voimaa ja uskoa niihin tehtäviin, joita minulle heikoimpien puolesta on tullut.
Porin juhlien teemalla Arki@Pyhä oli
vahva sisältö. Kukaan ei yksin voi selättää koko maailman köyhyyttä, mutta jokainen voi toimia omalla tontillaan ja sen vaikutuspiirissä.
Namibia-pisteessä muistelin Seppo
Kalliokosken kanssa piispa Leonard
Aualaa, jolla oli ainutlaatuinen usko
ja luottamus Jumalan apuun inhimillisesti katsoen mahdottomien asioiden
edessä. Kunpa sais pisarankin sellaista uskoa!

Oulun hiippakunnassa kuudet kesäjuhlat
Heinäkuu on hengellisten kesäjuhlien huippusesonkia tänä kesänä myös Oulun hiippakunnan
alueella, jossa on peräti viisi valtakunnallista juhlaa.
Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (SLEY) Evankeliumijuhlia vietetään Raahessa
1.–3.7. teemalla ”Tervetuloa kotiin”. www.evankeliumijuhla.fi
Vanhoillislestadiolaisten suviseurat on Lumijoella 1.–4.7., tunnuslauseena ”Minä annan teille
tulevaisuuden ja toivon”. Ohjelma koostuu seurapuheista, virsistä ja Siionin lauluista. Lumijoelle
odotetaan 75 000 seuravierasta.
http://www.suviseurat.fi
Herättäjä-Yhdistyksen Herättäjäjuhlat ovat Oulussa 8.–10.7. tun-

nuksella ”Anna toivon kantaa”.
Ohjelmassa on seuroja ja messuja sekä omaa ohjelmaa lapsille ja nuorille. Juhlilla puhuvat mm. piispat Samuel Salmi,
Kaarlo Kalliala ja Aarre Kuukauppi. http://www.oulunherattajajuhlat.fi/
Lähetysyhdistys Rauhan Sana ja
ruotsinkielinen sisarliike Laestadianernas Fridsföreningars Förbund järjestävät yhteiset kaksikieliset suvijuhlat 8.–10.7. Kokkolan-Pietarsaaren seudun Ähtävällä. www.lyrs.fi
Lestadiolaisen Uusheräyksen
kesäseurat Kalajoella 22.–24.7.
otsikkona ”Vedet virratkoon!”
Raamattuopetuksessa on mukana pastori Heikki Hilvo ja jumalanpalveluksessa saarnaa kirkko-

neuvos Risto Junttila. Ohjelmassa myös Laestadius-seminaari.
http://www.uusherays.fi
Hengen uudistus kirkossamme
ry:n kesäjuhla on 5.–7. elokuuta Rovaniemellä otsikolla
”Maan kaikki kansat, tunnustakaa Herran kunnia ja voima”.
Ulkomaisena vieraana nähdään
piispa Graham Dow Englannista
ja ylistysmessussa saarnaa emerituspiispa Jorma Laulaja.
Kesän juhlakauden päättää hiippakunnan omat lähetysjuhlat
Haukiputaalla syyskuun ensimmäisessä viikonvaihteessa 2.4.9. www.oulunhiippakunnanlahetysjuhlat.fi

Juha Peltola on käynyt Rauhan Sanan suvijuhlilla lapsuudestaan lähtien.
1. Kai se on tietyllä lailla paluuta
hengellisille juurilleen
2. Herran hoitoa, yhteyttä ja erityisesti tuttujen ja sukulaisten kohtaamista.
3. Käymme perheenä asuntovaunuilemassa, jolloin matkamme varrelle mahtuu mukavia keidashetkiä. Viime kesänä omien juhlien lisäksi kävimme Sanan Suvipäivillä
Lappeenrannassa ja Helluntaikonferenssissa Keuruulla.
4. Jumalan Sanan aarteet ja Pyhän
hengen uudistava työ.
5. Kokemus nuorena poikana ehtoollisella. Silloin Pyhä Henki kosketti ja lapsenuskoni sai vaihtua
omakohtaiseen uskoon. Tajusin, että
minun syntini on annettu anteeksi!

Elsa Rajatalo on käynyt Sanan suvipäivillä 20 vuotta.
1. Se on aina odotettu kesän kohokohta ja samalla mukava kesälomareissu.
2. Eri puolilta Suomea tulevien uskovien yhteyttä. Jumalan sanan ja
hengellisen musiikin antia, jota on
tarjolla joka vuosi erilaisena.
3. Käyn Hengen uudistuksen kesäjuhlilla.
4. Jotakin hyvää, salattua Hengen
antamaa ravintoa ja juhlaa.
5. Koskettavin oli kerran Tampereelle tullessamme kirkossa soiva
valtava ylistyskuoron musiikki, joka otti meidät vastaan.

Pidä taivaallinen tauko
taivaallinentaukopaikka.fi
esittelee Tiekirkot ja muut
suosikkitaukopaikat
Tänä kesänä Suomessa on avoinna 279 tiekirkkoa, jotka odottavat matkaajia ovet avoimina pääteiden varsilla ympäri kesäistä
Suomea. Kiintoisiin kirkkoihin
voi pysähtyä toisenlaiselle tauolle pääsääntöisesti 20.8. saakka. Aukioloajat vaihtelevat, joten tiedot on hyvä tarkistaa kirkon kohdalta.
Tiekirkot esitellään tänä vuonna www.taivaallinentaukopaikka.
fi -sivustolla, joka listaa kesämatkailijan iloksi Suomen muitakin
nähtävyyksiä ja palveluja. Sivuilta voi tarkistaa kirkkojen ja muiden taukopaikkojen tarkemmat
tiedot ja ajo-ohjeet karttoineen.
Samalla kannattaa vinkata omia
parhaiksi kokemiaan taukopaikkoja muidenkin iloksi! Palveluun
voi ehdottaa niin mielenkiintoista
nähtävyyttä, kotoisaa kahvipaussi- tai suoramyyntipaikkaa kuin
upeaa uimarantaakin.

Kesäinen kulttuuriannos
Tiekirkot ja niiden vaalitut ympäristöt ovat ikkuna historiaan,
arkkitehtuuriin ja kulttuuriin.
Monien suosima kesäinen ohjelmanumero onkin tutustuttaa lomavieraat oman koti- tai mökkipitäjän kirkkoon. Kirkkotauolle

voit yhtä hyvin pysähtyä Suomen toisella laidalla tai kotipitäjässä. Kirkoissa järjestetään jumalanpalveluksia ja vaihtelevasti muutakin ohjelmaa konserteista urkuaarioihin.
Kun kaipaat vaihtelua moottoritiemeininkiin, paina jarrua tiekirkkomerkin nähdessäsi. Astu kirkkoon ja pidä toisenlainen
tauko rauhasta, kauneudesta ja
pyhästä nauttien. Talleta reppuusi ripaus suojelusta ja jatka matkaasi kevein kesämielin.

Tiekirkkoja
Rovaniemen kirkko 28.8. saakka päivittäin klo 9–21.
Kemin kirkko 29.7. saakka mape klo 11–16.
Keminmaa Pyhän Mikaelin
kirkko 7.8. saakka klo 11–16.
Alatornion kirkko 31.7. saakka
ma–pe klo 9–17.
Tornion kirkko 31.7. saakka
ma-pe 9–18, la–su klo 13.30–18.
Tervolan Iso kirkko, Vanha
kirkko ja srk-keskuksen kirkko 12.8. saakka ark. klo 10–15.
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Hengen uudistus kirkossamme r.y:n kesäjuhla Rovaniemellä 5.–7.8.

Tunnustakaa Herran kunnia ja voima
K

esän päätapahtumia Rovaniemen seurakunnassa on Hengen
uudistus kirkossamme r.y:n kesäjuhla elokuun ensimmäisessä viikonvaihteessa 5.-7.8. Nämä on tänä kesänä Lapin ainoat valtakunnalliset hengelliset juhlat.
Kirkkovuodessa ajankohta on
kirkastussunnuntain viikonvaihde. Sen teemasta nousee myös kesäjuhlan tunnus: ”Maan kaikki
kansat, tunnustakaa Herran kunnia
ja voima (Ps. 96:7).
Hengen uudistus kirkossamme
-yhdistys on parinkymmenen vuoden ajan ollut edistämässä yhteistyössä seurakuntien kanssa armolahjojen avointa käyttöä mm. rukouspalvelussa sekä sanan ja rukouksen illoissa.
Tapahtuma alkaa perjantaina
5.7. klo 14 Saila Seurujärven konsertilla Lordinaukiolla. Saila konsertoi myös illalla kirkonmäellä.

Piispa Dow Englannista
Ulkomaisena vieraana on Englannin anglikaanisen kirkon piispa

Graham Dow, joka on kotimaassaan yksi armolahjojen käyttöä korostavan New Wine (”Uusi viini”)
-verkoston tunnetuimpia opettajia.
Lauantaina 6.8. on yhteisen
aloituksen jälkeen mahdollisuus
hakeutua teemakanaviin. Niissä
opettavat muun muassa Yrjö Niemi, Mikko Matikainen ja Salme
Blomster. Illansuussa puhuu mm.
Pirkko Jalovaara, jonka jälkeen jatkuu sanan ja rukouksen ilta.
Myös lapsille ja nuorille on lauantaina omat ohjelmat.
Sunnuntaina 7.8. ylistysmessussa saarnaa Lapuan eläkkeellä oleva
piispa Jorma Laulaja.
Ohjelma on pääosin Rovaniemen kirkossa. Osa ohjelmaa ja lauantain kanavat ovat aivan lähituntumassa.
Käytännön palvelutehtäviin on
ilmoittautunut kymmeniä vapaehtoisia. Talkootehtävistä ja ohjelmasta lisätietoja: rovasti Tuomo
Korteniemi, p. 040 8232 338 tai
tuomo.korteniemi@evl.fi

Irma Maijanen ja Päivi Nirkkonen odottavat
innolla Hengen uudistuksen kesäjuhlia
ovaniemeläiset Irma Maijanen ja Päivi Nirkkonen aikovat osallistua Hengen uudistus kirkossamme ry:n kesäjuhlille Rovaniemellä 5.–7.8. Tapahtuma on
Irmalle jo 11. ja Päiville kolmas
kerta. He kertovat odottavansa kokoontumista suurella innolla koko
vuoden. Juhlaviikonvaihteeseen
odotetaan kaikkiaan noin tuhatta
osallistujaa eri puolilta Suomea.

Kesäjuhla yllätti
Molemmat naiset ovat ihastuneet
juhlien iloiseen tunnelmaan. Päivi
kertoo lähteneensä ensi kertaa hengellisille juhlille Irman innostamana. Ja lähtö kannatti.
Juhlien ilmapiiri tuntui hyvin
ystävälliseltä. Yhteys toisiin tuntui käsittämättömän hienolta, tuntemattomat tuntuivat tutuilta, kun
kohdattiin eri tilanteissa.
Se oli ihmeellinen Jumalan läsnäolon täyttämä viikonloppu. Tunsin kuin leijuvani, Päivi kuvailee
ensimmäistä juhlakokemustaan.

