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"Jo joutui armas aika ja suvi suloinen,
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Nyt siunaustaan suopi taas lämpö auringon."
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Pääkirjoitus

Kaksi asiaa mielessäni
iime kuussa Turussa kokoontunut kirkkomme ylin
Vpäätöksen.
päättävä elin, kirkolliskokous, teki historiallisen
Kokous käsitteli maamme seurakuntien

rakennemuutosta kirkkohallituksen valmistelun ja
hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta. Päätöksessä
päätettiin edetä valmistelussa esitetyllä tavalla, eli siten, että jatkossa jokainen seurakunta kuuluu seurakuntayhtymään. Seurakuntayhtymä hoitaa keskitetysti
yhtymään kuuluvien seurakuntien talouden, hallinnon,
viestinnän ja mahdolliset yhteiset työmuodot. Seurakunnan oma toiminta säilyy seurakunnan vastuulla ja
työnä, jota oma kirkkoherra johtaa. Asia etenee kirkkohallituksen jatkovalmisteluun ja palannee uudelleen käsiteltäväksi joko nyt syksyllä tai ensi keväänä.

dä linjauksia yhtymän kokoonpanosta. Kuntakentällä
tapahtuvat muutokset pakottavat seurakunnat hallinnollisiin ratkaisuihin. Siis esim. jos Rovaniemen kaupunkiin liitetään ympäristökuntia, näitten kuntien seurakunnat muodostaisivat, tämän kirkolliskokouksen
päätöksen mukaisesti, Rovaniemen seurakuntayhtymän?
Asian eteneminen kokonaiskirkon tasolla ei tule olemaan helppoa. Nytkin kirkolliskokous äänesti asiasta
pitkän keskustelun jälkeen. Lopulliseen päätökseen
kirkolliskokouksessa vaaditaan määräenemmistö.
Asian jatkokäsittelyssä jouduttaneen etsimään myös
muita, vaihtoehtoisia hallinnollisia malleja?

istoriallisesti merkittävä on tämän päätöksen pää- M
H
linjaus: ”jokainen seurakunta kuuluu seurakuntayhtymään”. Meillä Rovaniemellä tämä merkitsisi siis
sitä, että jossakin vaiheessa Rovaniemen seurakunta olisi seurakuntayhtymä, jonka hallinnolliseen kokonaisuuteen kuuluisi naapuri seurakuntia? Mitkä nämä seurakunnat olisivat ja kuinka monta niitä olisi, on
tässä vaiheessa täysin avoinna oleva kysymys. Tämän
mallin toteutuminen muuttaisi myös seurakuntien yhteistä rovastikunnallista hallinto- ja toimintarakennetta. Seurakunnat eivät voi myöskään täysin yksin teh-

ikä onkaan se toinen mielessäni oleva asia? – Arvasit ehkä väärän? – Se ei ole nyt moottoripyörä ja kesä, vaan nuoret ja kesä! Kevät ja kesä ovat
nuorten elämään liittyvien monien juhlien aikaa. Monet ovat valmistuneet ammatteihin tai saaneet valkolakin. Seurakunnassa kesä on rippikoulujen aikaa ja
meistä moni saa kutsun läheisen nuoren konfirmaatiojuhlaan. Näissä juhlissa on läsnä onnea ja kiitollisuutta uurastuksesta, menestyksestä ja elämän eteenpäin
menosta. Oikeastaan pohjimmiltaan on kyse siitä samasta elämän, toivon ja uudistumisen ihmeestä, joka puhuttelee meitä myös ympäröivässä luonnossa.

Viikon sana

nnittelujemme lisäksi haluamme toivottaa nuorille
O
menestystä jatkoon. Kristittyinä toivotamme heille myös varjelusta ja siunausta. Varjelus on pohjim-

miltaan Luojamme, Isämme, varjelusta. Mehän emme pysty tätä antamaan. Siunaus merkitsee Jumalan
läsnäoloa ja huolenpitoa tässä ajassa ja maailmassa. Tätäkään emme itse pysty enempää tarjoamaan.
Uskomme siihen, että Jumala, Isä, varjeluksellaan ja
siunauksellaan on juhlivaa nuorta kantamassa. Näin
merkittävän ja suuren todellisuuden viestinviejiä olemme saatellessamme nuoriamme juhlasta uusien haasteiden keskelle.
Mustikan ja hillan
kukkimisen päivänä

Jouni Riipinen, kirkkoherra

Jumala on antanut todistuksen itsestään

Lähetyskohinaa

A

S

postolit sanoivat: ”Me julistamme teille hyvää
sanomaa ja kehotamme teitä luopumaan näistä
tyhjänpäiväisistä jumalista ja kääntymään elävän
Jumalan puoleen, hänen, joka on luonut taivaan
ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on. Menneiden sukupolvien aikana hän on sallinut kaikkien kansojen kulkea omia teitään, mutta silti hän ei
ole jättänyt antamatta todistusta itsestään. Hän on
tehnyt teille hyvää, hän on antanut vettä taivaalta
ja sadon ajallaan, hän on ravinnut teidät ja täyttänyt teidät ilolla.”(Apt. 14)

Rukous
Herra, meidän Luojamme.
Me kiitämme sinua kesän ihmeestä.
Kiitämme siitä, että annat
maan kasvojen uudistua.
Uudista myös meidät Hengelläsi.
Kiitos uudesta elämästä, jonka lahjoitat
Pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa.
Auta meitä ottamaan vastaan lahjasi.
Aamen

K

erran nähtiin Saksassa pyöräilemässä koivu. Kyllä siinä varmaan joku ihminenkin oli sisällä,
mutta sateella näky oli aika huvittava; näytti aivan kuin pelkkä koivu olisi lähtenyt liikkeelle. Hetkeä
aiemmin metsänvartija oli pysäyttänyt autonsa nähdessään läpimärän opiskelijan vuolemassa poikki tielle kaatunutta koivun runkoa.
Opiskelija oli selittänyt, että tarvitsee sitä jotain juhlaa varten. Vartija oli poistunut ihmetellen paikalta. Mutta niin tuli eteläiseen Saksaankin juhannusjuhlat. Oli koko
olohuoneen koristava koivu ja seppele juhannusneidolle. Kaksi suomalaista opiskelijatyttöä oli kutsunut ystäviä koolle juhlimaan. Juhlijat tulivat, vaikkeivät oikein tienneet miksi, ja niin sai juhannusneitokin seppeleensä.
Juhannuksesta mieleen tulevat
koivut, vesi ja tuoksut: raikas järveltä puhaltava tuuli ja aamukasteen tuoksu mökillä muistuttavat
lapsuuden juhannuksista isovanhempien kanssa mökillä. Vapaus,
aurinko ja kesä. Sai tehdä mitä halusi, hyppiä veneestä järveen, uida
vastapäiseen saareen tai lukea Aku
Ankkoja koko päivän. Kyllä lapsuuden juhannukset olivat ihania!
Juhannusmuistoja on monenlaisia, mutta yksi yhdistää: on juhlan aika. Raamatussakin Jumala

Kuva Kimmo Huima

On juhla ja juhannusilta

Hartaus

kehottaa, jopa käskee viettämään
erilaisia juhlia. Tuona päivänä ette saa tehdä työtä! Mikä vapauttava lause tämän päivän työuupumuksesta tai kiireestä kärsiville.
Ette saa tehdä työtä. Juhlat kuuluvat elämään ja ne ovat Jumalan
mielen mukaisia. Hän haluaa antaa lapsensa juhlia. Juutalaisilla
on useita Jumalan määräämiä juhlia ja juhla-aikoja. Kristityilläkin
on juhlia, jotka muistuttavat meitä tärkeistä tapahtumista, ja samalla antavat mahdollisuuden viettää
rentoa ja iloista aikaa yhdessä läheisten kanssa. Juhannus on puoli vuotta ennen joulua, vietetty
400-luvulta lähtien Johannes Kas-

tajan syntymäpäiväjuhlana. Johannes valmisti tietä Jeesuksen tuloa
varten maailmaan. Jeesus, maailman Vapahtaja oli tulossa maailmaan. Jeesus, joka julisti: Tulkaa
minun luokseni, kaikki te työn ja
kuormien uuvuttamat. Minä annan
teille levon. Matt.11:28 Jeesus tuli antamaan meille levon huolehtimisesta ja kuormista, Jumalan lapsen iloon ja vapauteen. Vapauteen,
jossa saamme iloita yhdessä muiden kanssa Jumalan antamista lahjoista ja elämästä. Nautitaan yhdessä juhannusjuhlasta, vaikka jalat kohti taivasta ja voikukat varpaiden välissä.
Heini Kesti

uomen Lähetysseuran päätös
siunata ja lähettää samaa sukupuolta oleva pari kehitysyhteistyöhön Kambodzaan on aiheuttanut
hämminkiä ja kuohuntaa niin seuran kesäjuhlilla kuin myös seurakunnissa. Onpa Utsjoen seurakunta päättänyt irrottautua yhteistyöstä
Lähetysseuran kanssa.
Mistä hämmennys johtuu? Mitkä ovat sen syvimmät juuret? Hämmennyksessä on varmasti puhdasta
yllätyksellisyyttä asian tultua julki
Lähetysseuran kesäjuhlien kynnyksellä. Jotkut näkevät asiassa myös
jonkin asteista salaamista. Kaiken
lisäksi vuosikokousväelle tuli yllättävä äänestys asiaan liittyen. Ennakkoon sellaiseen ei oltu valmistauduttu.
Syvimmältään kysymys on kahdesta erilaisesta tavasta tulkita Raamattua suhteessa siihen, miten kristittynä suhtautua homoseksiin.
Toiset katsovat, että samaa sukupuolta olevien parien elämä tulee hyväksyä heidän yksityiselämänään. He perustelevat näkökulmaansa Jeesuksen antamilla ohjeilla kunnioittavasta lähimmäisen
rakkaudesta. Jeesus etsi rakkautensa piiriin sen ajan hyljeksittyjä, syrjittyjä ja eri tavoin yhteisön ulkopuolelle työnnettyjä. Lisäksi katsotaan, että ihmisiä on kohdattava ja
kohdeltava Jeesuksen antaman kultaisen säännön mukaisesti: ”Kaiken
mitä toivotte ihmisten teille tekevän, tehkää te samoin heille.”
Asiaan torjuvasti suhtautuvat
puolestaan perustelevat näkemystään sillä, että Raamatun useassa
kohdassa homoseksiä pidetään Jumalan tahdon vastaisena toimintana. Kaikille kuuluvan avaran armon
julistaja apostoli Paavali pitää homoseksiä syntinä.
Kirkossa on viime vuosiin saakka ollut päälinjana torjuva suhtautuminen, vaikkakin vuosikymmenten
varrella mm. piispojen eettiset kannanotot ovat hiljalleen kallistuneet
maltillisemman linjan suuntaan.
Viimeisimpänä asiakirja, jossa piis-

Kirkonkynnys
pat linjasivat rukoushetkeä samaa
sukupuolta olevien parien puolesta.
Kirkolliskokouksen 2010 päätöksen mukaan rekisteröidyn parisuhteen solmiminen ei ole este toimia
kirkon työssä, luottamustehtävässä
tai virassa.
Tässä suhteessa voi todeta Lähetysseuran noudattaneen valittua linjaa samalla kun se on noudattanut
rekrytoinnissaan yhdenvertaisuuslakia (kieltää syrjinnän työhön otossa mm. seksuaalisen suuntautumisen perustella) ja lakia yksityisyyden suojasta. Lisäksi seura on noudattanut omia perusteitaan työntekijän pätevyydestä, kristillisestä vakaumuksesta ja kutsumuksesta lähetystyöhön. Seuran kolmas periaate, yhteistyökumppanin kutsu ja
vastaanotto, tuntuu tapahtuneessa ontuvan, koska yhteistyökirkko
Kambodzassa ei ole suostunut yhteistyöhön.
Lähetysseuran ja erityisesti lähetystyön kannalta on ikävää, mikäli
luodut yhteistyöverkostot alkavat
repeillä tai jopa kokonaan katketa.
Yhteistyökumppaneiden näkökulmasta on kysyttävä, olisiko Lähetysseuralla ollut jokin muu ratkaisu tilanteeseen. Ainakin tapahtuneen jälkeen on syytä käydä perusteellinen keskustelu periaatteista vastaisuutta ajatellen. Lähetysseuralla ei ole varaa menettää yhteistyökumppaneita kotimaassa eikä ulkomailla.
Viimeisten vuosien muutos on
ollut nopea, seurakunnissa tilanne
kohdataan viiveellä. Rovaniemelläkin tullaan käymään asiasta keskustelua niin seurakunnan työntekijöiden piirissä kuin myös luottamuselimissä. Rovaniemen seurakunta
on sitoutunut järjestämään Lähetysseuran kanssa vuoden 2015 Lähetysjuhlat, jossa siunataan lähetystyöntekijöitä tehtäviinsä.
Viisasta on varmaan, että annetaan pölyn laskeutua ja rauhassa katsotaan tilannetta. Lähetys on
kirkon ydintehtävä.
Kari Yliräisänen
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Psykiatri Jorma Laitinen:

