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Sinä joka kannoit
minut maailmaan,
lämpöäsi annoit,
siitä vielä jaan.
Sinä joka hiljaa
hoidit minua,
silmissäsi ilo,
valo hehkuva.
Sinä joka jaoit
vuodet nuoruuden,
kuinka ymmärtäisin
merkityksen sen?
Yhä vielä jaksat
muistaa minua.
Sinua nyt kiitän
rakkaudesta.

Kuva Eastpress / Seppo JJ Sirkka

Anna-Mari Kaskinen

Kiitos teille äidit!

Jouni Riipinen:
Rohkeasti uusiin
visioihin ja
toimintatapoihin.

Mari Tolkkinen
toimii
lähetysjuhlien
emäntänä.

Äitiys on
Jumalan lahjaa,
tärkeiden hetkien
syliä ja sydäntä.

Rippikouluihin
ilmoittaudutaan
1.5.–30.6. verkossa.
Katso vaihtoehdot.

Partiolaisia
yhdistää
ilon ja lähimmäisyyden
kieli.
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Pääkirjoitus

Huumori

O
tä.

tsikon sana on latinaa. Suomeksi sana
merkitsee: mm. märkyyttä, vettä, kosteutta, nestettä, viiniä, maitoa, kyynelei-

Huumorin alkujuuret ovat siis hyvin aineelliset. Tiedetään, että Kreikan antiikin luonnontieteessä ”humor” -sana oli yleisnimi neljälle
alkuaineelle: vedelle, tulelle, maalle ja ilmalle.
Näiden aineiden keskinäisten seossuhteiden
katsottiin vaikuttavan myös ihmisten luonteenlaatuun. Shakespearen kielessä ”humor” -sana
merkitsi ilkeyttä, kiihkeyttä tai yleensä tasapainottomuutta. Nykyisin meidän käsityksemme huumorista on aivan päinvastainen. Eikös
huumori olekin meille leppoisaa iloa, naurua ja
leikinlaskua?
Teoksessaan ”Runon porteilla” professori
Unto Kupiainen toteaa, että kristillinen maailmankatsomus on avannut tien huumorin esiintymiselle länsimaisessa kulttuurissa. Antiikin
ajattelutavalle ja kulttuurille huumori oli vieras
käsite.
*****
Raamatusta varsinaista huumorikäsitettä ei
löydy. Tosin monissa Vanhan testamentin Psalmeissa kehotetaan riemuitsemaan ja iloitsemaan. Myös Uudessa testamentissa, varsinkin
apostoli Paavalin kirjeissä, kehotetaan iloon
ja lempeyteen. Samoin kuin käsite ”rakkaus”

kaikessa täyteydessään tuli maailmaan kristinuskon kautta, samoin käsite ”huumori” levisi
kristinuskon vanavedessä.
Varmaan on niin, ettei huumori voi elää ahtaudessa, ahdistuksessa ja toivottomassa ilmapiirissä vaan tarvitsee elääkseen vapautuneen,
avoimen ja rehellisen ”maaperän”. Oppi–isämme, uskonpuhdistaja Martti Luther löydettyään
armollisen Jumalan, on jäänyt historiaan myös
hyvänä ja antoisana humoristina. Myös monet
muut kirkon ja herätysliikkeiden johtohahmot
ovat olleet hyviä ja antoisia humoristeja. Voidaan siis todeta, että huumori on eräs kristillisen elämänkatsomuksen vahva merkki.
Huumorin tarkoituksena on tehdä ihmiset
iloisiksi, naurattaa, purkaa jännitystä ja tarjota huojennuksen tunne. Huumoria voi käyttää
jopa ihmissuhteiden ylläpitoon tai oman olon
parantamiseen. On sanottu, että huumori syntyy sukkeluuden ja sympatian yhdistelmistä.
Parhaimmillaan huumori on kuitenkin aina
myönteistä ja hyväntahtoista. Hyvässä huumorissa ei loukata ketään.
*****
Hyvä huumori esittää sanomansa aina ilolla
ja rakkaudella. Sanotaan myös, että hyvän
humoristin sydän on lämmin ja ihmisläheinen
ja pää kylmä ja rohkea. Hyvä humoristi on
optimisti, romantikko, joka näkee ajan har-