Löytyi uusi tapa ylistää
Irmaa on juhlilla erityisesti koskettanut uudentyyppinen ylistysmusiikki ja -laulu. Hän kuvailee
suhtautuneensa aikaisemmin ylistyslaulamiseen perusluterilaisella
tavalla: istutaan tiiviisti penkissä
kädet tiukasti ristissä ja veisataan
vakavana. Yhteiset juhlakokoontumiset ovat kasvattaneet Irmaa
uuteen näkemykseen. Molemmat
naiset kertovat harrastavansa kotonaan ylistyshetkiä.
Nyt olen vapautunut, voin nostaa kädet ylös, laulaa ja liikkua
musiikin rytmissä, voisin vaikka
karkeloida. Toki minua saatettaisiin kummeksua, jos tekisin näin

jumalanpalveluksessa kirkon käytävällä. Kyse on Jumalan kasvojen
edessä olemisesta ja ylistyksestä ilman toisten orjailua, Irma sanoo.
Kun juhlilla 1000 ihmistä ylistää yhtaikaa, siinä on aavistus siitä millaista on sitten joskus kirkkaudessa ”kuin suurten vetten pauhua”.

Kuva KHY

R

Ylistyslaulu voimaannuttaa
Irma kokee ylistyslaulun, -musiikin ja karkelon ihmisen sisintä hoitavina ja voimaannuttavina asioina. Vaikeiden asioiden edessä ei
tarvitse käpristyä ja ahdistua mytyksi. Jumalaa voi ja saa sekä tulee kiittää myös silloin, kun on elämässä vaikeata.
Kun ylistän Jumalan valtasuuruutta vaikkapa psalmien sanoilla, oma ns. suuri ongelmani kutistuu pieneksi ja mitättömäksi. Aivan kuin Jumala ottaa siinä syliinsä ja hoitaa.
Ja arkisiin askareisiin palatessani on tieto ja tunne, että asiani ovat
varmasti Jumalan hoidossa, Irma
itsekin syöpää sairastaneena kertoo kokemuksistaan.

Yhteinen rukous hoitaa
Päivi kertoo löytäneensä juhlilta
rukouspalvelun suurena ja hoitavana mahdollisuutena.
Jumala kohtaa minut toisen ihmisen kautta, se tuntuu aivan valtavalta. Toki Jumala kohtaa minut
rukoillessani yksinkin, mutta toisen kanssa siinä on aivan toisenlainen ulottuvuus.
Yhteisessä keskustelu- rukoushetkessä voi yksi pieni sana merkitä paljon ja avata aivan uusia ovia
ja näkymiä, joiden kautta Jumala lähtee johdattamaan eteenpäin,

Irma Maijanen (vas.) ja Päivi Nirkkonen rohkaisevat kaikkia mukaan Hengen uudistuksen kesäjuhlille: Rohkeasti mukaan
ottamaan selvää Jumalan uudistavista voimavirroista.
Päivi kuvailee kokemuksiaan.

Tule rohkeasti tutustumaan

Vastuuta kantamassa

Irma ja Päivi rohkaisevat kaikkia
tutustumaan luterilaiselta pohjalta
nousevaan karismaattiseen kristillisyyteen ”Hengen uudistukseen”.
Irma ja Päivi ovat vakuuttuneita siitä, että HU-juhlilla opetus on
raittiin luterilaista, Raamattuun,
uskontunnustukseen ja luterilaisiin tunnustuskirjoihin pohjautu-

Tulevat juhlat merkitsevät Irmalle
ja Päiville myös vastuunkantoa eri
tehtävissä. Irma on mukana rukoushetkissä rukouspalvelijana. Päivi on
menossa kanslian tehtäviin, lisäksi
molemmat ovat mukana ennen juhlia käynnistyvässä ympäri vuorokauden jatkuvassa rukousringissä.

vaa rukiista leipää. Puhe on tämän
ajan kieltä ja opetuksia voi kerrata
myöhemmin cd-äänityksistä.
Rohkeasti vain ottamaan selvää, mikä tämä oikeastaan on! Tule, näe, koe ja ylläty! Jumala ON!,
Irma kannustaa.
Päivi siteeraa laulua: ”Kaikki
saavat tulla armoa omistamaan...”
Kynnys on matala.
KHY
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Hengen uudistus kirkossamme r.y.
pyrkii vahvistamaan hengellisyyttä ja
rohkaisemaan armolahjojen
käyttämiseen
Hengen uudistus kirkossamme ry
on Suomen ev.lut. kirkossa toimiva uudistusliike, jonka tarkoituksena on rohkaista seurakuntia sekä kirkon piirissä toimivia herätysliikkeitä ja yhdistyksiä jatkuvaan
hengelliseen uudistumiseen.
Liike korostaa Pyhän Hengen,
armolahjojen, rukouksen ja yhteyden merkitystä kristillisten kirkkojen, yhteisöjen ja yksityisten kristittyjen elämässä.
Järjestö myös selvittää kirkon
sisällä karismaattisuuden raamatullisia ja teologisia perusteita, sisältöä, tehtävää ja merkitystä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
Ohjelmaan kuuluu myös julistus-, opetus- ja koulutustoiminta hengellisyyden (spiritualiteetin) vahvistamiseksi. Yhteistyössä
seurakuntien kanssa pyritään vahvistamaan kirkon jäsenten seurakuntayhteyttä.
Lisäksi pyritään löytämään tapoja eri kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen sekä niiden jäsenten vä-

lisen elävän yhteyden toteutumiseksi.

Kirkonrakentajien foorum
Yhdistys perusti Kirkonrakentajien forumin käynnistämään ja käymään laajapohjaista keskustelua
spiritualiteetista ja siihen sisältyvästä karismaattisuudesta kirkossa.
Kirkonrakentajien foorumi kokoaa yhteen kirkossa ja sen herätysliikkeissä ja järjestöissä sekä yhteiskunnassa toimivia henkilöitä, jotka haluavat olla mukana
keskustelemassa spiritualiteetin ja
siihen kuuluvan karismaattisuuden
merkityksestä kirkon tärkeänä voimavarana.
Käytännössä tämä tapahtuu mm.
seminaareissa.
Foorumin työn koordinaattorina toimii opetusneuvos, rovasti
Veikko Pöyhönen ja puheenjohtajana Lapuan eläkkeellä oleva piispa Jorma Laulaja.
Lisätietoa: www.hengenuudistus.fi

Taas rukoillaan Rovaniemen puolesta
Viime syksynä Rovaniemellä rukoiltiin 10 viikkoa yötä päivää Elämän lähteellä -seurakuntatapahtuman aikana. Nyt tehostettu rukous
Rovaniemen puolesta jatkuu Hengen uudistus kirkossamme liikkeen
valtakunnallisen kesäjuhlan ympärillä. Heinäkuun 25. päivästä elokuun 14. päivään saakka kaupunki
katetaan ympärivuorokautisella rukoussiunauksella. Rukoukseen eli
rukousvartioon voi liittyä jokainen, joka sitoutuu tunnin tai puolen tunnin päivittäiseen rukousaikaan omalla rukousvuoroajallaan.
Rukoilla voi myös vapaasti päivittäin valitsemallaan ajalla. Mukaan
voi ilmoittautua ottamalla yhteyttä kristilliseen kirjakauppa Ilopy-

säkkiin puh. 016-344063. Rukousvartioon ilmoittautuneille annetaan
myös ohjeistusta, kuinka rukoilla
rukousvartioaikana.
Elämän lähteellä -juhlaviikkojen
ajan yli 150 rovaniemeläistä oli sitoutunut rukoilemaan kaupunkinsa
puolesta päivittäin tunnin tai puolen tunnin ajan. Rukoilijoiden uskollisuus yllätti. Yövuoroihin sitoutuneet heräsivät uskollisesti
valvomaan omaan rukousaikaansa. Heidän kokemuksensa oli, että he olivat paljon virkeämpiä rukoiltuaan sovittuun aikaan omalla
vuorollaan, kuin yrittäessään löytää kiireisen päivän rytmistä aikaa
rukoukseen. Rukouksen vaikutus
ja sen tuoma siunaus tuntui.

Tervetuloa kesäjuhlan talkoisiin!
Hengen Uudistuksen kesäjuhlilla on paljon käytännön tehtäviä,
joihin tarvitsemme paikallista talkooväkeä huolehtimaan käytännön asioita. Näin varmistamme, että vieraat saavat Hengen ravinnon
lisäksi kokea olevansa viihtyisissä
ja turvallisissa puitteissa.
Jos haluat olla mukana rakentamassa juhlia, ilmoittaudu puhelimitse, tekstiviestillä tai sähköpostilla pääsihteeri Tuomo Korteniemelle: p. 040 8232 338, tuomo.
korteniemi@evl.fi

Talkoolaisten tehtäväryhmiä:

• Kanslia ja info
• Palvelutiimi: mm. kolehdin
kanto ja tervetuloa ovella
• Siivous ja puhtaanapito
• Ravintola: ruokalippujen
myynti ja avustaminen pöytien
tyhjennyksessä ym.
• Rakentaminen ja seurateltan
pystytys
• Liikenteen ja pysäköinnin
ohjaus

Nykypäivän haasteissa –
Pyhän Hengen voimassa
Seminaari seurakuntien työntekijöille, vapaaehtoisille ja vastuunkantajille Hengen uudistuksen kesäjuhlan jatkoksi su–ti 7.–9.8. Kairatemppelissä, Kairatie 37.
Seminaarissa luennoivat piispa
Graham Dow Englannista ja hiippakuntasihteeri Jukka Jämsén Jyväskylästä.

Teema: Nykypäivän hengellisten haasteiden kohtaaminen. Aloitus sunnuntai-iltana klo 18. Tilaisuudet maanantaina klo 10, 13, 15,
18 ja tiistaina klo 9 ja 11.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
Tuomo Korteniemi tuomo.korteniemi@evl.fi, p. 040 8232 338.
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KESÄJUHLA

Rovaniemellä
5.–7.8.2011

Maan kaikki kansat, tunnustakaa
Herran kunnia ja voima (Ps 96:7)

Perjantai 5.8.
Klo

14.00
16.00
		
17.15
18.30
		
21.00
22.30

Kutsutilaisuus Lordin aukiolla: musiikkia, Saila Seurujärvi, puheenvuoroja.
Avaus: lääninrovasti Vesa-Pekka Koivuranta, kaupunginvaltuuston pj Heikki Autto,
HU hallituksen pj Reijo Telaranta, lehtori Irma Maijanen. Talkoolaisten siunaus.
Kahvitauko
Sanan ja rukouksen ilta kirkossa: Piispa Graham Dow. Pasi Jaakkola.
Laulu: Saila Seurujärvi. Kuorot. Tilaisuus jatkuu rukouspalveluna
Saila Seurujärven konsertti
Ehtoollinen kirkossa: toim. Vesa-Pekka Koivuranta.

Lauantai 6.8.
Klo

09.00
10.00
11.30
13.00
		
		
		
		
		
		
		
		

Aamurukous, Petri Kauhanen, ja -ylistys kirkossa
Maan kaikki kansat, Jukka Jämsén ja Graham Dow, kirkko
Lounastauko (Maakuntakatu 6–8).
Kanavat 1. jakso: teemat ja puhujat
1. Varustusta iankaikkisuuteen (Graham Dow)
2. Varhaiskirkon aarteita (Yrjö Niemi)
3. Armolahjat palvelutyössä (Jukka Jämsén ja Markku Kukkonen)
4. Häpeä ja syyllisyys, viha, katkeruus, anteeksiantaminen (Salme Blomster)
5. Mitä opimme marttyyrikirkolta (Mikko Matikainen), Rovakatu 2, Tiroli-sali.
6. Henki, tiede, tieto ja usko (Pekka Rehumäki ja Pentti Tepsa)
7. Ylistysmusiikki (Maarit Peltomaa, Maarit&Harri Verkkoperä, Tarja&Juhani Laitinen)
8. Yhteisöllisyys: messut ja foorumit (Marko Huhtala ja Pasi Jaakkola)

Klo

14.30
15.00
16.45
17.30
19.00
		
21.30

Kahvitauko ja siirtyminen kanavien toiselle jaksolle
Kanavat 2 . jakso (samat kuin 1. jaksolla)
Pirkko Jalovaara, puhe, kirkko
Päivällinen + kahvit
Iltajuhla: Tunnustakaa Herran kunnia ja voima. Reijo Telaranta, Graham Dow,
Marko Huhtala, Mikko Matikainen. Kuorot. Rukouspalvelu kirkossa
Nyt laula, kansa Siionin, Kuninkaas kunniaksi: matkalaulujen ilta teltassa.