Lomalla on lupa olla jouten
K

esä merkitsee monille mahdollisuutta viettää aikaa läheistensä
kanssa. Työelämälle tyypillinen tulostavoitteellisuus ja kiire voivat kuitenkin jäädä hallitsemaan lomalle jäävän
ajatuksia, ja päivien onnistuminen mitataan suoritusten määrällä. Juhlapyhien viettoon liittyvät myös nouseva alkoholinkulutus, mikä näkyy A-klinikalla kävijöiden määrän kasvussa.
Arjesta irtaantuminen ja loman väljä
suunnitteleminen voivat tuoda lomaan
kaivattua lepoa, pohtii rovaniemeläinen
psykiatriaan erikoistunut lääkäri ja runoilja Jorma Laitinen.
Millaisia ongelmatilanteita loma voi
tuoda tullessaan?
– Lomanhan pitäisi merkitä levon, virkistyksen ja voimien palautumisen, akkujen latautumisen aikaa, mutta sitähän
se ei aina suinkaan ole. Loma voi olla
psykologisia ja sosiaalisia uhkia ja riskejä täynnä.
Työelämä on tällä hetkellä niin hektistä ja lyhyttempoista, pakkotahtista ja
suoritekeskeistä, että monille ihmisille tavallaan jää tämä asenne päälle loman alkaessa. Pitäisi ehtiä niin ja niin
moniin festareihin, käydä monet puuhamaat läpi, tavata kaikki sukulaiset…
Näin suorite- ja tulosajattelu jää lomallekin riesaksi, ja lopputuloksena voi olla palaaminen työelämään stressaantuneempana kuin lomalle lähtiessä.
Loman pitäisi merkitä hiljentymisen
aikaa, lupaa olla jouten, lupaa olla tekemättä yhtään mitään - tulostavoitteluajatusten panemista syrjään edes hetkeksi.

Alkoholin käyttö tuntuu lomalla ja
erityisesti juhlapyhinä olevan tavallista hyväksytympää. Miten olet
työssäsi kohdannut tämän?
– A-klinikoilla näkee, että lomien jälkeen tulee selvä piikki hoitoon hakeutuvien määrässä.
Kun joku käyttää arjessa muutenkin
alkoholia yli kohtuuden ja lähestyy alkoholin suurkuluttajan rajaa, lomalla
helposti ylittää omat kohtuuden rajat.
Terassit ovat viehättäviä, houkuttelevia paikkoja, ja elämää eivät rajoita ulkoiset, sosiaaliset sanktiot. Seuraavana
päivään ei tarvitse esimerkiksi mennä
krapulassa töihin.
Alkoholin kanssa kannattaa olla tarkkana, ja tuntea itsensä ja omat rajansa.
Voisi toivoa, että meillä kaikilla olisi sisäinen vahtimme, mutta joskus sen tueksi tarvitaan ulkoisia paineita.
Uudessa runokirjassasi ”Pajunkissaretkellä” puhut metsän rauhoittavasta läsnäolosta. Pitääkö lomalla hakea
erilaisuutta tai elämyksiä, ja löytääkö näitä luonnosta?
– Luonto on aina ollut minulle tärkeä
voiman ja virkistyksen lähde, sellainen

Kuva: Salla Korteniemi

Miten tällaiseen tilaan ajautumisen
voisi välttää?
– Asian aktiivinen käsitteleminen voi
auttaa - on hyvä muistuttaa itselleen
asenteen muuttamisesta lomalle lähti-

essä. Myös loman väljä suunnitteleminen tuo varmuutta. On hyvä kaavailla ja suunnitella päivien kulkua johonkin rajaan asti, mutta päiviin pitää jäädä tilaa sellaiselle väljyydelle ja joustolle, että suunnitelmia voidaan myös
muuttaa.
Perheen kesken loma vaatii myös
vakavaa neuvonpitoa keittiön ääressä.
Yhdessä voidaan miettiä, miten tämä
loma käytettäisiin niin, että se olisi kaikille levoksi ja virkistykseksi.
Yksinhuoltajaäideillä ja -isillä toivoisi olevan ympärillään turvaverkkoja, joiden kanssa näitä keskusteluja voisi käydä.

stressinhoitopaikka. Nuorempana harrastin aika paljon retkiä kalaan, sieneen
ja marjaan, ja reissuilla oli aina joku
tietty tavoite ja suorite. Viime vuosina
olen yhä useammin lähtenyt metsään
vain vaeltamaan ja nauttimaan siitä hiljaisuuden voimasta.
Myös matkailu avartaa, niin kuin
vanha totuus kuuluu. Ihminen jotenkin kaipaa uusia elämyksiä, virikkeitä
ja kokemuksia. Joskus on niinkin, että
työarjesta irtaantuminen onnistuu vasta kun lähtee todella kauas. Ympäristön vaihdos tuulettaa päätä, ja ymmärrän hyvin niitä, jotka pakkaavat tavaransa loman ensimmäisenä päivänä ja
lähtevät etelän lämpöön.
Millaisia juhannussuunnitelmia sinulla itselläsi on?
– Menen juhannuksena läheisteni kanssa mökille, luonnon hiljaisuuden äärelle, ja kuulostelemaan metsän salaisuuksia, jospa ne ehkä välähtäisivät edes
hetken verran.
Jos onnistuu kulkemaan aistit avoimena, saattaa saada jotain salaperäisiä
välähdyksiä jostain, mikä on sanojen
tuolla puolen. Runo on hyvä keino yrittää ilmaista jotain sellaista, mikä on sanoinkuvaamatonta – se on runon paradoksi, ja se mikä runossa minua kiinnostaa. Runon tapa esittää asia.
Salla Korteniemi

Öljylamppujen kajossa
menneet tulevat mieleen.
Muistot humahtelevat.
Katselen niitä
kuin nokeutuneen lasin läpi.
Jorma Laitisen uusi runokokoelma ”Pajunkissaretkellä” ilmestyi huhtikuussa.
Saatavilla esimerkiksi Suomalaisesta
kirjakaupasta. Kirjasta arvio s. 11.

Suvilaulut kirkossa klo 19
Ritva Marttala, Raimo Miettunen, Sanna
Peltola ja Mauri Miettunen.
Kirkkolammella klo 20–22
Sanaa, yhteislaulua ja musiikkiesityksiä,
makkaran paistoa. Mukana mm. Sinikka Vilén,
Raimo Miettunen,
Sanna Peltola,
Matias Uusisilta,
Mauri Miettunen,
Sari Kuirinlahti,
vapaaehtoisia.
Lämpimästi
tervetuloa!

Kotisivut
www.rovaniemenseurakunta.fi

RUKOUSTYÖN
KESÄÄ

Rukousvartioviikot 24/7
Rukousvartioita
Rovaniemen puolesta
kunkin kuukauden
ensimmäisestä päivästä
alkaen seitsemän päivän ajan. Rukousvartioon
liittyvä sitoutuu tunnin tai puolen tunnin
päivittäiseen rukousaikaan. Rukoilla voi myös
vapaasti valitsemallaan ajalla.
Rukousvartioon ilmoittautumisia ottaa vastaan
Mirja Mäntymäki puh. 016 344 063
tai 0400 293 215. Häneltä saa myös
ohjeistusta päivittäiseen rukousvuoroon.
Aamurukous
tiistaisin klo 8.30–9.30 kirkon sakastissa

Vaivaton
vihkihetki
kirkossa 28.6.
Rovaniemellä on
tilaisuus vaivattomiin
kirkkohäihin vielä kolme kertaa.
Juhannuksen jälkeen perjantaina 28.6.
klo 16–19
Vihkipappeina: Jouni Riipinen, Topi Litendahl,
Sari Kuirinlahti, Samuel Mäkinen ja Tuomo
Korteniemi.
Rovaniemi-viikolla perjantaina 6.9.
Joulukuussa keskiviikkona 11.12.
Tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden avioliiton
solmimiseen kirkossa matalalla profiililla. Sen
suosio perustuu järjestelyjen helppouteen
aidosta tunnelmasta tinkimättä. Kaikki on
valmiina kirkonmäellä hääkakkua myöten.
Esteettömyystodistus oltava
7 päivää ennen vihkimistä.
Vihkimiseen ilmoittaudutaan varaamalla
vihkiaika kirkkoherranvirastosta,
p. 3355 200.
Kirkossa vihkimisen edellytyksenä on
seurakunnan jäsenyys ja rippikoulun
käyminen.

Jorma Laitinen aikoo viettää juhannuksen mökillä metsän salaisuuksia kuulostellen.

Lisätietoja saa kirkkoherranvirastosta.
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Rippikoulu koskettaa vuosittain tuhansia rovaniemeläisiä

Tärkeä etappi matkalla aikuisuuteen
– Sinä olet tärkeä. Sinä
olet suuri ihme.

N

äin vakuutti kappalainen Topi
Litendahl Norvajärven leiripirtissä kymmenille nuorille.
Rovaniemen seurakunnassa järjestetään tämän vuoden aikana 22
rippikoulua, johon osallistuu 577
rippikoululaista. Rippikoulun suosio näyttää pitävän pintansa. Kaikkiaan rippikoulun suorittaa 92 prosenttia ikäluokasta.
Maailmanlaajuisesti kyseessä on varsin harvinaislaatuinen ilmiö. Rippikoulun jälkeisessä itu- ,
isos- ja avustajakoulutuksessa käy
Rovaniemellä vuosittain lähes 500
nuorta. Rovaniemen seurakunta
kustantaa seurakuntaan kuuluvien
rippikoulun, joten rippikoululaiselta ei veloiteta maksua.
– Leirin alkupäivinä keskitymme
luomiskertomukseen ja siinä ydinajatus on se, että jokainen on ainutlaatuinen, Topi Litendahl kertoo.
Hän kuvaa, miten nuorisokulttuurissa voi olla vallalla aikamoinen
pudotuspeli.
– Maailmassa on liikaa tönimistä ja tuuppimista, on tärkeää välittää nuorelle se viesti, että hän on
arvokas.

Jeesus nuoren tukena
Jeesuksen kärsimyshistorian kautta päästään käsiksi tärkeisiin asioihin. Kun ihminen kärsii, tippuu tai
on piinassa, hänet ottaa lähelleen
Jeesus, joka on kokenut vähintäänkin kaiken saman. –Kävimme
nuorten kanssa läpi sitä, miten Jeesusta kiusattiin. Häntä halveksuttiin, pilkattiin, jätettiin yksin, potkittiin, hakattiin, kohdeltiin epäoi-

Kuva: Harriet Urponen

Kaveria ei jätetä

keudenmukaisesti ja hänelle valehdeltiin. Jollekin nuorelle tämä
sama saattaa olla arkipäivää, Topi
Litendahl muistuttaa.
– Rippikoulu opettaa nuoria rukoilemaan. Sitten, kun nuori myöhemmin elämässään on pelon ja
hädän hetkellä, hän tietää mistä
lohtua saa.
– Rippikoulussa saa puhua vaikeistakin asioista. Pintaan voi

nousta muistoja tai menetyksiä
lapsuudesta, joiden käsitteleminen jatkuu rippikoulussa. Hyvä
niin, Topi Litendahl miettii.

Tärkeä etappi
nuoren elämässä
Konfirmaatio on merkittävä juhla
nuoren elämässä. Sukulaisia ja ystäviä kokoontuu yhteen juhlimaan
nuorta, joten sitä kautta rippikou-

Kesällä Rovaniemen kirkko
on avoinna joka päivä

Lämmin alkukesä lämmitti myös
Norvajärven veden. Leirillä on
saunottu ja uitu joka päivä.

ja nauti! Samoin evästävät rippikoulun käyneet nuoret: Kannattaa
mennä leirille!
Harriet Urponen

Unohtuiko rippikouluun ilmoittautuminen?