Viikon sana

Lupa häiritä Jumalaa
Jeesus sanoi: ”Kuvitelkaa, että joku teistä menee keskellä yötä ystävänsä luo ja sanoo: ’Veli hyvä, lainaa minulle kolme leipää. Eräs ystäväni poikkesi matkallaan luokseni, eikä minulla ole tarjota hänelle mitään.’ Toinen vastaa sisältä: ’Älä häiritse minua. Ovi on jo lukossa, ja
minä olen nukkumassa lasten kanssa. En minä
voi nousta antamaan mitään.’ Mutta minä sanon teille: vaikka hän ei nousisikaan antamaan
toiselle leipää pelkkää ystävyyttään, hän kuitenkin tekee sen, kun tämä hellittämättä pyytää,
ja hän antaa niin paljon kuin toinen tarvitsee.
Niinpä sanon teille: Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa,
niin teille avataan. Sillä pyytävä saa, etsijä
löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan.
(Luuk. 11)

Yhteys suurimpaan
Mikä on sinun voimavarasi?
Kaksi tunnettua gospel-muusikkoa Jaakko
Löytty ja Pekka Simojoki ovat molemmat tehneet laulun kahden maan kansalainen. Laulun
viesti on selkeä, siinä kerrotaan sisällä syntyneestä voimasta, mitä yhteys Jumalaan tuottaa.
Lisäksi lauluissa siirretään katseet ajan rajan
tuolle puolen ikuisuuteen. Täällä vaeltava mies,
elämän painolastin kanssa katsoo horisonttiin
nousevaa aurinkoa, elämän arvoitus on edessä,
mutta sen keskellä sisimpään vuotaa syvä rauha.
Rauha synnyttää yhteyden suurempaan.
Mitä yhteys merkitsee?
Kun ihminen on yhteydessä toiseen puheen ja
läsnäolon tasoilla. Hän voi purkaa sydäntään ja
jakaa huoliaan. Ilo syntyy myös siitä, että elämän voi jakaa toisten kanssa. Inhimilliset tuet
ovat kuitenkin rajalliset.
Mistä apu, kun voimavarat loppuvat? Jumala
tuntee meidät läpikotaisin, Hänelle ei mikään tilanne tule yllätyksenä. Jeesuksessa hän rakastaa

maan ankeuden takaa valon ja toivon. Todellisen humoristin sanotaan kykenevän jopa
hymyilemään surun kyynelten keskellä sekä
pystyvän iloitsemaan elämän vastuksien ja
ristiriitojen paineissa.
Huumorintaju on sitten aivan eri juttu! Sillä
tarkoitetaan meissä jokaisessa olevaa persoonallista huumorin ymmärtämisen, hyödyntämisen ja sen arvostamisen taitoa. Joillakin
ihmisillä hyvän huumorintajun on jopa todettu
parantavan elämänlaatua, stressinhallintaa ja
sosiaalisia suhteita!
Minä en ole humoristi enkä vitsien kertoja.
Sitäkin suuremmalla sydämellä olen huumorintajuinen ja mielelläni kuuntelen persoonallista, aitoa ja hyvää huumoria. Huumorintajuni
lienee savolaissukujuuren pohjalta nousevaa
persoonallisuutta? Olen kokenut, että hyvä
huumori on monissa elämäni tilanteissa poistanut jännityksen, lieventänyt surua ja antanut
valoisan mielen murheen keskelle.
Kirjoitan nyt viimeistä kertaa Pääskyn
pääkirjoitusta. Näitä juttuja kirjoittaessa olen
ikään kuin filminauhalla nähnyt silmissäni rovaniemeläisiä tuttuja kasvoja, ikään kuin heille
kulloinkin kirjoittaisin. Tätä kirjoittaessa olen
jälleen nähnyt monia hymyileviä kasvoja. Rovaniemellä olen kohdannut humoristeja ja huumorintajuisia ihmisiä. Tämä lienee myös yksi
syy täällä viihtymiseeni.

*****
Ainoa alue, johon parhainkaan huumori ei yllä, on Vapahtajamme kärsimyksen ja ristin tie.
Tämä tie meidän on kohdattava myös omassa
elämässämme. Mutta jo pääsiäisaamun auringon säteissä näemme ilon alun ja kaiken sen,
mistä hyvän humoristin ja huumorintajuisen
ominaisuudet pulppuavat.
Kiitän kaikkia Pääskyn lukijoita yhteisistä
hetkistä tämän lehden äärellä.
Jumalan Siunausta.