		
		

Lasten talo, srk-koti alasali.
Nuorten kanava

Sunnuntai 7.8.
Klo

09.00
10.00
12.00
13.00
15.30

Aamurukous -ylistys teltassa, Anja ja Paavo Korteniemi
Ylistysmessu kirkossa: toim. Vesa-Pekka Koivuranta, saarna piispa Jorma Laulaja.
Lounastauko
Päätösjuhla: Veikko Pöyhönen, Graham Dow ym. Kuorot.
Päätöskahvit

Järjestäjät: Hengen uudistus kirkossamme ry ja Rovaniemen seurakunta
Kuva TK

Pääsky
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Rovaniemen kirkossa
Juhannusaattona 24.6.
klo 19 perinteinen

Suvilaulujen ilta
Juontaa Vesa-Pekka Koivuranta,
kanttoreina Elisa Silver ja Laura Piilonen.
Vapaa pääsy.

Syksyn 2011 ja kevään 2012

PÄIVÄKERHOIHIN
ILMOITTAUTUMINEN

Kerhopaikat
* AAPAKIRKKO Aapatie 6, puh. 040 742 8846.
* ALAKORKALO Niskanperänkuja 13 C 11,
puh. 040 574 5122.
* KORKALOVAARA kappeli
Vaaranlammentie 3, puh. 040 701 6171.
* KOSKENKYLÄ Eliisantie 3 D 10,
puh. 0400 264 944.
* NIVAVAARA Asematie 1, puh. 040 559 6551.
* OUNASRINNE kappeli Saaruantie 3,
puh. 040 840 4163.
* PÖYKKÖLÄ Kiehiskuja 3 A 1,
puh. 040 840 4173.
* RAUTIOSAARI Valajaskosken metsästys- ja
kalastusseuran maja, puh. 040 574 5122.
* 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 €/kaksi kertaa viikossa kokoontuvat
ryhmät (sisaralennus 5 €).

Hyvät rippikoulum
kantavat matkalla

O

unasjokivarren nuorilla Essi Ylipeuralla,
Emmi-Maria Kempellä ja Matti Mämmillä jäi rippikoulusta hyvät muistot. Heidän
rippikoulumatkansa alkoi jo pari vuotta sitten Ounasjoen Esarilla eli esirippikoululla.
Varsinaisen rippikoulun viimeinen jakso, rippileiri kesäkuun alussa Kuusamon Oivangissa tuntuu tehneen
lähes täydellisen vaikutuksen kolmikkoon. Rippikoulu
halutaan elää uudestaan ja hiukan eristä näkökulmasta. Kolmikko pyrkii syksyn isoskoulutukseen. Essi ja
Emmi-Maria haluavat toimia myös kouluikäisten kerhonohjaajina vaikkapa kokkikerhossa. Matille tuntuu
tässä vaiheessa riittävän isosen tehtävät.

Älyttömän hauskaa,
parasta toiset ihmiset
Rippikoululeirillä oli älyttömän hauskaa, vaikka etukäteen ajattelin: voi ei, rippikoulu. Nyt riparin jälkeen
tuntuu tosi hyvältä, Essi sanoo.
Olen ollut innoissani rippikoulun etukäteistapaamisista, kovasti odotin myös rippikouluviikkoa. Ja se oli
mahtavaa aikaa, Emmi-Maria kertoo.
Kysyn, mikä Oivangin helteisessä ja hikisessä leiriviikossa oli parasta. Kuin yhdestä suusta nuoret kehuvat leirin isosia ja vetäjiä nuorisotyönohjaaja Minna Laakkoa ja pastori Pentti Tepsaa sekä toisia leiriläisiä. Essin mielestä leirillä oli koko ajan tekemistä, joutoaikaa ei ollut eikä aika tullut pitkäksi. Hänestä tuntui hienolta myös se, että oppi leirin aikana paremmin
tuntemaan saman koulun tuttuja kavereita. Matti kehuu kaiken toimineen hyvin ja sujuvasti.
Tykkäsin hirveän paljon iltaohjelmista, mahtavia
olivat myös torstain vaellus Jyrävälle sekä keskivii-

kon jousiammunta, köysirata ja melonta, Emmi-Maria lisää.

Opetus nappasi
Mutta rippileiri ei ole vain hauskoja ilta-ohjelmia, virkistävää ja tavoitteellista liikuntaa, saunomista, uimista tai muuten rentoa ja vapaata yhdessäoloa.
Rippikoulussa opiskellaan kristillisen uskon perusasioita monin aihein ja luodataan kysymyksiä koko
elämän matkalle. Mitä on mieleen päällimmäiseksi
tarttunut?
Jokaisen vastaus tulee heti ilman pähkäilyä. Itse
kunkin kokemus ja vastaus on erilainen.
Omatunto on Jumalan ääni ihmisessä, se jäi mieleen Minnan hyvistä opetuksista, Essi ehättää vastaamaan ensimmäisenä.
Vanhurskas tarkoittaa Jumalalle kelpaavaa. Sana oli
niin erilainen ja merkitys selkeni, kun Pentti opetti sen,

Jännittävä konfirmaatio

Jututin nuoria hetki ennen
Kolmikko myönsi hieman
vaa hetkeä.” Jos liukastun
käytän viiniä, istun väärää
mokaan, entä jos ehtooll
lyttävältä?” Tuttuja kysym
firmoitavalle nuorelle.
Sen verran jännittää, ett
reillä, Matti toteaa.
Iloisella hymyllä nuoret
ja siitä konfirmaatioon. J
Kotien juhla odotti opetta
myötä. Hyvää matkaa aik

Koululaisten iltapäiväkerhot aukeavat ti
9.8. koulujen alkaessa. Tutustumispäivä
ma 8.8 klo 12–16.
Päiväkerhot ja  perhekerhot aloittavat
toimintansa viikolla 34 ( 22.8 alkaen).
Vapaita kerhopaikkoja voit kysellä
kerhopaikoista tai päiväkerhotoimistosta,
Rauhankatu 70, puhelin 335 5245 tai
Terttu Valtonen 0400 335 261 ja Mari
Karanta 040 761 7448.

ÄITI–LAPSI–leiri
10.–11.9.

Leirillä ohjelmaa ulkoilusta yhteislauluun,
käden töitä, keskusteluja yms.
Leirin hinta aikuisilta 25 €, lapsilta 10 €
(alle 4-vuotiaat ilmaiseksi).
Ilmoittautumisen yhteydessä mainitse
nimet, yhteystiedot, iät, ruokavalio
ja majoitustoive.
Leiri alkaa la klo 10 ja päättyy su klo 12.
Matkat omilla kyydeillä.
Ilmoittautuminen 2.9. mennessä,
puh 040 761 7448 Mari Karanta.
OLEMME LOMALLA 27.6.–31.7.

Leirikokonaisuus on ollut
kasvuprosessi. Essi ja Emm
sa leirin aikana omasta its
ti sanoo rippileirin opettan
tä paremmin erilaisten ihm
Essi kokee hahmottava
perusasioita paremmin ja
min. Myös Emmi-Maria s
lun opetuksia. Hänelle ov
lun antamat oikeudet kum
Rippikoulu selvensi pa
kuinka siihen sisältyy pal
pelkkä kirkossa käyntejä,
antia.

Matin päällimmäisin tunn
pottunut olo. Nuorimies t
matkaansa työprosessina.
Tässä on joutunut jonku
rippikoulun kuin juhlien e
dystä työstä, Matti tuuma
Ja tarkentaa heti kohta
sisijaisesti rippijuhlia, joi
ta sukulaisia ja ystäviä. To
sa myös rippilahjoja ja ra
Emmi-Maria kertoo od
me syksystä lähtien, valm
yhdessä äitinsä kanssa.
Kerrankin pääsee itseä
kolla kummiksi, Essi kert

Päiväkerhot, perhekerhot ja koululaisten
iltapäiväkerhot

Norvajärven leirikeskuksessajärjestetään

Kasvumatka omaan its

”Rippikoulu työtä,
palkkana juhlat”

Tarkemmat tiedustelut kerhopaikoista tai
päiväkerhotoimistosta ma–pe klo 9–12
Terttu Valtonen, puh. 335 5245 tai
0400 335 261.
Mari Karanta, puh. 335 5235 tai
040 761 7448.

Päiväkerhotoimisto lomalla
11.7.–31.7.2011. Aurinkoista kesää!

Emmi-Maria muistaa.
Konfirmaatio, jossa saa
taan leipä ja viini Herran P
kin tämä kosketti, kun se
edessäpäin, Matti puolest
Jos jokin asia oppitunne
pystyi kysymään ja saati
on nuorten yhteinen koke

Katja ja Tuomo Kemppe katsovat rippikoulun opettavan nuorelle näkökulmia elämään sekä vastuun ottamista.

Vanhempien
konfirmaatiotunnelmia
K

atja ja Tuomo Kemppellä nousivat omat rippikoulu- ja konfirmaatiomuistot esiin tyttärensä Emmi-Marian rippijuhlassa Rovaniemen
kirkossa.
Katjan mieltä herkistivät lämpimät muistot
omasta ja vanhimman tyttären konfirmaatiosta
Meltauksen kappelissa. Tuomoa naurattaa hänen
oma kaksivaiheinen rippikoulunsa. Se tuli käytyä vasta armeijassa, koska nuori mies oli karannut Norvajärven rippileiriltä toisena leiripäivänä,

kun oli päällä tunne, ettei oikein jouda nyt tällaiseen hommaan.
Katja ja Tuomo katsovat rippikoulun opettavan nuorelle näkökulmia elämään sekä vastuun
ottamista matkalla aikuisuuteen. He myös pitävät
tärkeänä, että seurakunta tarjoaa mahdollisuuksia
osallistua toimintaan myös rippikoulun jälkeen.
KHY

Nuorten siunaukseen osalli

Pääsky

a siunauksen ja sitten nautiPyhässä Ehtoollisessa. Jotene tuntui olevan aivan lähellä
taan sanoo.
eista jäi askarruttamaan, sen
iin myös selkeät vastaukset,
emus.

Aukeaman kuvat KHY.

muistot
aikuisuuteen

seen

t nuorille myös psykologinen
mi-Maria kertovat oppineensestä uusia näkökulmia. Matneen häntä toimimaan entismisten kanssa.
ansa myös kristillisen uskon
a syvemmin kuin aikaisemsanoo miettivänsä rippikouvat tärkeitä myös rippikoummiudesta ja kirkkohäistä.
aljon seurakunnan toimintaa,
aljon kaikkea muutakin kuin
, Matti summaa rippikoulun

ne rippileirin jälkeen on heltuntuu arvioivan rippikoulu.
un verran tekemään töitä niin
eteen, nyt on palkan aika tehaa.
a, että tarkoittaa palkalla enissa saa tavata kaukaa tulleiToki hän myöntää odottavanahaa.
dottaneensa rippijuhlia jo viimisteluja hän on suunnitellut

juhlimaan. Pääsen ensi viitoo odotuksistaan.