Kesäkuun aikana vielä ehtii

Vuonna 1999 syntyneille jaettiin 7-luokissa toukokuussa ilmoittautumiskortit. Kortit tuli palauttaa 24.5. mennessä.
Jos kortti on jäänyt palauttamatta hae ilmoittautumiskortti seurakuntakeskuksen infosta Rauhank. 70 klo 8–15 tai tai sovi etukäteen kortin hakeminen rippikoulutoimistosta Ainonk. 3, II krs. Alla yhteystiedot.

R

ovaniemen kirkko tervehtii Rovaniemelle saapuvaa korkealla
tornillaan. Kirkko on avoinna 1.9.
saakka joka päivä klo 9–21.
Bertel Liljequistin suunnittelema
kirkko valmistui kahden vuoden rakennustyön jälkeen vuonna 1950.
Sodanjälkeisen jälleenrakentamisen maamerkkinä se edustaa rakenneratkaisuiltaan aikakauden funktionalismia. Teräsbetonirunkoisen kirkon julkisivut on muurattu poltetuista tiilistä ja rapattu. Koristeena on
käytetty Lapin liuskekiviä.

Tieto omasta rippikouluryhmästä 30.8. mennessä
Rippikouluryhmät muodostetaan kesäkuun aikana palautettujen ilmoittautumisten pohjalta. Myöhässä tulevat sijoitetaan niihin ryhmiin, joissa on tilaa. Tarvittaessa ryhmiä myös yhdistetään. Rippikoululaisille tiedotetaan kirjeitse 30.8. mennessä ryhmiin sijoitukset
ja ohjeet mahdollista ryhmän vaihtoa varten.
Rippikoulut aloittavat vähintään puoli vuotta kestävän taipaleensa syksyn 2013 aikana ja niistä ilmoitetaan ryhmäkohtaisesti rippikoululaisille.
Rippikoulusta, ilmoittautumisesta ja rippikouluvaihtoehdoista
2014 tarkempaa tietoa myös www.rovaniemenseurakunta.fi.

Kirkon opas auttaa
Kirkossa on sen aukioloaikana paikalla opas, joka mielellään kertoo
kirkosta perustietoja ja esittelee tiloja.
Tiia Aholalla on jo aiempaa työkokemusta kirkon oppaan työstä. –
Koko ajan itsekin oppii uutta. Esimerkiksi alttaritauluumme voi syventyä yhä enemmän ja siitä löytää aina uusia ulottuvuuksia, Tiia
Ahola kertoo.
– Kirkossa käy yksittäisiä
henkilöitä ja ryhmiä, yksi tulee tutustumaan kirkkorakennukseen ja

lu koskettaa tuhansia ihmisiä vuosittain.
Kummit miettivät haikeana sitä,
miten nuori oli vain vähän aikaa
sitten kastemekko päällä kummin
käsivarsilla. Ovi aikuisuuteen alkaa olla raollaan.
Kun nuorten vanhemmilta on
kysytty, mitä eväitä he antavat lapsilleen rippileiriä varten, on vastaus lähes aina: Iloitse, riemuitse

Maija Pieskä
040 526 8289
016 335 5281 ti ja ke
maija.pieska@evl.fi

Tiia Aholan kesätyö on toimia kirkon oppaana.
toinen haluaa hiljentyä hetkisen.
Kaikki vieraat ovat kirkkoon erittäin lämpimästi tervetulleita, Tiia
Ahola toivottaa.

Taivaallinen taukopaikka
Rovaniemen kirkko on yksi suomen 279 tiekirkosta. Yhteistä tie-

kirkoille on, että ne sijaitsevat pääteiden läheisyydessä ja kuuluvat
paikkakuntansa tärkeimpiin nähtävyyksiin.
Lisätietoa muista suomen tiekirkoista www.taivaallinentaukopaikka.fi
HU
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Antti Alatalo:

Credo

ntti Alatalolla on arkiset asiat mielessä. Töissä on isot hulinat ja muutto, kotona vaimo ja
kaksi pientä lasta. – Esikoinen on
kaksivuotias ja kuopus puolivuotias, kotona on paljon puuhaa, Antti
Alatalo toteaa.

Harrastuksena valokuvaus
Jos on aikaa, ottaa Antti Alatalo käteensä joko uuden järjestelmädigikameran – tai mummolta saamansa
filmikameran, johon vaimo on ostanut hääpäivälahjaksi filmirullia.
– Retroilu ei aiemmin kiinnostanut. Tekniikka on mennyt valtavasti eteenpäin. Kuvan otettuaan jää miettimään, että tulihan se
ihan varmasti otetuksi, Antti Alatalo naurahtaa.

Vilkeripoika puussa
Pikkupoikana Antti Alatalo leikki Tarzania ja kiipeili puissa. Hän
oli luova, piirteli paljon ja tykkäsi
nuorempana maalaamisesta.
– Soittohommat kiinnostivat ja
haaveilin jopa rokkitähden urasta,
Antti Alatalo summaa.
Parikymppisenä Antti Alatalo
huomasi, miten meno tuntui välillä hurjalta, melkein päättömältä.

Tienviittoja
Uskoon tulo oli pitkä prosessi. Etsiminen alkoi parikymppisenä, jolloin tietynlainen henkisyys heräsi.
– Olin kiinnostunut tieteestä ja halusin saada asioille tieteellisiä selityksiä.
– Sitten kiinnostuin pohtimaan
mielen hallintaa ja idän ihmeitä,
janosin tietoa ja luin paljon. Kohtasin aina silloin tällöin tienviittoja, jotka ohjasivat polkuani oikeaa päämäärää, kristinuskoa kohti.
Kysymyksiä oli valtavasti, viimein alkoi löytyä vastauksia.
– Uskon myötä löysin tasapainon ja ymmärsin, että voin kulkea
jalat maassa ja silti uskoa Raamattuun. Jumala tulee aina olemaan
salattu. Tiede ja usko yhdessäkään
eivät tule selvittämään ihmisille
kaikkea, Antti Alatalo miettii.

Vaimo ja perhe

S

eurakunnan kesätyöt kiinnostivat rovaniemeläisiä. Tarjolla oli
kirkon oppaan työtä, Toivon Torin kirpputorityötä ja hautausmailla tehtäviä hautojen kunnossapito ja -hoitotöitä. Hauta- ja puistotoimen kesätyöpaikkoja pystyi ensimmäistä kertaa hakemaan myös
sähköisesti perinteisen paperihaun
rinnalla.

Töitä sai 106 henkilöä

Antti Alatalo harrastaa valokuvausta. Tämä kuva kertoo myös Antille tärkeistä
asioista.
– Vaimoni tukee minua kaikessa ja jaksaa innostaa, Antti Alatalo kertoo ja toteaa viimeisen viiden
vuoden olleen hänen elämänsä parasta aikaa.
– Usko on tuonut meille turvaa.
Se auttaa jaksamaan eteenpäin oikealla tiellä. Se on voimavara ja
ohje.

resursseja ihmisten parissa olemiseen. Henkilökohtainen kutsu ja
mukana kulkeminen on tärkeää,
Antti Alatalo miettii.
– Kirkon taholta ei ole mitään
estettä, etteivätkö ihmiset voisi tulla mukaan toimintaan. Se este on
joku näkymätön kynnys, jota pitäisi saada madallettua.

Tie seurakuntaan

Armoa!

Tie seurakuntaan löytyi noin 1,5
vuotta sitten. Antti Alatalo oli vaimonsa kanssa etsinyt kauan hengellistä kotiaan. Tutkittuaan tarkoin juuriaan, päätyivät he mukaan
tiimiin, joka järjesti Alfa-kurssia.
– Seurakunnalla on luja ja järkähtämätön pohja, joka toi turvallisuutta.
– Pikkuhiljaa olemme halunneet olla enemmän mukana toiminnassa. Elina otti vastuulleen
kesäkahvitushomman messun jälkeen. Hän organisoi kahvituksen
yhdessä muiden vapaaehtoisten
kanssa.
– Pienten lasten kanssa jumalanpalveluksessa oleminen voi olla välillä vaikeaa. Nyt keittelemme
kahvit ja saamme kuitenkin käydä
ehtoollisella, Antti Alatalo sanoo
hymyillen.
Hän itse on vastannut äänentoistotekniikasta esimerkiksi Lähdemessuissa ja on kouluttanut siihen muitakin.

Kristinuskon ydin on Antti Alatalon mukaan armossa. Ihmisen ei
tarvitse pinnistää Jumalan suosiota.
– Armon merkitys olisi tärkeää ymmärtää. Tajuta, että itse on
armahdettu syntinen ja että osaa
osoittaa sitä muillekin. Ihminen on
armahdettu omana itsenään.

Kynnykset matalaksi
– Unelmien seurakunta on sellainen, johon uskaltaa tulla. Hukassa oleva ja syntinen voi tulla Jeesuksen luokse. Siellä on aikaa ja

– Hakuaika oli 4.3.–15.3. Olin tavattavissa 10.–15.3. ja moni kävikin kysymässä tarkemmin työtehtäviin liittyvistä asioista. Hakemuksia tuli kaiken kaikkiaan 520,
joista sähköisesti vajaat 200, Rovaniemen seurakunnan hautaustoimen päällikkö Miia Ylipulli kertoo.
Kirkon oppaaksi tai Toivon Torille haki yhteensä 89 henkilöä.
Päätökset kesätyöpaikoista tehtiin
huhtikuun puoliväliin mennessä.

Työjaksojen pituus vaihtelee
– Hautausmailla kesätöiden tarve
on toukokuusta syyskuuhun. Toukokuun alussa alkoivat siivoustyöt
ja hautojen kunnossapitotöitä teh-

dään syyskuun loppuun saakka.
Hautausmaita on laajalla alueella, työkohteina suosituimpia olivat kaupungin tuntumassa sijaitsevat, Miia Ylipulli sanoo.
Työjaksot ovat kolmesta viikosta
kahteen kuukauteen, valtaosa nuorista halusi työtä kesä-heinäkuulle. Yhteensä kesätyöjaksoja on 79.
Ammattityöntekijöille, kuten puutarhureille ja konekuskeille solmittiin lisäksi 19 sopimusta. He työskentelevät koko kesän kausityöntekijöinä. Näiden lisäksi seurakunta palkkasi kuusi kirkon opasta ja
kaksi kirpputorityöntekijää.

Hautausmaalla on
kiva olla töissä
Heini Peltonen on ensimmäistä
kertaa kesätyössä hautausmaalla. Hänellä on seurakunnasta kokemusta kerhonohjaajana ja isosena toimimisesta ja nyt tuntui luontevalta hakea myös hautausmaan
töihin. –Tällä hetkellä teemme lannoitustöitä ja käännämme penkkejä ennen istutuksia, Heini Peltonen
sanoo. Hän on tyytyväinen, että ehtii pitämään myös kesälomaa töiden loputtua.

Tulevaisuuden haaveita
Antti Alatalo haaveilee, että voi
joskus elättää itsensä valokuvauksella. Hän toivoo, että osaa kasvattaa lapsensa oikein ja että osaa
rakastaa vaimoaan niin, että he
saisivat kasvaa perheenä juuri Jumalan haluamaan suuntaan.
Sydämessä kytee myös lähetyshaave, joka tässä vaiheessa vielä
tuntuu kaukaiselta, sillä niin paljon
olisi tehtävää paikallisestikin kotimaassa. – Aika näyttää, pääseekö
perhe Alatalo joskus maailmalle
evankeliumia levittämään, Antti
Alatalo hymyilee arvoituksellisesti.
Lasten missiota testataan jo Alatalojen olohuoneessa, ehkäpä sitten, kun tytöt kasvavat, Elina kokeilee sitä seurakunnassakin.

Kuva: Harriet Urponen

Yksi elämän merkkipaaluista on
ollut avioliitto. Sen myötä Antti
Alatalo on saanut ihanan vaimon
ja kaksi pientä lasta, joiden synnyttyä hän on tullut pohtineeksi elämän tärkeimpiä kysymyksiä.