Jouni Riipinen
kirkkoherra

Kirkon kynnys

Rukous

Rakas Isä.
Sinä tiedät, mitä me tarvitsemme,
ennen kuin itse sen ymmärrämme.
Sinä luet ajatuksemme,
ennen kuin sydämemme
on alkanut rukoilla.
Kuitenkin sinä, taivaallinen Isä,
haluat, että raivaamme tilan,
missä saamme kaikessa rauhassa
kohdata sinut.
Että voimme puhua kanssasi,
omasta elämästämme ja niiden elämästä,
jotka olet laskenut sydämellemme.
Herra, opeta meitä rukoilemaan
hengessä ja totuudessa.
Aamen.

Hartaus
meitä ja on avannut tien yhteyteensä.
Onko sinulla kokemus, että kaikkein suurin
rakastaa sinua? Entä tunnetko kaiken olevan
mahdollista Hänen yhteydessään?
Elämämme on matkantekoa täällä. Jumalan
valtakunta on vielä tuonpuoleisessa ja elää meidän ihmisten sydämissä sisäisesti. Rukous on
silta tämän todellisuuden ja Jumalan välillä. Rukouksessa voimme tuoda kaikki asiamme kaikkivaltiaan tietoon ja Hän kuuntelee.
Kristuksen ristin salaisuutta on se, että vaikka emme osaisikaan rukoilla oikeilla sanoilla.
Isä vetää meitä puoleensa henkensä kautta. Hän
kuulee meidän sanattomat huokauksetkin.
Elämämme Jeesuksessa on ylösnousemuselämää. Se voidaan nähdä yhtenä rukouksena Jumalan puoleen. Kun näemme elämämme näin,
huolemme ovat mitättömiä katoamattomuudesta käsin.
Mikko Reijonen
seurakuntapastori

Seurakuntarakenneuudistuksessa
otettava aikalisä
Kirkolliskokous linjaa seurakuntien rakenteen tällä viikolla Turussa. Pohjaehdotuksen mukaan kaikkien seurakuntien on kuuluttava johonkin seurakuntayhtymään viimeistään vuodesta
2019 lähtien.
Yhtymämallin tavoitteena on vahvistaa paikallisseurakuntien yhteisöllisyyttä ja perustyötä siirtämällä työnantajavelvoitteet, hallinto, talous, kiinteistöjen hoito, hautainhoito ja rekisterinpito sekä mahdollisesti myös perheneuvonta ja sairaalasielunhoito yhtymälle. Myös seurakuntien omaisuus ja
velatkin siirtyvät yhtymälle.
***
Mallia on pidetty liian raskaana koko
kirkolle. Se näyttäisi rakentavan yhden
hallintoportaan lisää. Vaikka raskassoutuinen hallinto perusseurakunnista
poistuisi, sinne silti jäisi jonkinasteinen hallinto seurakuntaneuvostoineen.
Yhtymähallinto ja hiippakuntahallinto
on myös saatava niveltymään toisiinsa.
On esitetty epäilys, että usean seurakunnan muodostaman yhtymän hallintokoneisto tulee olemaan liian etäällä
seurakuntalaisista, joiden elämään se
vaikuttaa määrittelemällä taloudelliset
raamit perusseurakunnan toiminnalle.
Lapin seurakuntien näkökulmasta yhtymämalli tuntuu hurjalta pitkien
etäisyyksien vuoksi. Jos seurakunnilla
on yhteisiä työntekijöitä, työaika hupenee pitkiin työmatkoihin. Tilanne voi
olla toisin Etelä-Suomen pienten etäisyyksien seurakunnissa.

On myös kysytty, voiko usean köyhän seurakunnan yhteenliittymästä tulla taloudellisesti omillaan pärjäävä kokonaisuus.
***
Erilaiset lähtökohdat tuntuisivat edellyttävän monimuotoisia ratkaisuja.
Miksi siis hirttäytyä yhteen malliin?
Piispa Salmen ja Rovaniemen seurakunnan luottamushenkilöiden tapaamisessa hiljattain kävi ilmi, ettei uudistukselle ole laskettu mitään hintalappua.
Uudistushankkeessa tuntuu olevan uskonvarainen luottamus siihen, että joka
tapauksessa malli tuo säästöjä.
Kirkon jäsenmäärä on laskusuunnassa eikä näköpiirissä ei ole tilanteeseen muutosta. Kirkon jäsenmäärän vähentyessä tulisi ehdottomasti arvioida myös uudistuksen kokonaiskustannukset. Tämä on varsin perusteltua
myös siksi, että kaikkien seurakuntien
kirjanpitoa ja palkanlaskentaa hoitava
Kirkon Palvelukeskus on tullut odotettua paljon kalliimmaksi kirkolle.
***
Seurakuntayhtymämallia
lähdettiin
suunnittelemaan taannoisen kuntarakenneuudistuksen pohjalta. Koska kuntahanke ei ole vielä toteutunut, tästä näkökulmasta vähin toive olisi, että kirkolliskokous ottaisi aikalisän hankkeesta päättämisessä ja odottaisi valtiovallan
kuntaratkaisuja.
Kari Yliräisänen
viestintäpäällikkö
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Kirkkoherra Jouni Riipinen eläkkeelle 1.8.