Emmi-Maria Kemppe (vas.), Matti Mämmi ja Essi Ylipeura pitivät rippikouluansa erittäin onnistuneena. He aikovat osallistua syksyllä alkavaan isoskoulutukseen.

o

n konfirmaatiomessun alkua.
n jännittävänsä edessä olen, kompastun albaan, läiän paikkaan, jos muuten
linen maistuu epämielmyksiä jokaiselle kon-

tä pysyy paremmin he-

t lähtevät ryhmäkuvaan
Ja selvisivät mainiosti.
ajien ja isosten halausten
kuisten askeliin.

KHY

istuivat työntekijöiden kanssa myös isoset ja kummit.

Konfirmoitavat saapuivat kirkkoon juhlallisessa ristikulkueessa helluntaipyhänä 12.6. Ristiä kantamassa isonen Salla-Mari Uurtamo.
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Nuoret risusavotassa Norkulla
Kuva KHY

nnostunut parikymmenpäinen
nuorten joukko ahersi talkoissa
Norvajärven leirikeskuksessa aurinkoisena lauantaina toukokuun
lopulla. Menossa on kolmas talkoovuosi, tempaisuja on ollut keväällä ja myös syksyllä. Parhaimmillaan väkeä on ollut 30 henkeä.
Puoli tusinaa oli nyt eka, muutamat
jo neljättä kertaa.
Leirikeskuksen emäntä Tuula
Erola kiittelee nuoria ahkeriksi ja
toimellisiksi.
Nuoret ovat siivonneet sisätiloja, haravoineet pihoja, pesseet saunat ja ulkoroskiksia, tehneet risusavottaa, polttaneet roskia ja laittaneet laiturin. Talon puolesta on ollut ruoka ja yösija, Erola kertoo.

Kuva KHY

I

Tunnetteko pajun?
Nuorisopappi Ari Jarva ohjeistaa
nuoret hiljattain raivatun tienvarren puhdistamiseen. Tähteeksi jääneet puut ja risut kerätään kasoihin.
– Pajut kerätään eri kasoihin,
koska niistä tehdään pajupömpeleitä leirikirkon polun varteen. Sellaisia nousevan liekin muotoisia.
Tunnetteko pajun? Merita OrellKiviniemi kysyy.
– Joo, kuuluu vastaus lähes kuorossa.
Nuoret kantavat puita ja oksia kasoihin. Eka kasa tunkee itsensä
tielle.
– Liian paljon tiellä, autot ei sovi kulkeen, Ari kuuluttaa ja ryhtyy
siirtämään kasaa enemmän ojan
puolelle.
Puolessa tunnissa on edetty reipas 100 metriä tien molempia puolia putsaten. Meininki on ripeän näköistä rennon läpän heiton lomassa.
– Kannattaako kantaa risuja
pään päällä, poika virnistelee punapuseroiselle tytölle.
– Olkapäällähän mie kannan,
tyttö vastaa.
Toinen poika näppää lippiksen
toisen neidon päästä.
– Ääää, ääää, ääää.
Ää auttaa ja nuori mies asettaa
lippiksen hellästi takaisin neidolle.

Risuhalauksen salaisuus
– Aijaijai Aarne, sie jäit kiinni kaakaon juonnista, kiusoittelee tyttö
löydettyään ojasta tyhjän kaakaojauhepussin.

Risuille ilmakyytiä ja sitten mehutauolle.
Kolme poikaa tarkkailee hämähäkkiä tien laidassa.. Yksi pojista
nousee nopsasti ylös vie hämyn lähimmän neidon niskaan.
– Iiiii, ei saa, ota pois.
– No ei siinä ollut mitään, rauhoittaa nuori mies.
Talkoot ovat näemmä muutakin kuin risusavottaa, taitaa myös
hormonit sytkähdellä risukuorman
sylihalauksessa. Niin se häätyykin
olla. Elämän merkkejä.

– Mitkä kaksi teollisuusmaata ja
miksi WHO on merkinnyt köyhien maiden joukkoon? Pari poikaa
istuu kivellä vastausta puntaroiden.
– Siinä meän viriilit miehet, tekevät töitä vain viis minuuttia, yksi tytöistä huomauttaa.
– Yleensäkin vain viisi minuttia,
toinen lisää.
Kohtapa nuorukaiset nousevat
jatkamaan puuhaa.

”Ei yhtään pantteria”

Tytöt pohtivat sitä syntyvyyden
merkillisyyttä, että moni on tupsahtanut maailmaan maaliskuulla. Juhannuksen vaikutusta, neitiraati arvioi.
Tyttökolmikko panee kesken kaiken tanssit pystyyn, risukasan päällä on lysti hyppiä ja tanssia piirissä.
– No, aletaanpa taas hommiin,
tuumaavat neitoset tanssin tauottua naamat punaisena.
Risut lennähtävät kasoihin tyylikkäillä heittosuorituksilla.
– Mennään järjestyksessä, älkää
menkö liian eteen kasojen luokse,
tänne taakse on jäänyt paljon risu-

– Arii! Oliko niin, ettei tarvitse
mennä vielä jalkapallokentän reunoja putsaan?
– Juuri niin, nuor isopappi vastaa ja vie mehukanisterit kauemmas tien varteen taukopaikan merkiksi motivoimaan työtä.
– Pantteripussi, eikä ole yhtään
jäänyt jäljelle, Merita huokaa karkkipussin äärellä.
Jotta aivoillakin olisi toimintaa Ari heittää tietokysymyksen.
Kuva Merita Orell-kiviniemi

Nuorten
valmistamat
pajuliekit
kaunistavat tietä
rannalle
Norvajärven
leirikeskuksessa.

Kuva KHY

Läppää ja lakin nappausta

Risukasatanssit

Talkootanssi riskasan päällä.
ja. Puoli tuntia vielä ja sitten syömään, Ari-pappi kailottaa peräpään
valvojana.
Pian se on kulunut ja porukka
pääsee lounaalle. Neljännes päivän
tavoitteesta tuli valmiiksi.

Kelpo nuoria ja hyvä porukkahenki, totean västäräkille, joka tepastelee raivatun tien laitoja omaa
syötäväänsä etsien.
KHY

FC-Lynxin tyttöjen ja Saaren-Nammankylien työntekijöiden välinen jalkapallo-ottelu yhteisvastuun hyväksi päättyi tasan 1–1.
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Kirkolliskokouksessa katse tulevaisuuteen
K

evään kirkolliskokouksessa tulevaisuuden näkymiä mietittiin laajasti. Esillä oli muun muassa toiminnan ja
hallinnon painopisteisiin, kirkon virkoihin, kirkon ykseyteen sekä yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen liittyviä teemoja.

Kirkko 2020
Syksyllä jo keskusteltiin kirkon tulevaisuusselonteosta, jossa hahmotellaan kirkon, yhteiskunnan ja koko maailman kehitystä vuoteen 2020 asti. Selonteko lähetettiin yleisvaliokunnalle, joka on pyytänyt lausunnon muun muassa muilta kirkolliskokouksen valiokunnilta.
Keväällä asiaa pohjustettiin vielä ulkopuolisten asiantuntijoiden paneelikeskustelulla. Tällainen työskentelytapa oli aivan uutta kirkolliskokouksessa.
On mielenkiintoista nähdä, millaisiin toimintaa ja hallintoa koskeviin johtopäätöksiin yleisvaliokunta päätyy.

Kirkkoherranvaali
Kirkkohallitus oli kirkolliskokouksen aiemman evästyksen mukaisesti valmistellut lakiehdotuksen, jonka mukaan kirkkoherra voitaisiin valita joko nykyisellä
suoralla kansanvaalilla tai siten, että valinnan suorittaa kirkkovaltuusto. Kummassakin vaihtoehdossa on etunsa ja haittansa.
Koska seurakuntien olosuhteet vaihtelevat, seurakunta voisi valita itselleen sopivan vaalitavan. Asia on lakivaliokunnassa.

Diakonaatti
Diakonaattia koskevan esityksen mu-

kaan diakoniatyöntekijä, nuorisotyönohjaaja, lähetyssihteeri, lapsityönohjaaja ja
kanttori voitaisiin vihkiä kirkon virkaan,
diakonaattiin. Vihkimys laajentaisi mahdollisuuksia osallistua jumalanpalvelusten toimittamiseen ja vahvistaisi vihittävien identiteettiä hengellisen työn tekijöinä.
Diakonaatille ei esitetä omia paikkoja kirkon hallinnossa.
Perustevaliokunta joutuu pohtimaan
monia asiaan liittyviä teologisia ja käytännöllisiä ongelmia. Perustevaliokunta
antaa lausunnon lakivaliokunnalle, joka
vastaa säännösten muotoilusta.

Kirkon
hallitusohjelmatavoitteet
Kirkkohallituksen kyselytunnilla keskusteltiin myös yhteiskunnallisista asioista.

Alpha

Kurssi alkaa 14.9.2011
seurakuntakodin yläsalissa.
Kokoontumiset keskiviikkoisin klo 18,
joulukuun alkupuolelle asti.

Ilmoittautumiset: pastori Samuel Mäkinen,
samuel.makinen@evl.fi tai 040-5647783.
Tervetuloa mukaan!

Eläkeläisten retki

Kirkolliskokousedustajat Esa Koukkari ja
Lasse Marjokorpi arkkipiispan talossa
Kirkon hallitusohjelmatavoitteiksi on kirjattu muun muassa työskentely syvenevää
köyhyyttä vastaan, vanhemmuuden tukeminen lapsiperheissä ja piispojen kannanotto ruokaturvasta. Tavoitteet on saatettu
puolueiden tietoon. Myös uskonnonopetuksen asemaan on kiinnitetty huomiota ja
uskonnonopetuksen käsitteitä selkiyttävää
opasta on jaettu puolueille.
Pirjo Pyhäjärvi

Arvolähde seminaarin anti kirjana
Viime vuoden
Elämän lähteellä -seurakuntatapahtuman osana
järjestettiin myös
Arvolähde seminaari, jossa käskyjen ja ns. kultaisen säännön
pohjalta pohdittiin kestäviä perusarvoja.
Seminaarin anti julkaistiin 23.5. Arvo-

lähde kirjana. Julkistustilaisuudessa hovioikeuden presidentti Esko Oikarinen
luonnehti kirjaa kompassiksi, josta löytyy eri yhteisöjen ja yhteiskunnallisten
vaikuttajien arvoja. Oikaraisen mukaan
ajassa on arvosokeutta. Liian paljon painottuvat välinearvot: hyvinvointi, vauraus ja talous. Sivummalle ovat jääneet ns.
kantilaiset arvot: sivistys, tasavertaisuus,
ja oikeudenmukaisuus, erityisesti sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Kysymykset tulevat vastaan tuomarin pöydällä nuorten
oikeusasioina.