Noin 600 halusi
kesätöihin seurakuntaan

Kuva Harriet Urponen

A

Kuva: Antti Alatalo

Usko antaa turvan elämään
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Antti Alatalo arvostaa sitä, että ihmistä henkilökohtaisesti kutsutaan mukaan seurakunnan toimintaan.

Harriet Urponen

Heini Peltonen valmistelee sankarihautausmaalla kukkapenkkejä, joihin istutetaan
verenpisaroita.

Hautaustoimen maksujen
korotusten perustana kirkkolain
muutos ja yhdenvertaisuus
Hautaustoimilaki tuli voimaan
vuonna 2004. Siinä määrättiin seurakuntien yhteiskunnallinen palvelu, johon jokaisella on oikeus.
Lain mukaan maksujen perusteiden tulee olla samat kaikille, joilla
on oikeus tulla haudatuksi seurakunnan hautausmaille. Näin ollen
seurakuntien hautaustoimet palvelevat kaikkia paikkakuntalaisia
uskontotaustasta ja elämänkatsomuksesta riippumatta tasavertaisesti.
Eduskunta hyväksyi vuoden
2012 lopussa muutoksen Kirkkolakiin. Lakimuutos perustuu edellä mainittuun hautaustoimilain yhdenvertaisuusperiaatteeseen. Muutoksen myötä hautatoimen kuluista katetaan yhteisöveroilla 80 prosenttia ja loput 20 prosenttia tulee
kattaa hautapaikkojen luovuttami-

sesta sekä hautauspalveluista perittävillä maksuilla. Toisin sanoen,
hautaustoimeen ei saa käyttää kirkollisveroja. Hautaustoimen kokonaisuudessaan, hautauksineen ja
hautausmaiden ylläpitoineen, täytyy toimia yhteisöverotuotoilla sekä hautapaikka- ja hautauspalvelumaksuilla.
Rovaniemen kirkkovaltuusto
päätti uudet hautapaikkamaksut
15.5.2013, jonka mukaan yhden
arkkuhautasijan hallinta 25 vuodeksi on 200 €. Kirkkoneuvosto
puolestaan päätti hautauspalvelumaksut 27.11.2012, jonka mukaan
arkkuhaudan avaaminen ja peitto
on 350 € ja haudan kunnostusmaksu 220 €.
Miia Ylipulli
Hautaustoimen päällikkö

Pääsky
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Lintujen parissa 40 vuotta

Ismo Kreivi tuntee linnut
V

iirinkankaan IV hautausmaalla
on paljon lintuja. Alue on rauhallinen ja siellä on isoja puita. Ismo Kreivi toimi oppaana linturetkellä.

Hiljainen puutarha

Lintusesonki
Kevät ja alkukesä ovat lintuharrastuksen huippuaikaa. Tuolloin lintu-

jen määrä lisääntyy hurjasti. Kevään tuttuja lintuvieraita ovat viherpeippo, vihervarpunen, kulorastas ja sepelkyyhky. – Leppälintu on suosikkilintuni. Se tuli tänä
vuonna toukokuun alkupäivinä,
ihan kuten viime vuonnakin. Leppälinnun laulu on surumielinen, se
sopii hyvin Tavivaaraan ja suomalaiseen mielenmaisemaan.
– Minä en varsinaisesti ole mikään lintubongari, Kreivi sanoo.
Bongaus on sitä, että joku löytää linnun ja muut lähtevät toisten
löytämää lintua katsomaan. – Olen
enemmänkin lintuharrastaja, ren-

gastan, teen linnunpönttöjä ja toimin retkikummina eli vedän opastettuja linturetkiä, Kreivi luettelee.

tietoja sekä löytäjille että rengastajille.
Kreivi on koulutukseltaan ympäristönhoitaja ja on tehnyt joskus työkseenkin linnuston seuraamiseen liittyviä tehtäviä. Linnuista pidetään tarkkaa kirjanpitoa, mitä lajeja rengastetaan, missä ja milloin.
-Olen joskus tavannut niitä lintuja, joita olen itse rengastanut.
Muuttomatkalla ollut lintu voi löytyä hyvinkin kaukaa. Rengastamani tilhi oli mennyt 4300 kilometrin päähän Venäjälle, Kreivi sanoo.

Rengas jalkaan yli 20 000
linnulle
Ismo Kreivi on rengastanut yli
20 000 lintua. Jokaisella rengastajalla on renkaat, joissa on yksilöllinen koodi. Näin lintu pystytään sen jälkeen tunnistamaan ja
yksilöimään.
Rengastus on tieteellistä työtä
ja rengastustiedot lähetetään Helsingin yliopiston rengastustoimistoon, joka keskitetysti koordinoi

Linnuille pesimäpaikkoja
Kuva: Ulla Miettunen

Kreivi tuntee ja tietää linnut ja niiden elintavat. Hän on seurannut
niitä siitä asti, kun sai isältä ensimmäiset kiikarit. –Taisin olla tuolloin 8-vuotias, Kreivi muistelee.
Työn ohessa hän seuraa, mitä
lintuja näkyy ja kuuluu. Työympäristönä on hiljainen metsä ja puutarha. Tavivaaran hautausmaa, jon-

ka seurakuntamestarina Kreivi on
toiminut vuodesta 2007. – Tämä
on hyvä ja rauhallinen paikka lintujen tarkkailemiseen, Kreivi toteaa.
Vaikka työ liittyy siunaustilaisuuksiin ja hautauksiin ja kuolema on paljon työssä läsnä, kokee
Kreivi sen olevan vain luonnollisen osan ihmisen vaellusta. – Olen
viihtynyt työssäni, enkä pidä sitä
raskaana.

Kreivi on laittanut linnunpönttöjä esimerkiksi Tavivaaraan ja muihin seurakunnan puistoihin. – Talousmetsä on siinä mielessä köyhä paikka, että siellä ei ole lahopuita, mihin pesäkoloja voisi tehdä. Lintuharrastajalla on myös velvollisuus auttaa lintuja laittamalla
niille pönttöjä.

Mahtavia laulajia
Linnunlaulu ilostuttaa tai ilahduttaa, toiset se tekee kesäillassa haikeaksi. Kreiviä lintujen laulu viehättää, mutta tärkeintä laulussa on
tunnistaa, mille lajille laulu kuuluu. – Mustarastasta pääsee harvoin kuuntelemaan, mutta onhan
se hieno laulaja!
– Siinä mielessä tämä on hauska harrastus, että tässä hommassa
ei koskaan ole valmis.
Lintujen elämä ei ole niin huoletonta, miltä se näyttää. – Ajatellaanpa vaikka närheä. Syksyn se
kerää varastoja, että talven pärjää.
Keväällä on pesintä ja poikasista
saa pitää henkensä uhalla huolta.
Elämä ei ole vain huoletonta lauleskelua, vaan enemmänkin hengissä selviämistä, Kreivi kuvailee.
Ulla Miettunen
Harriet Urponen

Kuva: Ulla Miettunen

Ismo Kreivi on laittanut linnun
pesäpönttöjä usealle hautausmaalle
sekä kirkkopuistoon.

Saara Mustonen osallistui Ismo Kreivin opastamalle linturetkelle IV hautausmaalla.

Pikkulinnun pönttö Kreivin mukaan
Tarvikkeet:
5 tuuman lautaa n. 130 cm
2,5 tuuman rautanauloja 14 kpl
2 sinkilää (pöntön kiinnitykseen)
narua/rautalankaa (pöntön kiinnitykseen)
– Sahaa laudasta 4 kpl 25 cm:n
pätkää seiniä ja 1 kpl 20 cm:n
pätkä kattoa varten.
– Poraa yhden seinäkappaleen yläosaan (5 cm yläreunasta) 32 mm reikä ns. lentoaukkoa
varten.
– Sahaa 7,5 cm:n pätkä laudasta pohjaksi.
– Naputa nauloilla seinäkappaleet yhteen kiinni.
– Asettele pohjakappale seinäkappaleitten sisäpuolelle ja naulaa kiinni. Näin sadevesi ei jää
pöntön pohjalle, vaan huilaa seiniä pitkin maahan. Pönttö ei lahoa niin nopeasti.
– Asettele katto paikoilleen
ja kiinnitä toisesta takanurkasta
naulalla, lentoaukon pitäisi nyt

olla ylhäällä etuseinässä.
– Poraa ristikkäiseen kulmaan
pieni reikä. Aseta reikään naula, jonka voi halutessa ottaa pois
ja kääntää katon sivuun. Pesinnän edistymistä on helppo seurata ja talvella katon kautta puhdistaa pönttö vanhoista pesätarvikkeista.
– Lyö pöntön sivuille ylös sinkilät.
– Käy ripustamassa pönttö
puuhun narulla/rautalangalla.
– Jää odottelemaan pönttöön
asukkeja.
– Jos asetat pöntön puuhun
syksyllä, odottavan aika on pitkä, mutta seuraavana keväänä
voi jo onnistaa.

Pääsky
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Juhannuksen henkilö:

Johannes Kastaja, edelläkävijä
uomessa juhannus on keskikesän ja
valoisan yön juhla. Se on ainoa päivä vuodessa, jolloin siniristilippu saa
liehua salossa vuorokauden ympäri.
Kelpaa vehreästä luonnosta ja pitkistä illoista iloitakin, kyllä pimeyttä sitten taas talvella riittää.
Juhannuksen alkuperäinen päivä,
24.6., on nykyäänkin kalenterissa Johanneksen, Juhan, Jussin ja kaimojen
nimipäivä. Päivä on tällä paikalla sen
vuoksi, että Johannes Kastaja syntyi
puoli vuotta ennen kasvinkumppaniaan Jeesusta. Jouluun on kuusi kuukautta aikaa.
Johannes Kastaja tuntuu sopivan
suomalaiseen suviyöhön huonosti. Raamatusta ja taideteoksista hänet tunnetaan miehenä, jolla ”oli yllään kamelinkarvavaate ja vyötäisillään nahkavyö, ja hänen ruokanaan
olivat heinäsirkat ja villimehiläisten
hunaja”.
Jos oli erämaan mies itselleen ankara, niin vaativa hän oli myös muille.
Ihmisten on käännyttävä ja pyydettävä
syntejään anteeksi. Fariseuksia hän nimitti kyykäärmeen sikiöiksi. Tiukkojen puheittensa vuoksi Johanneksen
kävi lopulta huonosti. Kuningas Herodeksen hovi ei kestänyt kritiikkiä,
ja niin Johannes mestattiin.
Osaammeko me ymmärtää, että ankarien vaatimusten takana voi olla joku hyvä tarkoitus? Pitäisikö Jumalan
ja hänen lähettiläidensä sanoman olla
aina myötäsukaista ja suopeaa?
Johannes oli tienraivaaja. Hän ei ollut Jeesus. Edelläkävijän jälkeen tulee hän, joka kertoo varsinaisen sanoman. Johannes tiesi: ”Minun jälkeeni
tulee toinen.”