Toimintaympäristön muutos
vaatii uusia visioita ja toimintatapoja
Jouni Riipinen tuli ensi kerran papiksi Rovaniemelle 1980-luvun puolivälissä Ounasjoen alueelle. Toinen, reilu kaksi vuotinen työjakso
kirkkoherrana, ulottuu elokuun alkuun saakka. Riipinen joutui muuttamaan työssäolosuunnitelmiaan huomatessaan muutoksia
terveydentilassaan noin vuosi sitten.
ja o. Asioiden valmistelu yhdessä
tulee olla rakentavaa ennen varsinaisia päättäviä kokouksia.
– Osallistuminen yhteisen strategian luomiseen ja sitoutuminen
siihen koko toimikautena vahvistaa yhteisiä toiminnan suuntaviivoja.
– Tärkeää on myös se, että luottamushenkilöt ja työntekijät tiedostavat omat vastuualueensa ja tehtävänsä ja myös pysyvät niissä rajoissa, Riipinen muistuttaa.

Kuva Rainer Hiuspää

Kirkkoherra Riipinen on harmissaan siitä, että viranhoito jää aiottua lyhyemmäksi. Suunnitelmat
jäivät alkumetreille.

Enemmän aikaa
työntekijöiden tukemiseen
– Olisin halunnut antaa enemmän
aikaa työntekijöiden kohtaamisiin
ja kokemusten vaihtamiseen. Jumalanpalveluselämän ja yleisen
seurakuntatyön kehittäminen sekä henkisen huollon toimintamallit kriisitilanteissa jäivät alkumetreille. Ei ollut riittävästi aikaa paneutua niihin, valitettavasti, Riipinen kokee.
– Luottamushenkilöt ovat suhtautuneet eropäätökseeni myönteisen ymmärtävästi. Osa toki on harmitellut lyhyeksi jäänyttä yhteistoimintaa, Riipinen kertoo.

Toimintatavat
tulevat muuttumaan
Kahden työrupeaman kautta Riipinen on nähnyt Rovaniemen väestön siirtymisen lähemmäs keskustaajamaa. Samalla seurakuntalaisten yhteys omaan seurakuntaan,
työntekijöihin ja luottamushenkilöihin on etääntynyt. Tilanne pakottaa muutoksiin työmuodoissa ja
–tavoissa.
– Ounasjoen piirin kappalaisena
tein paljon kotikäyntejä syntymäpäivinä, kinkereillä, lähetys-diakoniailloissa, nuotioilloissa ja rippikoululaisten kotona. Nyt vanhojen
tuttujen työtapojen sijalle on löydettävä osin uusia, Riipinen arvioi kehitystä.

Sitoutuneita ja
innostuneita työntekijöitä
Riipinen kertoo iloinneensa erinomaisen antoisasta yhteistyöstä
työntekijöiden kanssa.
– Olen kokenut työntekijöiden
sitoutumisen, innostuksen ja vastuullisuuden omaan työhönsä vahvana ja tämä on heijastunut voimavarana kaikessa seurakuntatyössä.
– Rovaniemellä työskennellessäni olen kokenut saavani luottamusta, tukea ja mukana elämisen yhteyttä monissa eri tilanteissa.
– Hyviä hetkiä ovat olleet myös
vanhojen tuttujen tapaamiset erilaisine muisteluineen. Hienoa ovat
olleet myös uudet tuttavuudet esimerkiksi Miesten saunailloissa,
Jouni Riipinen kertoo.