Minä tietenkin, ymmärrys kaiken maailman touhuja kohtaan on minimissään. Maa
on tuuliajolla, maan ovelle saa kohta laittaa lapun Suletu, ei kanata, johtajat ketuilee. Politiikkaan kummemmin pureutumatta tilanne on tulehtunut umpisuoli. Velkaa
on suut silmät täynnä, leikkauksia on tulossa suuntaan jos toiseenkin. Poliiseja lomautetaan, eihän heitä nytkään ole tarpeeksi. Vangitkin joutuvat kohta kait tuomionsa
loppupäästä parin viikon ”pakkolomalle”.
Olen äärimmäisen suivaantunut netissä olevien keskustelupalstojen herjakirjoituksiin ja ajojahteihin. Siellä oikein nimeltä mainitaan kulloisenkin jahdin kohteet, hyi, hyi. Tämähän ei ole tavallisen
ihmisen käytöstä, ei todellakaan. Yhteiseen hiileen olisi paljon puhallettavaa, nyt
on hiileen laskettu ureat. Olen pelikentällä puolustaja, en laula toisten lauluja –
omiani jodlaan.
Nyt olisi jo aika siirtyä romanttisempiin asioihin; juhannukseen, ruusuihin,
häihin ja keskiyön aurinkoon. Juhannustaikoja tehdään ja kerätään sen seitsemän
yrttiä tyynyn alle, tuijotetaan lammen pintaa jospa vaikka näkyisi tuleva sulhanen

Kirjan toimittaneen rovasti Paavo Korteniemen mukaan seminaarialustusten ja keskustelujen avulla luotiin yhteyksiä ja tuotiin
jakopöydälle kunkin osallistujan oman yhteisön arvoperustaa. Arvolähde kirjassa on
esillä kestäviä arvoja lappilaisittain.
Kirjan 12 artikkelia ovat kirjoittaneet
Esko Oikarinen, Eva Salomaa, Johanna Lohtander, Antti Kokkonen, Marja
Tuominen, Mauri Ylä-Kotola, Johanna
Ojala-Niemelä, Johanna Ikäheimo, Esko Lotvonen, Esko Riepula, Vesa-Pekka
Koivuranta ja Paavo Korteniemi.

Pakina

Tollopöllö
sieltä – vai onko tuijottaja vain Narkissos.
Entinenkin morsio oli heti papin aamenen
jälkeen sanonut siipalleen, että tulla saat
ja mennä saat, mutta eestaas et ramppaa –
eipä ollut sen jälkeen miestä näkynyt maisemissa. Totta kai toivotan kaikille juhannushäitään viettäville auvoista liittoa arjesta huolimatta, sekin tulee ajallaan (kokemuksen rintaääni).
Elvis -osaston kuulumisia: Sulo Elvis
kävi taas kuorsaamassa Tuovi -lääkärin
leikkauspöydällä (18.5), vasen polvi oli käsittelyn alaisena. Sulo on aina innokas menemään vastaanotolle, se ei kanna kaunaa
vaikka on ollut joskus tokkurassa ja kipeä
sieltä lähtiessään. Nopeaa on Sulon toipuminen, keskiviikkona leikkaus ja torstaina
se jo paineli kolmella jalalla tättähääränä ja
hirveä hiuka päällä. Tuovi ja Sanna avustajineen ovat äärimmäisen symppiksiä ja
empaattisia, he huomioivat myös eläinten
omistajat (hyvin tärkeä osa kokonaisuutta).
Nyt onkin aikaa olla hoitsuna ja passata potilasta ja toteuttaa sen pienimmätkin mielihalut (ei nyt sentään näin, pientä rajaa kuitenkin). Sulo omaa suuret näyttelijän lahjat, jos se ei saa jotain periksi niin jalka

Alfa-kurssi on käytännöllinen johdatus
kristinuskoon.
Alfa-kurssilla käsitellään
mm. näitä kysymyksiä:
Kuka Jeesus on?
Kuka Pyhä Henki on?
Miten Jumala johdattaa meitä?

Kirkon ykseys
Edustaja-aloitteessa ehdotettiin sellaisen
työryhmän perustamista, johon kutsuttaisiin erilaisia näkemyksiä edustavia kirkon
jäseniä keskustelemaan, toimimaan ja rukoilemaan, jotta ykseys kirkossa voisi toteutua moniäänisyyden keskellä. Asiasta käytiin vilkas keskustelu, joka koettiin
rakentavaksi ja jo sinällään arvokkaaksi.
Monet jakoivat huolen siitä, että erilaiset
mielipiteet ovat yhteyden esteinä.
Yhteyden etsiminen koettiin tarpeelliseksi, vaikka työryhmän perustamista
ei pidetty parhaana toteutustapana. Eniten kannatusta sai jonkinlainen seminaarityöskentely, mahdollisesti piispainkokouksen siipien suojassa. Asia lähetettiin
yleisvaliokuntaan.

Alfa-kurssi 2011

heittäytyy kovin kipeäksi, ihan on vaikeaa
liikkuakin. Sulo laittaa kauttani kesäterveiset suurelle fanijoukolleen!
Suvesta toivon tulevan suotuisa ilman
kuhinoita ja kähinöitä. Ilman suruja ja
murheita, ilman iankaikkisia lähimmäisten talousongelmia, ilman kampittajia ja
kurmuuttajia.
Hyvää, hauskaa ja mielekästä juhannusta toivottelee

Ylitorniolle 3.8.
Lähtö klo 9 linja-autoasemalta.
Vierailu koulu- ja pirttimuseossa sekä tutustuminen perinnetaloon.
Ruokailu Kristineströmin
”sahakartanossa", vierailu Ylitornion ja
Matarengin kirkoissa.
Kotimatkalla Aavasaksalla kahvilla.
Paluu Rovaniemelle klo 17 mennessä.
Hinta 20 € sisältää matkan ruokailun ja
pääsymaksut.
Vetäjinä Kirsti Vuolo ja Riitta Pitkänen.

Eläkeläisten leiri
Saariselällä 8.–11.8.
Lähtö klo 8.30 linja-autoasemalta,
paluu 11.8. klo 20 mennessä.
Yöpyminen Hotelli Kiepissä
kahden hengen huoneissa.
Vierailut Alarieston museossa,
kultamuseossa,Siidassa, Inarin kirkossa,
Inarijärven risteilyllä ja leiriläiset
saavat kokeilla itse kullanhuuhdontaa.
Vaellusta tunturissa 1–2 km reittejä.
Hinta 130 €, laskutetaan leirin jälkeen,
sisältää matkan, täysihoidon ja pääsyliput.
Molempiin ilmottautumiset diakoniatoimistoon 25.7. mennessä p. 3355236.

Hupsis hintalauantai
Toivon Torilla
la 2.7. klo 10–15

Tervetuloa edullisille kesäostoksille
Rovaniemen seurakunnan
lähetyksen kirpputorille
Lapinkävijäntie 23, puh. 3353280.

LÄHETYKSEN
KESÄÄ
Lähetyksen rukousilta 18.8. klo 18 Liisa
Alanteella Jäämerentie 32.
Lähetyksen ja merimieskirkkotyön
syyskauden avajaiset
20.8. klo 11 Terttu Lehtolan mökillä
Vanttausjärvellä. Lähtö klo 11 srkkeskuksen edestä Rauhankatu 70,
paluu n. klo 17. Matkan hinta n. 5 €.  
Ilmoittautumiset kuljetuksen ja ruokailun
järjestämiseksi 8.8. mennessä Sari
Kuirinlahdelle puh. 040-5504732.
Retki hiippakunnan lähetysjuhlille
Haukiputaalle 2.–4.9.
Matkalle lähdetään linja-autolla pe 2.9. klo
15 Rovaniemeltä srk-keskuksen edestä,
paluu su 4.9. n. klo 15.
Majoitus Best Western Hotel Samantassa
kahden hengen huoneissa.
Retken hinta on oman seurakunnan
jäsenille 45 €. Hintaan sisältyy matkat,
majoitus ja aamiaiset. Muut ruokailut
jokainen kustantaa itse.
Paikkoja retkelle on rajattu määrä ja ne
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Eeva Liisa Antinoja
diakonian
vapaaehtoistyöntekijä

Ilmoittautumiset 10.8. mennessä
seurakunnan keskukseen p.335511 tai
lähetystoimistoon 040-5034057.
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Tule ruskaretkelle Oulangalle!

Elämän lähteeltä vettä myös maratonilla

Syysretki syöpään sairastuneille ja
heidän läheisilleen oulangan kansallispuistoon 21.9.2011
Kohteenamme on Kuusamossa
sijaitseva Oulangan kansallispuisto. Menomatkalla piipahdamme Posion Riisitunturin juurella olevassa
kahvisalonki Korpihillassa ja palatessa Pentikillä. Matkaa Rovaniemeltä Oulangalle on n. 220 km.
Oulangalla kävelemme Kiutakönkäälle (koski), jonne on matkaa
n. 1 km. Oulangan opastuskeskuksesssa tutustumme kuvin ja sanoin
kansallispuistoon. Lounas opastuskeskuksessa kuuluu retken hintaan, samoin sämpyläkahvit. Retkipaikalla tarjotaan makkara ja mehutetra. Muuten itse voi ottaa mukaan
linja-automatkalle ja kävelyretkille
kahvia (termospullo), juomat, hedelmiä tai välipalaleivät. Mukaan
patikointiin sopiva ulkoiluasu, juomapullo ja sään mukaan sadevara.
Valittavana on Hiidenlammen (5
km), Rytisuon (5 km) tai Kasvitarina (2 km) -luontopolku, tai voit liik-

Seurakunta on jälleen Rovaniemen
maratonilla yhtenä yhteistyökumppanina.
Lauantaina 2.7. klo 13 Jätkänkynttilä-sillalta starttaavalla maratonilla ja puolimaratonilla on yhtenä juomapisteenä Kirkonjyrhämän
laavu, jossa tarjolla on elvyttävää
vettä Elämän lähteeltä ja kannustavia huutoja ja lauluja.
Ennen starttia on kisahartaus,

massa on lasten mini-maraton klo
11 Keskuskentällä. Sauvakävely
(10 km) alkaa klo 12.15 / Jätkänkynttilä-sillalta, josta pyörätuolikelaajat puolestaan lähtevät liikkeelle klo 12.55.
Maratonin järjestävät Arctic Marathon Club ja Rovaniemi Roadrunners. Kisakansliassa yhteyshenkilönä on Paula Vuolo 040 588
1492.

Hääyö 9.9. Rovaniemellä
Kirkkohäät
ilman ajanvarausta

Kuva KHY

Kesäajan viikonloppuina kirkot
täyttyvät häävieraista. Mutta kirkkohäiden määrä on vähentynyt
niin Rovaniemellä kuin muuallakin.
Perinteisten yhden parin vihkimisten rinnalla seurakunnat ovat
tarjonneet mahdollisuuden yhteisvihkimisiin. Viimevuotiseen
tapaan tähän on tilaisuus Rovaniemellä taas syyskuussa, helposti
muistettavana päivänä perjantaina
9.9. klo 16–24.

Viime syksynä
31 paria

Kiutakönkään kuohuja.

jonka toteuttavat maratonpappi
Tuomo Korteniemi ja kesäteologit.
Kemijokivarren kesäisissä maisemissa juoksevat maratoonarit
voivat mielessään muistella pyhän Raamatun rohkaisua: ”Juoksen kohti maalia saavuttaakseni
voittajan palkinnon, pääsyn taivaaseen.” (Fil. 3:14).
Maratonin (42 km) ja puolimaratonin (21 km) lisäksi tapahtu-

Viime syyskuussa 31 paria sanoin
”tahdon” Rovaniemen kirkossa ensimmäistä kertaa järjestetyssä hääyön tapahtumassa. Kun seurakunnassa vihittiin kaikkiaan 238 paria,
joka kahdeksas kirkkovihkiminen
oli hääyönä.