Kuva: KHY

S

Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö on myöntänyt Tapio Palomäelle hengenpelastusmitalin, joka luovutettiin hänelle kesäkuussa.
Tammikuussa Tapio Palomäki toimi ansiokkaasti tilanteessa, jossa hän kuuli palohälyttimen äänen ja pelasti savuavasta huoneistosta ihmisen. Tämän jälkeen Palomäki suoritti alkusammutustyöt ennen palokunnan saapumista paikalle ja esti huomattavat vahingot kyseisessä kiinteistössä. Rovaniemen
seurakunta huomioi Palomäen ansiokkaan toiminnan ja haki
Palomäelle hengenpelastusmitalia.
Hengenpelastusmitaleja on myönnetty vuodesta 1920 lähtien.
Tämä palkinto annetaan tunnustukseksi toisen ihmisen hengen
pelastamisesta erittäin rohkealla tai hengenvaaran uhalla tehdyllä teolla. Aluehallintovirasto suoritti asiassa tutkinnan ja presidentti myönsi mitalin seurakunnan esityksen perusteella. HU

Parannuksen saarnaaja on kuin pääjoukon edellä kulkeva tunnustelija ja
tiedustelija. Hän ottaa selvää, millainen on maasto ja millaisia ovat sen
asukkaat. Tehtävä on kriittinen ja vaativa. Olosuhteet ja motiivit läpivalaistaan. Kaikki joutuu valoon, niin kuin
ei kesäyönäkään mikään jää pimeään.
Johanneksen nimi tarkoittaa ”Jumala on armollinen”. Johannes ei ollut

Vapahtaja, mutta hän teki tietä itseään armollisemmalle. Jeesus oli häntä nuorempi mutta suurempi. Tähän
Vapahtajaan hän viime kädessä halusi viitata. ”Hänen on tultava suuremmaksi, minun pienemmäksi.”
Kristus on armollinen kuin kirkas
aurinko yöttömässä yössä.
Eero Huovinen
Emerituspiispa

monin eri tavoin minua muistaneille
yhteisöille, liikelaitoksille
ja yksityisille seurakuntalaisille
aloittaessani Rovaniemen kirkkoherran virassa.
”Liekkejä on monta, valo on yksi.
Hän yhdistää meidät.”
(virsi 454)
Jouni Riipinen
kirkkoherra

Samuel Mäkinen jättää terveisensä rovaniemeläisille:

Kuva: Harriet Urponen

Rukous on hyvä tapa lähestyä Jumalaa

N

eljä vuotta sitten nuori Samuel
Mäkinen saapui kesäteologiksi Rovaniemen seurakuntaan. Kesäkuussa 2009 hän sai pappisvihkimyksen ja pääsi tekemään työtä pastorina.
– Sokeripalan kaulaan laittaminen

Piispa Samuel Salmi on vihkinyt papeiksi teologian maisterit
Eija Sepän, Kaisa Oittisen ja Karita Kaukosen, jotka saivat virkamääräyksen Rovaniemen seurakuntaan.
Eija Seppä toimii Lapin seurakuntien kehitysvammaistyön
pastorin sijaisena 4.4.2014 saakka. Karita Kaukonen tulee seurakuntapastorin sijaisuuteen 10.3.2014 saakka Saaren-Nammankylien alueelle ja Kaisa Oittinen toimii määräaikaisena seurakuntapastorina 31.12.2013 saakka keskikaupungin alueella.

Tasavallan Presidentti myönsi
Tapio Palomäelle
hengenpelastusmitalin

Suuri kiitos

Samuel Mäkinen lähtee Uuteenkapunkiin
kappalaiseksi.

Rovaniemelle uusia pappeja

tuntui hyvältä. Olin kokenut kutsumusta papin työhön ja opiskellut ammattiin. Sitten, kun pääsin oikeasti papiksi, oli se hieno kokemus.
Satakunnan kasvatti asui Uudellamaalla, Oulussa ja Salossa ennen kuin
tuli Rovaniemelle. Nyt pastori on tässä vaiheessa nähnyt pohjoisimman
etappinsa. Mäkinen valittiin kappalaiseksi Uuteenkaupunkiin, jossa hän
aloittaa syyskuun alussa.

Ihmisten kohtaaminen parasta
Työ Rovaniemen seurakunnassa on
ollut monipuolista. Mäkinen on saanut tehdä kaikkea papin työtä laidasta laitaan, ja hän on kohdannut paljon
eri-ikäisiä seurakuntalaisia.
–Parasta on ollut ihmisten kohtaaminen. Tosin pidän erittäin paljon

myös saarnojen valmistelemisesta ja
pitämisestä, Mäkinen sanoo.

Mukaan seurakunnan toimintaan
–Seurakunta tarjoaa paljon mahdollisuuksia, joita voi hyödyntää. Olemalla
mukana seurakunnan toiminnassa, saa
mahdollisuuden osallistua ja kasvaa.
Näin Jumala pääsee tekemään meissä
työtään, Mäkinen kertoo.
Mäkinen jättää Rovaniemen taakseen jännittävällä, odottavalla mielellä. Hän toivottaa kaikille rovaniemeläisille siunausta ja pyytää heitä pitämään Herran mielessä ja sydämessä.
– Raamatusta löytyy ohjeet miten
elää kristillistä elämää. Rukous on
yksi hyvä tapa lähestyä Jumalaa.
Harriet Urponen

Kukkalaitteet arkun
jäädessä katafalkille
Kun vainaja jää katafalkille siunaustilaisuuden päätteeksi, tulee omaisten toimittaa kaikki kukat yhteiselle muistelupaikalle tai hautapaikalle, mikäli se on jo tiedossa. Kukkia ei säilytetä vainajakylmiöissä eikä niitä voi jättää seurakuntamestarin
huolehdittavaksi.
Käytäntöä on noudatettu useamman vuoden ajan.

Kolmekymppiset kutsutaan
Ounasrinteen kappelin
30-vuotisjuhliin 8.9.
Rovaniemen seurakunnan Ounasvaaran piirineuvosto kokoontui kesäisenä iltana kappelille päättämään piiriä koskevista asioista. Asialistalla oli mm. piirineuvoston puheenjohtajan valinta
ja puheenjohtajana myös seuraavana vuonna jatkaa Eeva-Liisa
Antinoja. Hän on tehnyt vapaaehtoistyötä kappelilla ja vastaa
muun muassa hyvin suositusta keskiviikkoateriasta, jossa ruokailee viikoittain noin 150 henkilöä.
Kappelin 30-vuotisjuhlaa vietetään 8.9.2013 ja näihin juhliin kutsutaan erityisesti kaikki alueen kolmekymppiset. Lapsille on omaa ohjelmaa ja juhlavieraiden toiveita kuunnellaan
herkällä korvalla. Jo nyt piineuvostossa tuli ilmi, että toiveena
on menevällä musiikilla maustettu messu ja juhlatilaisuus, johon on kaikkien helppo osallistua.
– Annetaan nuorten tehdä juuri sellainen juhla, mihin itsekin haluaisivat tulla, Asko Salmela sanoo. Hän innostui seurakunnan toiminnasta isä-poika -leirillä lähes 20 vuotta sitten.
Ounasrinteen kappelilla tapahtuu kesäsunnuntaisin. –Vähintään kerran kuukaudessa on messu ja sanajumalanpalveluksia
toimittavat kesäteologit, Asko Salmela kertoo. HU

Englanninkielinen
Raamatturyhmä Bible Study
kokoontuu myös kesällä
Raamatturyhmässä luetaan raamattua, keskustellaan, ollaan yhdessä ja puhutaan englantia. Mukana on monia kansallisuuksia
ja uudet ihmiset ovat tervetulleita mukaan ryhmään!
Kesä- ja heinäkuussa Bible study ryhmä tapaa maanantaisin klo 16 kirkon edessä. Säästä riippuen kokoonnutaan ulkona puistossa tai sisällä seurakuntakodilla.
On June and July Bible study will be every Monday at 4 pm.
We meet in front of the Rovaniemi’s church and then we’ll gather in a park or inside in parish home (Rauhankatu 70 F) depending on the weather. You are warmly welcome!
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Sykettä syksyyn,
toimintaa talveen
Hyvänolon liikuntapäivä
ikäihmisille tiistaina 20.8.

3.6.–7.7. ma, ti ja to klo 10–14.
8.–28.7. Helmikammari kokonaan kiinni.
29.7.–11.8. ma, ti ja to klo 10–14.
12.8. alkaen auki ma–to klo 10–14.
Vs. toiminannanohjaajana
Simo Jalasto 10.6.–11.8., puh. 0400 376 472

Isovanhemmat ja
lastenlapset retki
Norvajärvelle su 18.8.
Lähtö kirkon
parkkipaikalta
klo 9.30 ja
paluu samaan
paikkaan klo 15.30.
Retkellä askarrellaan,
ulkoillaan, lauletaan,
leikitään ja pidetään leirikirkko.
Maksu on 10 €/aikuinen, lapset ilmaiseksi.
Hintaan sisältyy ruokailu ja välipala.
Ilmoittautuminen
www.rovaniemenseurakunta.fi
sähköisellä lomakkeella.
Lisätietoja antavat
mari.karanta@evl.fi, puh. 040 761 7448
mira.uimaniemi@evl.fi, puh. 040 653 8415
Norvajärven leirikeskuksessa
järjestetään

ÄITI–LAPSI-leiri
14.–15.9.
Leirillä ohjelmaa ulkoilusta
yhteislauluun,
käden töitä,
keskusteluja yms.
Leirin hinta aikuisilta 30 €, lapsilta 20 €
(alle 2-vuotiaat ilmaiseksi).
Leiri alkaa la klo 10 ja päättyy su klo 12.
Matkat omilla kyydeillä.
Ilmoittautuminen www.rovaniemenseurakunta.fi
alkaen 1.8. sähköisellä lomakkeella
Lisätietoja antavat
mari.karanta@evl.fi 040 761 7448
mira.uimaniemi@evl.fi 040 653 8415
Retken järjestää Rovaniemen seurakunnan
lapsi- ja perhetyö

Nuotionyyttärit

Kirkonjyrhämän laavulla,
Terveyskeskussairaalan takainen niemi.

R

ovaniemen kaupunki, Rovaniemen seurakunta ja Neuvokas kutsuvat seudun ikäihmiset jo perinteiseen maksuttomaan hyvänolon liikuntapäivään tiistaina 20.8. Lapin Urheiluopistolle.
Ilmoittautumiset 29.7.–12.8. välisenä aikana Neuvokkaaseen: puh. 0163560 337 tai 3560 292 tai sähköpostilla: anneli.laine@rovaniemi.fi
Yhdistyksille, järjestöille ja muille
ryhmille tiedoksi:
Kun ilmoitatte jäseniänne tapahtumaan, ilmoittakaa osallistujien lukumäärä ja toimittakaa osallistujien nimilista sekaannusten välttämiseksi ja tarjoiluun varautumista varten 12.8. mennessä Neuvokkaan toimistolle, Kansankatu 8, tai yllä olevaan sähköpostiosoitteeseen.
Tapahtumaan voidaan vastaanottaa
turvallisesti enintään tuhat (1000) ensiksi ilmoittautunutta.

Seurakunnalta kuljetus
joka tiensuunnalta
Rovaniemen seurakunta järjestää tapahtumaan kuljetuksia yhdellä linjaautolla tiensuuntaa kohti.
Meno-paluumatkan hinta 2 euroa
maksetaan linja-autossa.
Jokainen lähtijä huolehtii itse, että
on ajoissa linja-autossa paluumatkalle Urheiluopistolta klo 15. Linja-autojen kelloajat tapahtumapaikalle ovat

* Nyyttäriperiaatteella omat eväät mukanaan
* Yhteislaulua ym. ohjelmaa.
* Illat toteutuvat säävarauksella.
Tervetuloa viettämään kesäiltaa
Sanan ja sävelten merkeissä!
– Keskikaupungin seurakuntapiirin väki –

Sykettä syksyyn kutsuu ikäihmisiä virkistymään yhdessä urheiluopistolle.
”noin” aikoja, joten pysäkillä on syytä
olla hyvissä ajoin.
Ylä-Kemijoen tien suunnan yhden
bussikuljetuksen järjestää Ylä-Kemi-

joen aluelautakunta, ei maksua. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoita myös
osallistutko yhteiskuljetukseen ja miltä
tiesuunnalta ja pysäkiltä nouset kyytiin.

Bussikuljetukset Sykettä syksyyn
SODANKYLÄN SUUNTA
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

klo 15.00 Sinettä
klo 15.30 Meltaus
klo 16.00 Lohihovi

Taksit:
klo 8.00…8.30 Niesi – Tiainen
klo 8.45…9.15 Misi – Vikajärvi

KEMINTIEN SUUNTA
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 14.30
klo 15.00
klo 15.15
klo 15.45

Urheiluopisto
Vikajärvi/kauppa
Ylinampa/koulu
Tiainen / Niesintien risteys

Taksit:
klo 15.45…16.45 Tiainen-Niesi
klo 15.00…15.30 Vikajärvi-Misi
OUNASJOEN SUUNTA
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 14.30 Lapin urheiluopisto

Keskiviikkoisin klo 18.30–20:
5.–26.6. sekä 7.–28.8.