Seuraajalle pähkättäväksi
Seuraajalleen Jouni Riipinen toivoo rohkeutta ja kykyä katsoa laajasti kauas eteenpäin. Yhteen hiilen puhaltamisen ajatusta eri työmuotojen, luottamushenkilöiden,
seurakuntalaisten ja työntekijöiden
välille on viljeltävä.
– Seurakuntatyön tulee olla monipuolista, että mahdollisimman
moni löytäisi oman paikan seurakuntayhteydestä, joka pohjautuu
kirkon perussanomaan.
– Kirkkoherralla tulee myös olla
rohkeutta luopua toiminnasta, joka ei enää ole toimiva. On visioitava uusia toimintamalleja, jotka
vastaavat tämä ajan ihmisten kyselyyn ja tarpeisiin. Kotimaan Jäsen 360-ohjelma voisi ehkä olla
tässä apuna.
– Seurakunnan hengellisen elämän painopisteiden linjaus korostuu tässä ja tulevassa ajassa. Ilmassa on odotuksia vahvasta johtamisesta, Riipinen arvioi.

Nopea hyppy
hallintoa uudistamaan
Kirkkoherran työnsä aloittaessaan
Riipiselle toi yllätyksen hallinnonuudistuksen loppumetrien tiukka
viimeistelyvaihe.
– Tilanne edellytti nopeaa perehtymistä ja ratkaisujen tekoa sekä hallinnonuudistuksen käytäntöön panoa. Onneksi piirijako oli
minulle ennestään tuttu ja asiat
etenivät lopulliseen asentoonsa.
Hallinnonuudistuksen ”sisäänajo”
onnistui hyvällä yhteistyöllä työntekijöiden kanssa, Riipinen kiittelee.

Eläkepäivien suunnitelmia

Kirkkoherran kipu pappeudesta
Pappeus on ollut Jouni Riipiselle
kutsumustehtävä, jonka hän arvioi toteutuneen parhaiten olleessaan
ns. rivipappina ja pienen seurakunnan kirkkoherrana.
– Se harmittaa, ettei ole ollut
mahdollisuutta osallistua papin perustyöhön, toimituksiin ja seurakuntalaisten tapaamisiin siinä määrin kuin odotin ennen virkaan tuloa.
– Suuren seurakunnan kirkkoherrana työ on enemmän toimitusjohtajan hallinnollisia tehtäviä kuin
varsinaisia papin töitä, mutta tietenkin johtamistyön taustalla ovat
aina kristilliset perusarvot, Riipinen sanoo.

Yhden seurakunnan
malli toimiva
Työskentely Rovaniemellä on ollut Riipiselle mieleen, koska täällä
kaikki toiminta ja päätökset kohdistuvat vain tätä seurakuntaa varten. Edellisessä virassaan Oulun
seurakuntayhtymässä oli paljon
yhtymän yhteisiä asioita, joita joutui vuorollaan hoitamaan. Se oli
pois omasta seurakunnasta.
– Täällä on kaikki lähellä, samassa talossa. On ollut helppo ta-

voittaa eri työntekijät, kun on ollut
tarve selvittää jokin asia.
– Toimintaperiaatteet ja toiminnan linjaukset ovat yksinkertaisempia luoda ja kehittää yhdessä
seurakunnassa kuin monen seurakunnan yhtymässä, Riipinen arvioi yhden seurakuntamallin etuna.

Avaimena avoin
yhteinen keskustelu
Kirkkoherra Riipinen on kokenut
rovaniemeläiset luottamushenkilöt myönteisen aktiivisina. Riipi-

Kirkkoherra Jouni Riipinen sai
läksiäisjuhlassaan sunnuntaina 3.5.
seurakunnalta lahjaksi polkupyörän
eläkepävien liikuntaharrastuksiin.

nen pitää hallinnon olennaisena
elementtinä rakentavaa yhteistyötä
luottamushenkilöiden ja johtavien
viranhaltijoiden välillä.
– Avoin, yhteinen keskustelu on
hyvä ja vahva lähtökohta, kaiken a

Riipinen kertoo jäävänsä pois työstä hyvällä ja iloisella mielellä. Hän
tunnustaa, ettei vaikeuksien keskellä aina jaksa katsoa valoisasti
eteenpäin.
– Monesti vastoinkäymiset kuitenkin syventävät ja avaavat elämässä uusia näköaloja. Olen kokenut Jumalan ihmeellistä johdatusta
ja siunausta, siksi katson tulevaisuuteen turvallisin mielin.
Elokuun alussa alkavilla eläkepäivillään Riipinen aikoo keskittyä
yhteisiin harrastuksiin Kati-puolisonsa kanssa. Lastenlasten touhuissa hän myös aikoo pysyä mukana. Myös koti ja sen ympäristö
odottaa kunnostajaa.
KHY
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Lähetysjuhlat