Toisaalta lähes sata rovaniemeläistä seurakuntaan kuuluvaa paria
vihittiin viime vuonna maistraatissa. Monella heistä ehkä perusteena
oli se, että kirkkohäät vaativat suuria järjestelyjä.
Hääyötapahtuma tarjoaa mahdollisuuden avioliiton solmimiseen matalalla profiililla. Sen suosio perustuu järjestelyjen helppouteen aidosta tunnelmasta tinkimättä. Kaikki on valmiina kirkonmäellä hääkakkua myöten.
- Hääyön ideana on tarjota kirkollinen vihkiminen vaivattomasti,
pienimuotoisilla häillä, joissa toteutuu tärkein eli yhteinen rukous,
siunauksen pyytäminen ja välittäminen, kuvaa tapahtuman luonnetta rovasti Tuomo Korteniemi, joka oli viime syksynä vihkimässä
Rovaniemen kirkossa kuutta paria
yhtä aikaa.
Valtakunnallisesti ensimmäinen tapahtuma oli pari vuotta sitten Vantaalla.

Kuva Rainer Hiuspää

kua luontokeskuksen lähiympäristössä (ilmoittautuessasi ilmoitatko alustavan valintasi). Voit ottaa tueksi metsäpoluille
vaikkapa kävelysauvasi.
Tarkemmin voit tutustua kohteeseen: http://www.luontoon.fi
Vetäjinä Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyksen Rovaniemen osastosta Ester Mella, Katja Laurila
ja PSSY:n järjestösihteeri Anneli
Selkälä, joht. sairaalapastori Hannu Ullner ja joht. diakoni Markku
Kukkonen (tiedustelut vetäjiltä)
Lähtö seurakuntakeskuksen,
Rauhankatu 70 A, edestä 21.9. klo
7 ja paluu samaan paikkaan n. klo
19.30 mennessä.
Osallistumismaksu 15 €. Ilmoittautuminen diakoniatoimistoon,
puh. 016 335 5236, viim. 14.9.
mennessä
Retken järjestää Pohjois-Suomen
Syöpäyhdistys Rovaniemen paikallisosasto ja Rovaniemen seurakunnan diakoniatyö ja sairaalasielunhoito. Tervetuloa!

Edellytyksenä
esteettömyystodistus
Avioliittoon aikovilla tulee olla
mukanaan seurakunnalta tai maistraatista saatava esteettömyystodistus, josta selviää muun muassa kirkon jäsenyys.
Todistus pitää hankkia vähintään
seitsemän päivää ennen vihkimistä eli viimeistään perjantaina 2.9.
Lisätietoja saa Rovaniemellä tapahtumaa valmistelevilta papeilta:
Topi Litendahl (p. 040 724 6552)
ja Tuomo Korteniemi (040 8232
338)
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Kuljetukset Sykettä syksyyn
Rovaniemen seurakunta järjestää tapahtumaan kuljetuksia yhdellä linja-autolla tiensuuntaa kohti.
Meno-paluumatkan hinta 2 € maksetaan linja-autossa.
Jokainen lähtijä huolehtii itse, että on ajoissa
linja-autossa paluumatkalle Urheiluopistolta klo 15. Linja-autojen kelloajat tapahtumapaikalle ovat ”noin” aikoja, joten pysäkillä
on syytä olla hyvissä ajoin. Ilmoittautuessasi
kerro myös osallistutko yhteiskuljetukseen,
miltä tiesuunnalta ja pysäkiltä nouset kyytiin.

Kemintien suunta, bussi

Sodankylän suunta, bussi

Meno:
klo 8.00 Rovaniemeltä linja-autoasemalta
klo 8.20 Kivitaipaleen koulun risteys
klo 8.30 Narkaus
klo 8.45 Saarikämän risteys/paluu takaisin
klo 9.00 Jokelantien risteys
klo 9.35 Koskenkyläntien risteys
klo 9.40 Koskenkylän koulu
klo 9.50 Urheiluopisto
Paluu:
klo 15.00 Lapin urheiluopisto
klo 15.15 Koskenkylän koulu
klo 16.00 Jokelantien risteys/Narkaus
klo 16.15 Saarikämän risteys
klo 16.35 Kivitaipale
klo 16.50 linja-autoasema

Meno:
klo 8.30 Tiainen/Niesintien risteys
klo 8.45 Ylinampa/koulu
klo 9.00 Alanampa/linja-autopysäkki
klo 9.15 Vikajärvi/kauppa
klo 9.45 Lapin urheiluopisto
Taksit:
klo 8.00…8.30 Niesi – Tiainen
klo 8.45…9.15 Misi – Vikajärvi
Paluu:
klo 15.00 Urheiluopisto
klo 15.30 Vikajärvi/kauppa
klo 15.45 Ylinampa/koulu
klo 16.15 Tiainen / Niesintien risteys
Taksit:
klo 16.15…16.45 Tiainen-Niesi
klo 15.30…16.00 Vikajärvi-Misi

Ounasjoen suunta, bussi

Tervetuloa!

Meno
klo 8.15 Lohihovin piha
klo 8.45 Meltauksen kappelin piha
klo 9.15 Sinetän kappelin piha
klo 9.45 Lapin urheiluopisto
Paluu:
klo 15.00 Lapin urheiluopisto
klo 15.30 Sinettä
klo 16.00 Meltaus
klo 16.30 Lohihovi
Taksia saa käyttää linja-autoreitille
(tiedustelut diakonissa Kirsti Vuolo
puh. 0400 261 589)

Meno:
klo 8.30 Jaatila, Rannantien risteys
klo 8.50 Muurola, koulun pysäkki
klo 9.10 Hirvas, koulun pysäkki
klo 9.35 Lapin urheiluopisto
Paluu:
klo 15.00 Lapin urheiluopisto
klo 15.25 Hirvas
klo 15.50 Muurola
klo 16.15 Jaatila, Rannantien risteys

Ranuantien suunta, bussi

Yläkemijoen suunta, bussi
Meno:
Bussi lähtee Rovaniemeltä ajaen
klo 7.45 Vanttauskosken risteys, Juotaksen
kautta Pajulammelle
klo 8.15 Pajulammelta ajaa Auttin ja
Pekkalan kautta Vanttauskoskelle
klo 8.50 Vanttauskoski, Jokitorin pysäkki
klo 9.40 Lapin urheiluopisto
Paluu:
klo 15.00 Lapin urheiluopisto
ajoreitti takaisin sama Vanttauskoskelle noin
klo 15.50, josta loppumatkan ajosuunta ratkaistaan matkustajien lukumäärän mukaan
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MUSIIKKIA
ROVANIEMEN KIRKOSSA
24.06. klo 19 Suvilaulujen ilta, juontaa
Vesa-Pekka Koivuranta, kanttoreina Elisa
Silver ja Laura Piilonen. Vapaa pääsy.
29.06. klo 13 Virrestä voimaa
-yhteislaulutilaisuus, Sari Wallin.
Vapaa pääsy.
29.06. klo 19 Jutajaisten kirkkokonsertti,
kansanmusiikkiyhtye Tallari. Pääsylippu 15/10 €,
aluelippualennus.
30.06. klo 19 Jutajaisten kirkkokonsertti, Mies ja kitara
-Juha Tapio. Pääsylippu 20/15 €, aluelippualennus.
01.07. klo 18 Jutajaisten kirkkokonsertti, "Helisevä
pauhu" suomalaista kanteletta, ruotsalaista
kansanmusiikkia ja J.S. Bachia. Maija Kauhanen kantele,
sekä Johan Hedin & Gunnar Idenstam avainviulu ja urut.
Pääsylippu 15/10 €, aluelippualennus.
02.07. klo 18 Jutajaisten kirkkokonsertti, "Syty
ja johdata", Lapin Lauluraito  ja Putaan Pelimannit.
Pääsylippu 15/10 €, aluelippualennus.
13.07. klo 13 Virrestä voimaa -yhteislaulutilaisuus,
Miettunen. Vapaa pääsy.
27.07. klo 13 Virrestä voimaa -yhteislaulutilaisuus,
Kuusik. Vapaa pääsy.
31.07. klo 19 Friedrich Flammen urkukonsertti. Vapaa
pääsy, ohj. 5 €.
05.08. klo 21 Saila Seurujärven konsertti.
Vapaa pääsy.
10.08. klo 13 Virrestä voimaa -yhteislaulutilaisuus,
Tauno Savioja. Vapaa pääsy.

Sävelkaikuja

Juhlasta juhlaan
Lapin kirkkomusiikkijuhlat pidettiin toukokuun lopussa Torniossa.
Niistä jäi hyvä maku suuhun. Kauppakeskus Rajalla oli yllättävän toimiva paikka vajaan kolmensadan
kuorolaisen kokoontumiselle avajaisiin. Sateen vuoksi tehty varasuunnitelma toimi hyvin, missään
muualla ei niin paljon väkeä olisi ollutkaan kuulemassa avajaisia,
kuin juuri kauppakeskuksessa parhaaseen ostosaikaan. Soi kunniaksi
Luojan -virsi kaikui sydämen kyllyydestä juhlahetken lopuksi.
Lauantai menikin ohjelmistoja
harjoitellessa päättyen illan konserttiin ja yhteislaulutilaisuuksiin.
Sunnuntain juhlamessu sekä Suuri säveljuhla olivatkin sitten yhtä
musisoimisen iloa lapsi- ja nuorisokuorojen sekä aikuiskuorojen kanssa. Pitkä valmistautuminen niin
kuorojen kesken kuin paikallisten
järjestäjien, Tornion seurakunnan ja
Lapin kirkkomusiikkipiirin toimesta saivat huipennuksensa. Lämmin

kiitos torniolaisille, samoin kaikille kuorolaisille eri puolilta Lappia.
Niin, ja lämmin kiitos myös rovaniemeläisille kuoroille viime talvikauden uurastuksesta!
Kesälläkään ei tarvitse laulamista
kokonaan unohtaa, virrestä voimaa
-yhteislaulutilaisuudet kutsuvat joka toinen viikko keskiviikkoisin klo
13 laulamaan kirkkoon.
Viime aikoina olen saanut kulkea oikeastaan juhlasta juhlaan.
Yksi kohokohta oli Puolustusvoimien lippujuhlapäivän konsertti
Rovaniemen kirkossa helatorstaina. Hieno kokonaisuus, jossa oopperalaulaja Jaakko Ryhäsen, kolmen soittokunnan ja kahden mieskuoron esitykset saivat kirkon täyteisen väen tunnelman kohoamaan
kattoon. Siitä oli hyvä jatkaa kohti
varsinaisen lippujuhlapäivän muita
juhlallisuuksia.
Ja paitsi, että samana viikonloppuna vietettiin koulujen päättäjäisiä, yksi juhla oli myös kevään vii-

meinen Tuomasmessu. Se oli Jumalan kansan juhlaa… Eivätkä juhlat
tähän lopu, sillä pian on käsillä Juhannus, sitten Jutajaiset ja muut
monenlaiset kesäjuhlat. Hengen uudistus kirkossamme -valtakunnalliset kesäjuhlat Rovaniemellä onkin
sitten jo elokuussa.
Herramme ja Vapahtajamme siunatkoon kesämme juhlat niin, että
voimme iloiten yhtyä suvivirren säkeisiin: ”Kun Henkes virvoituksen
vain sielu saanut on, keväisen kaunistuksen
se saa kuin
Libanon.”