Kuva: Shutterstock

Helmikammarin aukioloajat

Taksia saa käyttää linja-autoreitille
(tiedustelut diakonissa Kirsti Vuolo
puh. 0400 261 589)

Paluu:
klo 14.30
klo 14.55
klo 15.20
klo 15.50

Lapin urheiluopisto
Hirvas
Muurola
Jaatila, Rannantien risteys

RANUANTIEN SUUNTA
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 14.30
klo 14.45
klo 15.30
klo 15.45
klo 16.00
klo 16.20

Lapin urheiluopisto
Koskenkylän koulu
Jokelantien risteys/Narkaus
Saarikämän risteys
Kivitaipale
linja-autoasema

YLÄ-KEMIJOEN SUUNTA
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 14.30 Lapin urheiluopisto
ajoreitti takaisin sama
Vanttauskoskelle noin
klo 15.20, josta loppumatkan ajosuunta ratkaistaan matkustajien lukumäärän mukaan

Katulähetystyön perinteiset kesäretket
Rovaniemen seurakunnan Katulähetystyö järjestää kesän aikana jo perinteeksi tulleet leiripäivät. Paaniemen majalle lähdetään heinäkuussa 13.7. Norvajärven leirikeskuksessa leiripäivää vietetään lauantaina 17.8.
Yhteiskuljetus seurakuntakeskuksesta lähtee klo 11, paluu klo 18. mennes-

sä. Ohjelmassa on hartaus, lounas, sauna, pelejä, kilpailuja, ulkoilua, tulistelua ym. mukavaa yhdessäoloa.
Mukana katulähetyksestä mm. Helena ja Jouni Laukkanen ja diakoniatyöntekijät Sinikka Vilén ja Simo Jalasto.
Olet sydämellisesti tervetullut mukaan. Retket ovat maksuttomia.

Tiedustelut Sinikka Vilén, 040 734
5914 ja Simo Jalasto (1.7.–19.7.) 0400
376 472.
Tilaisuudet järjestää Rovaniemen
seurakunnan diakonia/päihde-, kriminaali- ja katulähetystyö.
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Lähellä Sinua -tapahtumassa juhlitaan
diakoniatyön 100-vuotisjuhlaa
S

Kuva: Harriet Urponen

unnuntaina 1.9.2013 Lähellä Sinua
-tapahtumassa vietetään diakoniatyön 100-vuotisjuhlaa Rovaniemen kirkossa. Päivälleen sata vuotta aiemmin
astui diakonissan virkaan Rovaniemen
seurakunnassa Hilja Ylinampa (s. 1889),
joka teki ahkerasti työtä ”köyhien ja varakasten seurakuntalaisten palvelemiseksi” ainakin vuoteen 1933 saakka.

Nuorisotyö
ilmoittaa
NUORISOTOIMISTO KIINNI
1.6.–19.8. välisen ajan.
Päivystys 20.8. alkaen ti–to klo 15–17
p. 040 183 7747.
Nuorisotyöntekijät tavoittaa matkapuhelimista
ja välillä Aikultakin, joten käy soittamassa
ovikelloa

Syyskauden avaus
Lähellä Sinua on seurakunnan syyskauden avaustapahtuma, joka alkaa diakonian makuisella juhlamessulla klo 10.
Klo 11.30 alkaen on tarjolla soppatykkilounas kirkonmäellä ja diakonian 100-vuotisjuhla on kirkossa klo 13.
Juhlan jälkeen seurakunnan toimintaa esitellään olohuoneessa, eli seurakuntakeskuksen salissa, jossa on mahdollisuus vaikkapa ilmoittautua vapaaehtoiseksi ja jutella seurakunnan työntekijöiden kanssa klo 14.30–17. Iltapäivällä klo 16–18 lapsiperheillä on mahdollisuus osallistua kirkkoseikkailuun.
Tarjolla on myös juhlakahvit.

Diakoniapäätoimikunnasta
palvelutyön johtokunnaksi
Diakoniaohjesääntö vuodelta 1948
määrittelee diakoniatyön rakkaudenpalvelu- ja huoltotyöksi. Ohjesääntö
kertoo, mitä tehtäviä diakonialla on
tuolloin seurakunnassamme ollut ja
ketkä sitä hoitivat ja kantoivat vastuun, sekä miten nämä henkilöt tuli
valita tehtäviinsä. Tuolloin ylin toimiva elin oli diakoniapäätoimikunta,
tänä päivänä se on palvelutyön johtokunta.

KATUTASO AUKI
28.6. saakka ke klo 18–21 ja pe klo 19–23.

Kirkon eteisessä
olevaan diakonaattilippaaseen voi
lahjoittaa vaorja
diakoniatyölle.

Aina kohteena ihminen
Sadan vuoden aikana työ on muuttunut
köyhäinhoidosta monenlaisten haasteiden ratkaisemiseen, mutta oleellista on
se, että aina on niitä, jotka tarvitsevat
apua. Jos 1900-luvun alussa paleltiin
ilman kenkiä, uuden vuosituhannen alkupuolella ratkotaan ongelmia, jotka
johtuvat pikavipeistä.
Järjestäytyneen diakonian voi tulkita alkaneen ensimmäisen viranhaltijan
aloitettua työnsä vuonna 1913. Toinen
merkittävä aikakausi oli sotien jälkeen
jälleenrakennuksen aikana, kun seurakuntaamme eri puolille kyliin perustettiin diakoniakylätoimikuntia. Nämä vapaaehtoisryhmät vastasivat pitkään diakoniatyöstä seurakunnassamme. Näiden toimikuntien kekseliäisyyden ja uutteruuden ansiosta diakoniatyö näyttäytyy sellaisena, kuin se nyt

on; moniammatillisena yhteistyönä lähimmäisen auttamiseksi.

Ennen ja nyt

Kärpänen

Kastemato

Koululaisten iltapäiväkerhot
aukeavat to 8.8. koulujen alkaessa.

Diakonian juhlanäyttely on kirkon
kryptassa 1.9. klo 14.30–18 ja näyttelyyn on mahdollista tutustua Rovaniemi -viikolla 2.–8.9. ma–ti ja
pe–la klo 10–14, ke–to 14–18.
Kuljetuksista tiedotetaan elokuun
alussa.

Ilmoittautuminen päiväkerhoon
www.rovaniemenseurakunta.fi/ilmoittautumiset

HU

Hepokatti
Ampiainen

Vesimittari Sudenkorento Leppäkerttu

Pst! Numeroita seuraamalla löydät
kunkin selkärangattoman lempipaikat.

päiväkerhot, perhekerhot ja
koululaisten iltapäiväkerhot

Nyt seurakunnassamme on kymmenen
diakonian virkaa, erityisdiakonian ja
johtavan diakoniaviranhaltijan virat, sekä diakoniatoimistolla on kokoaikainen
toimistosihteeri. Erilaissa vapaaehtoistyön tehtävissä toimii iso joukko ihmisiä. Sadassa vuodessa diakoniatyöntekijän työvälineet ja -ympäristö on muuttunut paljon.

Kesällä on hyvä tutkia, mitä kaikkea mielenkiintoista
pihapiirissä liikuskelee.
Tunnistatko nämä selkärangattomat?
Yhdistä nimiin viivoilla.

Sääski

Rovaniemen seurakunnan

Päiväkerhotoimisto lomalla 26.6.–24.7.

Juhannuksena muistellaan
Johannes Kastajaa, joka valmisteli
edeltä käsin tietä Jeesukselle
kastamalla ihmisiä Jordanin virran
varrella (Joh.1:19-34).

Auroraperhonen

NUORTENILTA KRYPTASSA
perjantaisin klo 18–22.

Viimeistele maisema
värittämällä mökki ja laituri.
Sauna on jo lämpiämässä!
Iina Kinnula 2013

Tutustumispäivä iltapäiväkerhoissa
ke 7.8. klo 13-17.
Ilmoittautuminen kouluunsiunaamisiin
www.rovaniemenseurakunta.fi/ilmoittautumiset
Päiväkerhot ja perhekerhot
aloittavat toimintansa 19.8.

Lisätietoja päiväkerhotoimistosta,
Rauhankatu 70, puhelin 335 5245
tai Mari Karanta 040 761 7448
Mira Uimaniemi 040 653 8415
Aurinkoista kesää!

Mikä sana muodostuu pystysarakkeeseen?
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Sävelkaikuja

21.06. klo 19 Suvilaulut -yhteislaulu-tilaisuus, Mauri
Miettunen, Sanna Peltola, Raimo Miettunen, puhe Marttala.
26.06. klo 13 Virrestä voimaa –yhteislaulutilaisuus,
Miettunen. Vapaa pääsy.
27.06. klo 18 Jutajaiset; Valoihminen – Johanna Kurkelan
kirkkokonsertti. Pääsylippu 20/15 €.
28.06. klo 22 Jutajaiset; Johkaleagis – Jokilaaksosta,
Saamelaistaiteilija Niillas Holmbergin kirkkokonsertti.
Pääsylippu 15/10 €.
04.07. klo 18 konsertti, Noora Karhuluoma sopraano,
Marco Bonacci urut. Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 €.
10.07. klo 13 Virrestä voimaa –yhteislaulutilaisuus.
Vapaa pääsy.
18.07. klo 18 Kesäinen iltamusiikki, uusia suomenkielisiä
virsiä Ruotsista, Riikka Jalkanen laulu, Maie Kuusik piano.
Vapaa pääsy.
24.07. klo 13 Virrestä voimaa –yhteislaulutilaisuus.
Vapaa pääsy.
02.08. klo 18 konsertti, Tabasalun kuoro ja vanhan
musiikin yhtye Harjun maakunnasta Eestistä.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 €.
07.08. klo 13 Virrestä voimaa –yhteislaulutilaisuus.
Vapaa pääsy.
13.08. klo 19 konsertti, Amas-yhtye esittää Konsta Jylhän
musiikkia. Vapaa pääsy, käsiohj. 5 €.
15.08. klo 18 Harjun maakunnan lapsikuoron konsertti.
Johtaa Heli Sepp. Vapaa pääsy,
käsiohj. 5 €.
21.08. klo 13 Virrestä voimaa –yhteislaulutilaisuus. Vapaa
pääsy.

Konsta Jylhän tuotantoa
suomeksi ja latinaksi
Amas esittää kaustislaisen mestaripelimanni Konsta Jylhän hengellistä tuotantoa pääosin latinan
kielellä. Toisin, kuin voisi kuvitella yhtyeessä ei kuulla viulua, vaan
hiukan vanhempia suomalaisia
perinnesoittimia, kuten kanteletta ja jouhikkoa. Yhtyeen musiikkia maustavat myös muista kulttuureista tunnetut kansansoittimet
kuten sormipiano, irlantilainen low
whistle ja intialaisessa musiikissa
paljon käytetty shrutibox.
Vanhahtavat soittimet ja latinankielinen laulu tempaavat kuulijan
kuin varkain keskiaikaan, luostarin puutarhoihin ja solisevien lähteiden äärelle. Musiikin kuulas ja

hiljainen rauha kohoaa paikoin riemukkaaseen ylistykseen.
Yhtyeen muodostavat kolme
kansanmuusikkoa, Helena Kärnä, Laura Iso-Metsälä ja Elina
Koskela. He tutustuivat toisiinsa
kansanmusiikin opinnoissa Keski-Pohjanmaan Konservatoriolla.
Kiinnostus improvisaatioon ja minimalistiseen ilmaisuun loi pohjan yhtyeen musiikille. Amas julkaisi ensimmäisen levynsä Laudo
Gratiam Domini syyskuussa 2012.
www.amas.fi
Amas – Laudo Gratiam Domini
Rovaniemen kirkossa 13.8. klo 19.

Kirkossamme monta
on ihmeellistä asiaa
T

oukokuussa tapahtui seurakuntamme musiikkirintamalla
monta positiivista asiaa. Japanilaisen muusikon Sayo Oyaman gospelkurssi ja konsertti oli raikas tuulahdus siitä, miten hengellinen musiikki voi suorastaan pursuta iloa
ja kokonaisvaltaista ilmaisua Jumalan rakkaudesta. Tuomasmessukin sai mukavaa lisäväriä gospelkurssin ohjelmistosta. Lapsikuorojen ja AVE -kuoron Evankeliumijuna -konsertti oli hyvä avaus siihen suuntaan, että erilaiset projektit parin, kolmen kuoron toteutuksena ovat todella mielekkäitä sekä laulajille että kuulijoille. Hengellinen musiikki on ihmeellinen
asia – niin rikas ja monella tavalla hoitava.
Yllättävä uutinen tuli naapuriseurakunnasta, jossa kanttori oli
varsin taitamattomasti ottanut kantaa musiikkivalintaan hautajaisissa. Tällaiset koko valtakuntaan leviävät negatiiviset uutiset ovat valitettavia, ne on hyvä panna yksittäisen kanttorin toilailun piikkiin.
Kyllä Veteraanin iltahuuto on
ainakin Rovaniemellä vakiinnut-

tanut paikkansa osana veteraanin
siunaustilaisuutta niin, että ei tulisi mieleenkään kritisoida valintaa.
Varsinkaan, kun laulun sanoittaja
on tehnyt hengellisiä lisäsäkeistöjä ao. lauluun.
Näin kesän kuluessa näitä lauluvalintoja mietitään suuri määrä etenkin häämusiikkia valittaessa. Itselleni on kyllä hahmottunut
ajatus, että häätoimitus kirkossa ei
menetä pyhyyttään, vaikka hääparin toivetta jonkin sävelmän suhteen pyritään noudattamaan. Uruille sovitettuna sävelmä saa kuitenkin uuden asun. Aikoinaan EteläSuomessa oli kärhämää siitäkin,
voiko kanttori soittaa Mendelssohnin häämarssia , kun se ei ole
alun perin kirkollista musiikkia.
Nipottamalla väärissä kohdin saadaan kyllä aikaan turhaa negaatiota kirkkoa kohtaan.
Sitä on kuitenkin vaikea ymmärtää, että kirkko ei kristillisenä
yhteisönä voi vaatia työntekijöiltään voimassa olevan kirkollisen
avioliittokäsityksen noudattamista. Vielä ihmeellisemmäksi asian
tekee se, että radikaaleinta linjaa

edustaa lähetysjärjestö, jonka luulisi kaikkein viimeisenä lähtevän
ohittamaan kristillistä avioliittokäsitystä. Maailmassa ja kirkossammekin alkaa olla monta ihmeellistä asiaa.
Voidaan jo kysyä, Quo vadis minne menet, kirkko, rakas kotikirkkoni, jota ei kohta tunnista siksi kirkoksi, jota vuosikymmenien ajan olen saanut palvella.
Nykyisissäkin myrskyissä saamme luottaa vanhan lasten laulun
sanoin: ”Pursi on pieni ja meri on
suuri, vaaroja täynnä on tyrskyjen
tie. Rantaa ei näy, mutta kuulimme juuri, kyllä Kapteeni laivamme perille vie”.

Mauri Miettunen
johtava kanttori

Rukouspalvelu Rovaniemen seurakunnassa
Raamatussa kerrotaan paljon rukoilemisesta. Jeesus rohkaisi opetuslapsiaan kestävään rukoukseen. Rukouksessa saamme tuoda kiitoksemme ja tarpeemme Jumalalle. Meitä kehotetaan rukoilemaan myös esivallan ja hallitsijoiden puolesta. Raamatun opetuksen
mukaan kristityn tehtävä on kantaa
myös toisten ihmisten taakkoja rukouksessa Jumalalle.
Rovaniemen seurakunnassa on
viime vuosina koulutettu rukouspalvelijoita, jotta heillä olisi valmiuksia kohdata rukousta pyytävä lähimmäinen. Rukouspalvelijalta edellytetään, että hän on
henkilökohtaisesti kristitty, joka
on riittävän tasapainoinen omassa elämässään. Hänen täytyy olla
valmis ottamaan vastaan ohjaus-

ta ja koulutusta tehtäväänsä. Rukouspalvelija on vaitiolovelvollinen, eikä saa kertoa kuulemiaan
asioita, ei edes sitä, kenen puolesta on rukoillut.
Esirukous on yksinkertaista rukousta. Siihen kuuluu myös hiljaa
olemista ja Pyhän Hengen ohjauksen odottamista. Rukouspalvelija rukoilee niiden asioiden puolesta, mitä rukousta pyytävä henkilö on kertonut. Rukouspalvelija
ei ole sielunhoitaja. Jos hän näkee
rukoiltavaksi tulleen henkilön tarvitsevan syvemmälle menevää, pitempiaikaista apua, hän ohjaa avun
tarvitsijan seurakunnan työntekijän luo jatkokeskusteluun.
Rukousta voi pyytää omiin asioihin tai lähimmäisten tarpeisiin.
Eikä rukouksen pyytämiseen aina

tarvita suurta taakkaakaan, sillä rukouspalvelijalta voi pyytää myös
siunausrukousta.
Rukouspalvelua seurakunnassa on tarjolla kirkossa sunnuntaisin klo 10 messun jälkeen sekä erityisissä Sanan ja rukouksen illoissa.
Rukouspalvelijat on siunattu
tehtäväänsä messun yhteydessä.
Heillä on seurakunnan valtuutus
toimia rukouspalvelijana seurakunnan järjestämissä tilaisuuksissa. Silti rukoilevana lähimmäisenä arjessa voi toimia kuka tahansa, joka osaa sanoa rukouksen: Jeesus, auta ystävääni. Jumala kuulee
ja vastaa ajallaan ja tavallaan.
Liisa Alanne
Rukoustyön koordinaattori

Rovaniemen kirkossa on elokuussa
kaksi konserttia, joiden esiintyjät
saapuvat Virosta. Tabasalun musiikkikoulun vanhan musiikin yhtye on oppilasorkesteri, jonka kokoonpano muuttuu jatkuvasti. Yhtyeen pääsoitin on nokkahuilu, joskin mielenkiintoista musiikillista
lisäväriä tuovat kitara, harppu ja
viulut sekä lyömäsoittimista shamaanirumpu ja djembe. Tämänhetkisellä kiertueella yhtyeen kokoonpano on tavallista suurempi – mukana on myös nuorempia nokkahuilisteja ja viulisteja. Projektissa
ovat mukana lisäksi opettajat.
Harjumaalla on n. 30 erilaista lastenkuoroa, joissa laulaa yhteensä 700 lasta. Kuorojen yhteistyö on ollut erittäin aktiivista. Laulajat ovat osallistuneet monille lau-

lujuhlille ja erilaisiin tapahtumiin
ja tehneet esiintymismatkoja kotimaassa ja ulkomailla. Suuri, 65
henkilön kuoro tulee elokuussa
konserttimatkalle Lappiin. Kuoro
konsertoi Rovaniemen ja Ivalon
kirkoissa, Utsjoen koululla, Revontulen kappelissa sekä Luontokeskus Naavassa. Kuoro on tehnyt
virolaista musiikkia tunnetuksi ja
samalla esitellyt lapsille kulttuuriperintöön liittyviä paikkoja, tapoja ja käytäntöjä.
Pe 02.08. klo 18 Tabasalun kuoro ja vanhan musiikin yhtye Harjun maakunnasta. Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 €.
To 15.08. klo 18 Harjun maakunnan lapsikuoron konsertti, kuoroa johtaa Heli Sepp. Vapaa pääsy,
käsiohjelma 5 €.

Kuva Harriet Urponen

Elokuussa
musiikkivieraita Virosta

Rukoustyön koordinaattori Liisa Alanne valmistautui kertomaan rukoustyöstä ja rukoilemaan Lähellä Sinua -tapahtumassa
syksyllä 2012.

Pääsky

Syöpään
sairastuneiden ja
läheisten syysretki
Pyhätunturille 12.9.
Tutustumme alueen luontoon ja
matkailunähtävyyksiin: PyhäLuoston luontokeskus Naavaan,
Isokuruun ja Pyhänkasteen lampeen sekä Kairosmajan leirikeskukseen.
Lounas, kahvit, retkieväät ja ohjelmamaksut kuuluvat retken hintaan. Retkillä tarjotaan makkara ja mehutetra. Muutoin matkalle ja kävelyretkille omat retkieväät, juomapullo, sopiva ulkoiluasu, (huom. sadevara).
Valittavana on kolme eri liikuntavaihtoehtoa: reitit 5 ja 8 km sekä
lähiliikuntaa.
Lähtö seurakuntakeskuksesta, Rauhankatu 70 A klo 8 ja paluu klo 20 mennessä. Osallistumismaksu 10 €. Ilmoittautumiset diakoniatoimistoon elokuun alusta alkaen, puh. 016 335 5236, viim. 5.9.
Retken järjestävät Pohjois-Suomen Syöpäyhdistysja Rovaniemen
seurakunnan diakoniatyö ja sairaalasielunhoito. Mukana Ester Mella,
Maria Virta, Anneli Selkälä, Katja
Laurila, Hannu Ullner ja Markku
Kukkonen (tiedustelut vetäjiltä).

P

Vapun
itopalvelu

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

Juhlapalvelua ammattitaidolla

ANNIN PITOPALVELU

Lepikontie 8, 96100 Rovaniemi
p. 016 3792 745
www.lapinkivituote.com

Seutulanharjun hoivakoti Ky
Seutulankuja 11 016 379 7071
96800 Rovaniemi

Anni Pallari
p. 0400 692 523

KIVIVEISTÄMÖ
LAPIN KIVITUOTE KY
Kivialan erikoisliike
- hautakivet
- lisäkaiverrukset
- keittiötasot yms.
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Kotimaa24 taskussasi!
Lue uutisia ja blogeja
K24 -applikaatiosta.
Mukana myös
uskontojen kalenteri.
Ladattavissa
Windows marketplacesta.

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



Hoivakoti Etelärinne

Hammaslaboratorio

DentoTeam
Hammaslääkärit



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

 



Etelärinne 41
96100 Rovaniemi
016- 356 1088

Välitämme.
Kotimaa-yhtiöt ilmoitusmarkkinointi
toivottaa aurinkoista ja hyvää kesää.

Kirja-arvio

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

Tunnelmallinen

Lähteentien pirtti
erilaisiin perhejuhliin.
Tilavuokra alkaen 150 euroa. Myös hyvää pitopalvelua.

Pajunkissaretkellä,
Jorma Laitinen,
156 s., Väylä 2013
”Kolmas kerta toden sanoo” pitää
paikkansa Jorma Laitisen kolmannen runokirjan luonnehdintana. Teos on kypsempi ja valmiimpi kuin
edeltäjänsä. Ulkoasultaan ja grafiikaltaan huolellisesti laadittu kirja
on myös kokonaistaiteellinen elämys, kuten kirjan tuleekin.
Rivien välistä hymyilee ujosti elämää nähnyt mies, joka kuulostaa runoissa löytäneen oman äänensä. Tekstit eivät viisastele, pilkkaa tai päde. Korkeintaan huokaavat raskaasti. Useimmiten niukat
rivit ihastelevat elämää ja luontoa.
Soivat kuin pajut tuulessa.
Arkielämän havaintojen lisäksi kirjasta löytää hengellistä
pohdintaa. Eniten pidin lyhyistä,
riisutuista riveistä: «Vain kuukkelin
lehahdus. /Revontulet syttyvät/ tykkylumen katedraalissa.” Pidempiä
olisin pilkkonut ja harventanut vielä avoimemmiksi, vaikka niidenkin
riveiltä löytyy aforistisia helmiä:
”Emmekö enää olekaan, sinä ja minä, toinen toisemme opetuslapsia?”
Tämä retki palkitsee lukijansa.
Pentti Tepsa

www.veerantalo.fi | Lähteentie 1 | Gsm: 044-200 6880

Täyden palvelun
hautaustoimisto

LUOTETTAVASTI
JA AMMATTITAIDOLLA
HAUTAUSPALVELU
LUOMA-AHO KY

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

Pääsky
33. vuosikerta
Julkaisija
Rovaniemen seurakunta
Päätoimittaja
Jouni Riipinen
0400 174 005
jouni.riipinen@evl.fi
Vastaava päätoimittaja
Olli Seppälä
Toimitussihteerit
Harriet Urponen, puh. 040 1207 755
harriet.urponen@evl.fi
Jouni Hagström, puh. 335 5249
jouni.hagstrom@evl.fi
Lehtityöryhmä
Jouni Riipinen pj., Jouni Hagström,
Harriet Urponen, Sanna Kerola, Sirpa
Nykänen, Tuomo Korteniemi, Markku
Kukkonen, Maija Pieskä, Pirjo Pyhäjärvi, Kari Yliräisänen

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-yhtiöt
Ilmoitusmarkkinointi
Pirjo Teva
puh. 020 754 2284,
040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi
Toimituksellinen aineisto
Rovaniemen seurakunnan
tiedotustoimisto,
PL 8104, 96101 ROVANIEMI
Seuraava Pääsky ke 28.8.2013
Aineisto
ma 12.8.2013
Kustantaja
Kustannus-Osakeyhtiö
Kotimaa
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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Teille on lähetys
A

LÄHETYSTYÖN KESÄÄ

urinkoisena kesäaamuna joukko rovaniemeläisiä valmistautuu lähetysjuhlamatkalle. Matkalaukkujen pyörät rahisevat, kun 28
iloisesti rupattelevaa matkalaista
astelee junalle. Ilmassa on odottava ja innostunut tunnelma.
Mukana on ensikertalaisia ja
monet juhlat käyneitä konkareita.
Lähetysjuhlilta odotetaan ystävien
tapaamista, terveisiä lähetyskentiltä, mukavaa tunnelmaa, Jumalan
kohtaamista sekä hiljentymistä Sanan ja rukouksen äärellä.
Ohjelmalehtistä selatessa voi
vain todeta, että kaikkeen ei millään ehdi. Pitää valita itseä kiinnostavimmat tilaisuudet. Rovaniemeläisten osalta juhlat alkoivat
perjantai-iltana Tuomasmessulla.