Mauri Miettunen
johtava kanttori

Vierastyöläisten viestejä Israelista
Muisto kaunis
voimaa antaa
surun raskaan
hiljaa kantaa

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

Lähteentien pirtti
Maarit Simoska
044-200 6880

Herättäjäjuhlat Oulussa
8.-10.7.2011

Suomen Lähetysseuran työkeskus
Jerusalemissa on remontin tiimellyksessäkin täynnä elämää. Kun
pääsiäisen alla vierailin entisellä työpaikallani Shalhevetjah-keskuksessa, kohtasin siellä kotoisasti thaimaalaisia vierastyöläisiä. He
olivat matkustaneet eri puolilta Israelia kibbutsien maataloustöistä
Jerusalemiin viettämään thaimaalaista uutta vuotta, joka on yksi
vierastyöläisten harvoista vapaapäivistä.
Remontin takia keskuksen ruokasalista oli tehty väliaikainen jumalanpalvelustila. Pieni thaimaalaisten ryhmä jutteli siellä leppoisasti odotellen ystäviensä saapumista. Lisää väkeä oli kuulemma
tulossa, tosin vielä kaukana Kuolleenmeren laaksossa. Thaimaalaiset, Israelissa kristityiksi tulleet,
halusivat juhlia Thaimaan uutta
vuotta aloittamalla päivän omakielisellä jumalanpalveluksella.
Reilun odotuksen jälkeen ryhmän vetäjä aloitti ylistyslaulut.
Vielä matkalla olevat liittyisivät mukaan myöhemmin. Hiljattain kristityksi tullut Watsara nousi säestämään kitaralla. Kauniisti

kaikui kiitos ja ylistys vanhassa kiviseinäisessä salissa. Laulujen jälkeen juontaja antoi mukana oleville tilaisuuden kertoa, mitä Jumala oli heille viime aikoina tehnyt.
Yksi toisensa jälkeen nämä koulua käymättömät työmiehet nousivat puhumaan ja kertoivat, miten
Jumala oli heitä kohdannut arjessa. Kuka oli saanut työtä, kuka parantunut, kenen perhettä Jumala oli
auttanut kaukana Thaimaassa. Ihana tuoreus, Jumalan kohtaamisen
todellisuus kuului näiden miesten
kertomuksista. Elämän ankaruus ja
kipu vieraalla maalla erossa omasta perheestä olikin lieventynyt Jumalan läsnäolon myötä.
Tunnin pituisen, perusopetukseen keskittyneen saarnan jälkeen
kutsuttiin hiljattain kastettu mies
esiin. Hän sai komean kastetodistuksen. Seurakunta rukoili vielä
hänen puolestaan. Näin häntä varustettiin kristityn vaellukselle.
Jumalanpalveluksen jälkeen
uuden vuoden ateriaa odotettaessa muutama nainen tuli kertomaan, kuinka he olivat kiitollisia
siitä avusta ja äidillisestä huolenpidosta, jota he olivat saaneet pastori

Tarja Säynevirralta, joka viime kesään asti työskenteli thaimaalaisten
vierastyötäisten parissa Israelissa.
Kyynelsilmin he muistelivat äidiksi kutsumaansa lähetystyöntekijää, joka taisteli ”lastensa” oikeuksien puolesta. Toivo ja ilo ovat
nyt nousseet kärsimyksen tilalle.
Mutta lähettiäitiä on kova ikävä.
Suomen Lähetysseura työ thaimaalaisten keskuudessa jatkuu
uusin järjestelyin. Israelissa pysyvästi asuvat thaimaalaiset kristityt
kantavat nyt työstä vastuuta ja toimivat tulkkeina israelilaiseen vierastyöläisten etuja ajavaan järjestöön. Rovaniemen seurakunta on
työssä mukana tukien sitä taloudellisesti ja rukouksin.
Liisa Alanne
lähetyssihteeri

Lähetysruutu

Ohjelmaa alkaen pe klo 16, la klo 8.30 ja su klo 8
Seuroissa puhujina mm. Juhani Lavanko, Outi Äärelä,
Jouni Heikkinen, Anna Hälli, Lucas Mbedule, Aarre
Kuukauppi, Ulla Säilä, Niilo Pesonen
Konsertoimassa mm. Puhallinorkesteri Viventi,
Mustarastas-yhtye, Jouko Mäki-Lohiluoman perheyritys,
Aholansaari Sinfonietta, Herännäisnuorten kuoro
Nuorille yökahvila, Joka tahtoo tulla saa -konsertti,
Toivon kannanottoja -konsertti, lavalla Laura Sippola,
Jarkko Martikainen ja Pekka Kosonen
Lapsille ja perheille Tenavakirkko, Lasten veisuut,
Pyhäkouluhetki, Tekemisen paikat: körttinolla, frisbeegolf,
taidepurje, oma huone, ym.
Katso lisää osoitteesta www.oulunherattajajuhlat.fi

Tervetuloa!

Anna Eho-Myers in memoriam
Rakas Annamme menehtyi vakavaan
sairauteen 38
vuoden iässä
20.5.2011 Our
Lady´s hospicessa Dublinissa Irlannissa.
Kittilässä syntynyt,
Utsjoen kullerokenttien kasvattama valoisa ja rohkea tyttömme pääsi ylioppilaaksi Ounasvaaran lukiosta 1992. Hän vietti itselleen merkittävät ja avartavat kaksi talvea
Israelissa. Anna valmistui Helsingin Diakista vuonna 2000 sosionomi-diakoniksi ja teki elä-

mäntyönsä pääasiallisesti Dublinin huumeklinikoilla. Draamaterapeutin tutkinto antoi hänelle
mahdollisuuden ottaa kaikki lahjana käyttöön raskaassa työssään,
jota hän rakasti.
Anna oli sosiaalinen, avoin ja
suorapuheinen. Hänen laaja ystäväpiirinsä ulottui ympäri Eurooppaa.
Irlantilaisia tapoja noudattaen
hänen valvojaisensa vietettiin Davidin ja Annan kodissa. Laaja ystäväjoukko Suomesta ja Irlannista
saatteli häntä presbyteerikirkossa
ja krematoriossa viimeiselle matkalle kohti taivaan kotia.
Davidin, Ollien ja Hannan lisäksi kaipaamaan jäivät veljet
perheineen, sukulaiset ja ystävät.

Lapseni,
en voinut ottaa pois taakkaasi,
mutta hetkeksi laskit sen harteilleni
ja kuljimme yhdessä.
Lapseni,
en voinut ottaa pois tuskaasi –
istuimme yhdessä ja matkalla
uupuneet sanat kohosivat
hiljaisina rukouksina
sieluistamme ylös kohti taivasta.
Lapseni,
sinua olin kantanut sydämeni alla,
nyt sydämessäni.
OLET LÄHELLÄ,
OLET KAUKANA.

Esko ja Sirkku Eho
isä ja äiti

Pääsky
KIVIVEISTÄMÖ
LAPIN KIVITUOTE KY
Kivialan erikoisliike
- hautakivet
- lisäkaiverrukset
- keittiötasot yms.
Lepikontie 8, 96100 Rovaniemi
p. 016 3792 745, 0400 921 170

P

Vapun
itopalvelu

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

15
Hammaslaboratorio

DentoTeam
Hammaslääkärit

Hyvä Hammas
Oy
Puree Paremmin.

Valtakatu 4 A, Rovaniemi

Valtakatu 4 D, Rovaniemi
p. 020 743 3940

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

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

Seutulanharjun hoivakoti Ky
Seutulankuja 11 016 379 7071
96800 Rovaniemi

Pääsky
31. vuosikerta
Julkaisija
Rovaniemen seurakunta
Päätoimittaja
Vesa-Pekka Koivuranta
puh. 335 5210
vesa-pekka.koivuranta@evl.fi

Välitämme.
Kotimaa-yhtiöt
ilmoitusmarkkinointi
toivottaa kaikille
hyvää kesää.
Vappu Kuusiniemi
(014) 619 824, 040 486 6726
vappu.kuusiniemi@kotimaa.fi

Toimitussihteerit
Kari Yliräisänen
puh. 040-503 2734
kari.yliraisanen@evl.fi
Jouni Hagström
puh. 335 5249
jouni.hagstrom@evl.fi
Lehtityöryhmä
Vesa-Pekka Koivuranta pj., Jouni
Hagström, Kati Kanto, Sanna Kerola,
Tuomo Korteniemi, Markku Kukkonen,
Maija Pieskä, Riku Tapio,
ja Kari Yliräisänen.

Kotimaa-yhtiöt on johtava suomalainen
kirkollisen viestinnän ja henkisen hyvinvoinnin viestintätalo. Kotimaa, Askel ja
Lastenmaa ovat Kotimaa-yhtiöiden lehtiä,
joita yhdistää kristillisyys ja välittäminen.

Tule myymään lehtiä,
joissa on sanomaa.
Haluatko olla tekemisissä ihmisten kanssa?
Tämä tehtävä on juuri sinulle, joka pidät ihmisten kohtaamisesta ja heidän
kanssaan keskustelemisesta. Tehtävänäsi on asiamiehenä myydä lehtiemme
tilauksia. Osallistut tilaushankintakilpailuihin. Kutsumme sinut yhteisiin
tapahtumiimme ja pääset asiamiesten yhteisille matkoille. Tietenkin maksamme
sinulle myös mukavia lisäansioita.
Odotamme sinulta myönteistä suhtautumista lehtiimme ja kiinnostusta esitellä
niitä uusille lukijoille. Perehdytämme sinut myyntityöhösi, annamme osoitetukea
kontaktien löytämiseen ja autamme sinua pääsemään haluamiisi tavoitteisiin.
Tule kokeilemaan olisiko tämä sinun tapasi tehdä seurakuntatyötä.
Ole yhteydessä kello 10.00–16.00 välisenä aikana markkinointikoordinaattori Anne Mutaseen 040–570 1875 tai
myynti- ja markkinointipäällikkö Pauli Saukkoseen 040–060 1386, niin keskustellaan lisää tulevasta työstäsi.

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy, Ilmoitusmarkkinointi
Vappu Kuusiniemi
puh. (014) 619 824, 040 486 6726
faksi (014) 616 035
Vappu.kuusiniemi@kotimaa.fi
Toimituksellinen aineisto
Rovaniemen seurakunnan
tiedotustoimisto,
PL 8104, 96101 ROVANIEMI
Seuraava Pääsky ke 31.8.2011
Aineisto
ma 15.8.2011
Kustantaja
Painatus

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

Pääsky
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Rukouksen
kesää
Rukouksen lähde –
rukousilta
Rovaniemen puolesta
srk-keskuksen juhlasalissa 1.7. klo 18.
Aamurukous
tiistaisin klo 8.30–9.30 kirkon sakastissa.
Rukousvartioviikot 24/7
Rukousvartiot Rovaniemen puolesta viritetään
heinäkuussa viikolla 30. Kolmen viikon ajan
(25.7.–14.8.) rukoillaan 24/7 läpi vuorokauden. Rukousvartioon liittyvän toivotaan
sitoutuvan tunnin tai puolen tunnin päivittäiseen rukousaikaan vartioviikoilla. Rukoilla voi
toki myös vapaasti päivittäin valitsemallaan
ajalla. Rukouspaikka on oma koti tai esim.
luontopolku. Rukousvartiolaisille annetaan
ohjeistusta päivittäiseen rukousvuoroon.
Rukousvartioon ilmoittautumisia ottaa vastaan
Kristillinen kirjakauppa Ilopysäkki
puh. 344 063.