Juhlilla kuultu musiikki oli erittäin tasokasta. Rovaniemen oma
lapsikuoro Valonlähdekin esiintyi
kahdessa tilaisuudessa: lauantaina
Evankeliumijunassa sekä sunnuntaina messussa. Kuoro oli ihana,
suloinen, liikuttava.
Lauantaina ja sunnuntaina kuultiin Jumalan suurista teoista eri
puolilla maailmaa lähettien ja ulkomaalaisten vieraiden kertomana. Jaettiin ajatuksia sovinnosta ja
rauhasta. Hiljennyttiin, rukoiltiin
ja kuultiin Jumalan Sanaa. Kansainvälisyydestä jäi positiivisena
kokemuksena mieleen Maailmojen
messu. Eri maissa syntyneet Suomessa asuvat kristityt voivat tehdä asioita yhdessä, kuten kyseisen
messun.

Elämä
alkaa sovinnosta

Meille
on lähetys

Perjantai-illan päätti huikea GospelMissio –konsertti. Kolme erilaista laulu- ja musiikkiryhmää
kiitti ja ylisti Jumalaa. Vastaavaa
saimme kokea kotikirkossamme
Rejoice in the Lord –tilaisuudessa toukokuun lopulla.

Sunnuntain messussa piispa Irja Askola vihki kuusi uutta pappia sekä siunasi kuusi uutta lähetystyöntekijää ja neljä lasta lähetystyöhön. He ovat vastanneet
omalla tavallaan Jumalan kutsuun. Mitä sinä voit tehdä, että

sanoma Jumalan rakkaudesta leviää kaikkeen maailmaan? Lähetysjuhlien vastaus kysymykseen
on: Välitä lähimmäisistä kotinurkilla. Rukoile maailman kristittyjen ja lähetystyön puolesta. Anna omat taitosi ja lahjasi Jumalan käyttöön.
Lähetys kuuluu meille kaikille.
Juhlaterveisin

Pirita Bucht
lähetyssihteeri

Lähetysruutu

30.6. klo 10 messussa saarnaa
Jukka Kääriäinen, Messun jälkeen
kirkkokahvit ja lähetystilaisuus srk-keskuksessa, mukana nimikkolähetit Laura ja Jukka
Kääriäinen perheineen Taiwanista.
8.8. klo 18 lähetystyön rukousilta kryptassa kirkon
alakerrassa, Liisa Alanne.
17.8. lähetyksen ja merimieskirkkotyön syyskauden
avajaiset Terttu Lehtolan mökillä Vanttausjärvellä.
Mukana lähetystyöntekijä, pastori Tarja Säynevirta.
Lähtö klo 11 srk-keskuksen edestä,
Rauhankatu 70, paluu n. klo 17. Matkan hinta 10 €.
Ilmoittautumiset kuljetuksen ja ruokailun järjestämiseksi
9.8. mennessä lähetystoimistoon p. 040 503 4057.
RETKI SUOMEN HIIPPAKUNNAN
LÄHETYSJUHLILLE TAIVALKOSKELLE
24.–25.8.
Matkalle lähdetään linja-autolla la 24.8. klo 7
srk-keskuksen edestä, Rauhankatu 70,
paluu su 25.8. n. klo 17.
Majoitus Herkko Hotellissa kahden hengen huoneissa.
Retken hinta on oman seurakunnan jäsenille 45 €.
Hintaan sisältyy matkat, majoitus ja aamiainen.
Muut ruokailut jokainen kustantaa itse.
Paikkoja retkelle on rajattu määrä ja ne täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautumiset 29.7.–8.8. välisenä aikana
lähetystoimistoon p. 040 503 4057.

Radio Dei

Lähettiperheen kuulumiset Taiwanilta
S

eurakuntamme nimikkolähetit Laura ja Jukka Kääriäinen perheineen vierailevat Rovaniemellä 30.6. Pastori, teologian
tohtori Jukka Kääriäinen saarnaa
pääkirkon klo 10 messussa. Kirkkokahvien jälkeen pidettävässä lähetystilaisuudessa Kääriäiset kertovat kuulumisia Taiwanilta.
Kääriäisen perhe siunattiin Porin lähetysjuhlilla vuonna 2011 lä-

hetystehtävään Taiwanille. Ensimmäisen työkautensa alkupuoliskon
he ovat opiskelleet kiinan kieltä.
Jukka Kääriäinen suoritti vaativan
kielikokeen Taipeissa toukokuussa. Hänellä oli lähetyslapsena opittu kiinan kieli vielä vahvana pohjana kielen jatko-opiskeluissa. Jukka tulee toimimaan opetustehtävissä Hsichun seminaarissa.
Lauran kiinan opinnot jatkuvat

93,4 Mhz

vielä ensi kevääseen asti, jonka
jälkeen hän aloittaa työt maahanmuuttajien parissa. Näin hän pääsee käyttämään kiinan kielen ohessa myös lähetyslapsena oppimaansa thain kieltä.
Tervetuloa seurakuntakeskukseen su 30.6. klo 12 kuulemaan
nuoren, kansainvälisen lähettiperheen tuntoja ensimmäiseltä työkaudelta Taiwanissa.

Rovaniemen
seurakunnan
ohjelma
kesäsunnuntaisin
klo 9.55–12.
Seuraa ilmoittelua
perjantain
Lapin Kansa
-lehdessä.

Kesäallakka
ROVANIEMEN KIRKKO
Sunnuntaisin klo 10 messu. Tiistaisin klo 8.30 Aamun rukoushetki sakastissa.
Keskiviikkoisin klo 18 arki-illan ehtoollinen, kuukauden viimeinen ke klo 18 Holy Mass.
Kirkko pidetään avoimena 1.9. asti klo 9-21.
20.06. klo 10
21.06. klo 19
22.06. klo 10
26.06. klo 13

lasten kesäkirkko.
Suvilaulut -yhteislaulutilaisuus.
Kansanlaulukirkko.
Virrestä voimaa –yhteislaulutilaisuus.
Vapaa pääsy.
26.06. klo 18
Holy Mass-englanninkielinen messu.
27.06. klo 18
Jutajaiset; Valoihminen - Johanna Kurkelan
kirkkokonsertti. Pääsylippu 20/15 €.
28.06. klo 16-19 Vaivaton vihkihetki.
28.06. klo 22
Jutajaiset; Johkaleagis – Jokilaaksosta,
Saamelaistaiteilija Niillas Holmbergin
kirkkokonsertti. Pääsylippu 15/10 €.
29.06. klo 11
konfirmaatio, Vaellusrippikoulu.
30.06. klo 12.30 konfirmaatio, Ounasvaaran leiri 4.
30.06. klo 15
konfirmaatio, Saarenkylän leiri 10.
04.07. klo 18

konsertti, Noora Karhuluoma sopraano,
Marco Bonacci urut. Vapaa pääsy,
käsiohjelma 5 €.
07.07. klo 12.30 konfirmaatio, Ounasvaaran leiri 5.
07.07. klo 15
konfirmaatio, Ratsastusrippikoulu.
10.07. klo 13
Virrestä voimaa –yhteislaulutilaisuus.
14.07. klo 12.30 konfirmaatio, Ounasvaaran leiri 6.
14.07. klo 15
konfirmaatio, keskikaupungin leiri 2.
18.07. klo 18
Kesäinen iltamusiikki, uusia suomenkielisiä
virsiä Ruotsista, Riikka Jalkanen laulu,
Maie Kuusik piano. Vapaa pääsy.
24.07. klo 13
Virrestä voimaa –yhteislaulutilaisuus.
28.07. klo 12.30 konfirmaatio, Saarenkylän leiri 12.
31.07. klo 18
Holy Mass-englanninkielinen messu,
Riipinen.

KESKIKAUPUNKI
19.06. klo 18.30–20 Kirkonjyrhämän laavulla Nuotionyyttärit.
21.06. klo 20–22 Juhannusaatto Kirkkolammella.
26.06. klo 18.30-20 Kirkonjyrhämän laavulla Nuotionyyttärit.
13.07. klo 12
27.-28.07.

Paaniemellä katulähetystyön leiripäivä.
Rovaniemen Rauhansanan kesäseurat.

30.06. klo 10
30.06. klo 13

KORKALOVAARA-YLIKYLÄ
kappelissa konfirmaatiomessu, ripari 18.
kappelissa konfirmaatiomessu.

07.07. klo 13
14.07. klo 13
16.07. klo 18
28.07. klo 13

kappelissa konfirmaatiomessu.
kappelissa messu.
kappelin pihalla Kesälauluilta, kahvit.
Sateen sattuessa kappelissa. Järj. Korkalovaaran diakoniakorttelitoimikunta.
kappelissa konfirmaatiomessu.

30.06. klo 15

OUNASVAARA
kappelissa messu.

07.07. klo 15
14.07. klo 15
21.07. klo15
28.07 klo 15

kappelissa sanajumalanpalvelus.
kappelissa sanajumalanpalvelus.
kappelissa messu.
kappelissa sanajumalanpalvelus.

30.06. klo 11

SAAREN-NAMMANKYLÄT
Pietarinpäiväjuhla Alanamman koulumuseolla.

07.07. klo 11
07.07. klo 13
21.07. klo 11
21.07. klo 13

Aapakirkossa sanajumalanpalvelus, kirkkokahvit.
Jouttikeron kappelissa sanajumalanpalvelus.
Aapakirkossa sanajumalanpalvelus, kirkkokahvit.
Jouttikeron kappelissa sanajumalanpalvelus.

YLÄKEMIJOKI
23.06. klo 14
27.06. klo 18
30.06. klo 14
07.07. klo 11
13.07. klo 10
14.07. klo 14
21.07. klo 11
21.07. klo 13
28.07. klo 11

Somosen kirkolla jumalanpalvelus ja
suvilaulut.
Juotaksen nuotioilta Juotasjoen laavulla.
Vanttauskosken nuotioilta venesataman
laavulla.
Auttin kappelissa jumalanpalvelus.
Auttin kappelissa keskiaikamarkkinoiden
markkinahartaus.
Viirin nuotioilta Vuoskuojan laavulla.
Viirin hautausmaalla hautausmaahartaus.
Auttin hautausmaalla hautausmaahartaus.
Viirin kappelissa suvilaulut.
ALAKEMIJOKI

La 22.6. klo 11
23.06. klo 11

kappelin pihalla kesäkirkko. Sateen sattuessa sisällä.
kappelissa Alakemijoen rippileirin konfirmaatio.

07.07. klo 10
21.07. klo 10
21.07. klo 13

kappelissa sanajumalanpalvelus.
kappelissa sanajumalanpalvelus.
Välijoen laavulla kesäkirkko.

23.06. klo 15
23.06. klo 18
30.06.klo 18

Sinetässä Kansanlaulukirkko
Jouni ja Helena Laukkasella.
Marrasjärven laavulla Kansanlaulukirkko.
Sinetän kappelissa Suvilaulujen ilta.

07.07. klo 12
07.07. klo 16
14.07. klo 11
28.07. klo 11
28.07. klo 18

Lohinivan laavulla Kansanlaulukirkko.
Meltauksen kappelissa iltakirkko.
Sinetän kappelissa messu, kirkkokahvit.
Sinetän kappelissa messu, kirkkokahvit.
Meltauksen laavulla Kansanlaulukirkko.

OUNASJOKI