Saaren-Nammankylien piiri järjestää

päiväretken Keminmaan
Pohjanrantaan
keskiviikkona 31.8.
Tutustumme Paanukirkkoon ja Pohjanrannan
tilan toimintaan.
Retken hinta 20 €/hlö, sis. ruokailun ja
matkat. Linja-auto lähtee klo 9 Niesin
tienhaarasta ja klo 10 Aapakirkolta.

Kuljetukset Tavivaaran
hautausmaalle
lauantaisin 25.9. saakka. (lukuunottamatta
juhannuspäivänä 25.6.)
Lähtö linja-autoasemalta paikallisliikenteen
puolelta klo 12 noudattaen paikallisliikenteen
reittiä. Viipyy Tavivaarassa noin tunnin, paluu
takaisin keskustaan samaa reittiä.
Kuljetuksen hinta 5,00 €/hlö, alle 12-vuotiaat
maksutta.
Kuljetuksen hoitaa Pikakuljetus Rovaniemi Oy.
Rovaniemen seurakunta, hautaustoimi

Ilm. 12.7. alkaen diakoniatyöntekijä Marja
Posiolle p.040 564 4639

KATULÄHETYSTYÖ
OVATKO PÄIHTEET ONGELMASI?
ÄLÄ JÄÄ TILANTEESI KANSSA YKSIN.
Katulähetystyön leiripäivät
Paaniemen leirikeskuksessa
La 16.7. ja 20.8. alkaen klo 12. Kuljetus
järjestetään, lähtö klo 11 srk-keskuksesta, paluu
noin klo 17. Ohjelmassa hartaus, lounas, ulkoilua,
sauna, iltanuotio.
Ilmoittautumiset: Sinikka 040 734 5914, erityisdiakonia, päihde-, kriminaali- ja katulähetystyö.
Sirpa 040 518 7780, katulähetystoimikunnan
puheenjohtaja.
Tuula 0400 127 189, diakonissa.

Rukoustyön yhteyshenkilö
Liisa Alanne, 040 503 4057

Rovaniemen seurakunnan diakonia/katulähetystyö

Kesäallakka
ROVANIEMEN KIRKKO
Sunnuntaisin klo 10 messu. Klo 18 konsertti, Tuomasmessu
tai iltakirkko kirkossa tai Ounasrinteen kappelissa. Tiistaisin
klo 8.30 Aamun rukoushetki kirkon sakastissa. Käynti sakastin ulko-ovesta. Keskiviikkoisin klo 18 viikkomessu kirkossa.
Kirkko on avoinna joka päivä 28.8. asti kello 9–21.
23.06. klo 10
24.06. klo 19

25.06. klo 10
26.06. klo 12.30
29.06. klo 13
29.06. klo 19

30.06. klo 19

01.07. klo 18

02.07. klo 10
02.07. klo 18

03.07. klo 10
03.07. klo 12.30
03.07. klo 15
08.07. klo 18
09.07. klo 10
10.07. klo 12.30
13.07. klo 13
17.07. klo 12.30
17.07. klo 15
19.07. klo 19
24.07. klo 12.30
24.07. klo 15
27.07. klo 13
31.07. klo 12.30
31.07. klo 19

lasten kesäkirkko.
Suvilaulujen ilta, juontaa Vesa-Pekka
Koivuranta, kanttoreina Elisa Silver ja Laura
Piilonen. Vapaa pääsy.
Juhannuspäivän messu.
konfirmaatio, Saarenkylän leiririppikoulu.
Virrestä voimaa -yhteislaulutilaisuus, Sari
Wallin. Vapaa pääsy.
Jutajaisten kirkkokonsertti, kansanmusiikkiyhtye Tallari.
Pääsylippu 15/10 €, aluelippualennus.
Jutajaisten kirkkokonsertti,
Mies ja kitara – Juha Tapio.
Pääsylippu 20/15 €, aluelippualennus.
Jutajaisten kirkkokonsertti, ”Helisevä
pauhu” suomalaista kanteletta, ruotsalaista kansanmusiikkia ja J.S. Bachia. Maija
Kauhanen kantele, sekä Johan Hedin &
Gunnar Idenstam avainviulu ja urut.
Pääsylippu 15/10 €, aluelippualennus.
konfirmaatio, Korkalovaaran leiririppikoulu.
Jutajaisten kirkkokonsertti, ”Syty ja johdata”, Lapin Lauluraito ja Putaan Pelimannit. Pääsylippu 15/10 €, aluelippualennus.
messu, Jutajaisten kirkkopyhä.
konfirmaatio, vaellusrippikoulu.
konfirmaatio, Korkalovaaran leiririppikoulu.
nuorten messu.
konfirmaatio, Ounasvaaran leiririppikoulu.
konfirmaatio, Ounasvaaran leiririppikoulu.
Virrestä voimaa -yhteislaulutilaisuus, Miettunen. Vapaa pääsy.
konfirmaatio, Ounasvaaran leiririppikoulu.
konfirmaatio, Saarenkylän leiririppikoulu.
Rauhanyhdistyksen seurat.
konfirmaatio, Ounasvaaran leiririppikoulu.
konfrimaatio, Korkalovaaran leiririppikoulu.
Virrestä voimaa -yhteislaulutilaisuus,
Kuusik. Vapaa pääsy.
konfirmaatio, Saarenkylän leiririppikoulu.
Friedhelm Flammen urkukonsertti. Vapaa
pääsy, ohjelma 5 €.

KESKIKAUPUNKI
Keskiviikkoisin klo 18.30 Kesäkirkko Kirkkolammen rannalla.

24.07. klo 15
31.07. klo 15

24.06. klo 12–16 kirkonmäellä Juhannustapahtuma, tarjolla
ohrapuuroa, kampanisuja ym.
01.07. klo 18

srk-keskuksen juhlasalissa Rukouksen
lähde - rukousilta Rovaniemen puolesta.
04.07. klo 15–17 Pyhiinvaeltajat Helmikammarissa, Pohjolankatu 4, Kuirinlahti.
16.07.
katulähetystyön leiripäivä Paaniemen
leirikeskuksessa alkaen klo 12.
5.–7.8.
Hengen uudistus ry:n kesäjuhlat kirkonmäellä. Avajaiset kirkossa pe klo 16.
Katso lisää sivulta 7.
KORKALOVAARA-YLIKYLÄ

SAAREN-NAMMANKYLÄT
03.07. klo 11
03.07. klo 11
17.07. klo 11
17.07. klo 13
31.07. klo 11
31.07. klo 13

Korkalovaaran kappeli on suljettu rakennustöiden vuoksi.
Näillä näkymin kappeli tullee olemaan pois käytöstä ainakin
kesään 2012 saakka.

22.06. klo 18

02.07. klo 10

25.06. klo 13

Rovaniemen kirkossa konfirmaatio, Korkalovaaran leiririppikoulu, Konttinen.
03.07. klo 15
Rovaniemen kirkossa konfirmaatio, Korkalovaaran leiririppikoulu, Mäkinen.
05.-07.08. Hengen uudistuksen kesäjuhlat Rovaniemellä.
Tapahtumapaikkana Rovaniemen kirkko ja
kirkonmäki.
06.07. klo 18
kappelin sisäpihalla kesälauluja, Kuirinlahti, diakoniatyön korttelitoimikunta.
11.07. klo 17–18 Sanan jalat- raamattumeditaatio kävellen,
Kuirinlahti. Lähtö Korkalovaaran kappelin
parkkipaikalta.
24.07. klo 15
Rovaniemen kirkossa konfrimaatio, Korkalovaaran leiririppikoulu, Kuirinlahti.
Haluaisitko Sanan Nyyttiseurat kotiisi su klo 13-15? Sanaa,
rukousta, virsiä. Pappi ja kanttori paikalla. Seuroja voidaan
varata seuraaville päiville: 26.6., 10.7., 31.7., 14.8., 28.8., 4.9.,
11.9., 18.9. Toteutuvien seurojen päivämäärä ja osoite ilmoitetaan myöhemmin. Tied. Samuel Mäkinen, p. 040 564 7783,
samuel.makinen@evl.fi.
Pyhiinvaeltajat Helmikammarissa, Pohjolankatu 4, ma
4.7., 1.8. ja 5.9. klo 15-17, Kuirinlahti. Käymme läpi kappeli-/
kirkkoretkillä heränneitä kysymyksiä sekä suunnittelemme
seuraavia yhteisiä pyhiinvaelluksia.

kappelissa Kansanlaulukirkko, Kuirinlahti.

03.07. klo 15

kappelissa sanajumalanpalvelus, teol. yo:t
Markus Kallatsa ja Matti Hyttinen.
kappelissa sanajumalanpalvelus, teol.yo:t
Matti Hyttinen ja
Susanna Martin.
kappelissa sanajumalanpalvelus, teol.yo:t
Jukka Peltola ja Susanna Martin.

10.07. klo 15
17.07. klo 15

Aapakirkossa sanajumalanpalvelus,
Markus Kallatsa ja Matti Hyttinen.
Pietarinpäivän juhla Alanamman koulumuseolla, Litendahl, Savioja,
Jouttikeron kuoro.
Aapakirkossa sanajumalanpalvelus, Jukka
Peltola ja Susanna Martin.
Jouttikeron kappelissa messu, Litendahl.
Aapakirkossa sanajumalanpalvelus, Kuirinlahti.
Jouttikeron kappelissa messu, Korteniemi.
YLÄKEMIJOKI
Vanttauskosken laavulla nuotioilta, Lindström.
Somosen kirkolla suvilaulut, Lindström.

03.07. klo 11

Viirin kappelissa jumalanpalvelus, Mäkinen.
09.07. klo 11
Auttin nuorisoseuran talolla suvilaulut.
10.07. klo 18
Auttin kappelissa messu, Lauri Kinnunen.
17.07. klo 11
Somosen kirkolla Marjetanpäivän jumalanpalvelus, Lindström.
17.07. klo klo 15 Pekkalan nuotioilta Kaihuavaan linkin
laavulla, Lindström.
24.07. klo 16
Piittisjoen laavulla rukoushetki ja nuotioilta, Lindström.
28.07. klo 18
Juhonkololla nuotioilta, Lindström.
31.07. klo 13
Auttin kappelissa urkukonsertti, Friedhelm
Flamme.
ALAKEMIJOKI
25.06. klo 18
26.06. klo 11
10.07. klo 10
24.07. klo 10

OUNASVAARA
25.06. klo 16

kappelissa sanajumalanpalvelus, teol. yo:t
Annika Tuovinen ja Markus Kallatsa.
kappelissa sanajumalanpalvelus, teol.yo:t
Susanna Martin ja Jukka Peltola.

kappelin pihalla Juhannuspäivän iltakirkko, Mäkinen.
kappelissa konfirmaatio, Lauri Kinnunen,
Jenni Kallio, Alakemijoen II rippikoululeiri.
kappelissa sanajumalanpalvelus, Sari
Kuirinlahti.
kappelissa sanajumalanpalvelus, Annika
Tuovinen, Susanna Martin.
OUNASJOKI

25.06. klo 11
26.06. klo 14

Sinetän kappelissa messu, Mäkinen.
Meltauksen kappelissa messu, Tepsa.

01.07. klo 18

Kaitajärven laavulla Perttauksessa iltakirkko, Tepsa.
Meltauksen kappelissa konfirmaatiomessu, Tepsa.
kansanlaulukirkko Laukkasilla, Lampisenkuja 7, Tepsa.

10.07. klo 12
10.07. klo 17