Bhibin Shakya haluaa auttaa niitä,
joihin muut eivät halua koskea

Kutsumus löytyi
nuorten parissa työskennellessä
Bhibin alkoi työskennellä nuorisotyönohjaajana kirkossa. Hänen
luokseen tuli paljon nuoria, joilla oli huumeongelma. Heidän oli
helpompaa puhua Bhibinille kuin
papille tai vanhemmilleen. Seura-

kunnan nuortenryhmästä tuli heille
eräänlainen tukiryhmä.
Seitsemän
vuoden
jälkeen Bhibin hakeutui töihin
kuntoutuskeskukseen. Nyt hänen
johtamansa järjestö työskentelee
yhdessä eri kirkkojen kanssa auttaakseen syrjäytyneitä nuoria.
– Huumeongelmat ovat yleisiä
Nepalissa. Huumeet myös edistävät hivin leviämistä. Jopa sellaiset nuoret, jotka ovat aktiivisia
kirkossa, voivat käyttää huumeita.
Grace Community Servicen kautta
minulla on mahdollisuus tavoittaa
seurakuntia ympäri maata. Ohjaan
ja autan kirkkojen johtajia, jotta he voisivat puuttua näihin ongelmiin.
Suomen Lähetysseura tukee Nepalin kirkkojen yhteisöön kuuluvan Grace Community Servicen
työtä. Siihen sisältyy myös taistelu ihmiskauppaa vastaan.
– Tämä on kokonaisvaltainen
missio. Minun haasteeni on saada
seurakuntapapit auttamaan nuoria
käytännön tasolla.

Kuva Joanna Lindén-Montes

mutta ei miettinyt sen kummemmin kristinuskon sanomaa. Myöhemmin hän alkoi itsekin käyttää
alkoholia ja huumeita. Sitten hän
sattui kuulemaan erään lähetystyöntekijän saarnaavan kirkossa.
– Hän puhui syntien tunnustamisesta. Sanat koskettivat minua ja
aloin miettiä luonnettani ja syntejäni. Ymmärsin, että jos jatkan samalla tiellä, minusta tulisi samanlainen
kuin isäni. Tajusin, että minun pitäisi kantaa vastuuta siskoistani ja äidistäni. Menin eteen tunnustamaan
syntini ja ottamaan vastaan anteeksiannon. Lämpö tulvahti kehooni ja
menetin hetkeksi tajuntani. Sen jälkeen elämäni muuttui.

Bhibin Shakyan johtama järjestö Grace Community Service on yksi Suomen Lähetysseuran kumppaneista Nepalissa. Se tukee hiv-positiivisia, aidsiin sairastuneita ja
heidän perheitään. Hiv/aids-työn lisäksi järjestö tekee huumeiden ja ihmiskaupan
vastaista työtä. Se on pelastanut ihmiskaupan uhreja bordelleista.

Kuva Kabi Thapa

Rovaniemen Lähetysjuhlien nepalilaisvieras Bhibin Shakyan kutsumus on todistaa Jumalan rakkaudesta auttamalla niitä, joita kukaan ei halua nähdä. Hän johtaa
järjestöä nimeltä Grace Community Service, joka työskentelee huumeongelmaisten ja hiv-positiivisten parissa. Työ on lähellä hänen
sydäntään, koska myös hän itse on
kokenut köyhyyttä ja syrjintää.
Bhibin Shakya syntyi LänsiNepalissa buddhalaiseen perheeseen vuonna 1973. Hänen isänsä
oli muurari, joka käytti kaikki rahansa alkoholiin ja hashikseen.
– Vanhempani riitelivät joka ilta. Menimme usein nälkäisinä
nukkumaan. Isäni kuoli ollessani
7-vuotias. Sen jälkeen muutimme
äitini ja kahden siskoni kanssa
Kathmanduun, missä äiti sai töitä siivoojana kristillisestä lastenkodista, Bhibin kertoo.
Perhe asui lastenkodissa kahdeksan vuotta. Elämä oli raskasta ja
täynnä surua. Lastenkodin pyhäkoulussa Bhibin kuuli Jeesuksesta,

Bhibinin mukaan kirkon tehtäviin kuuluu myös ennakkoluulojen
murtaminen.
– Haluamme myös auttaa hiv-positiivisia kehittämään kykyjään ja
luovuuttaan, jotta he voisivat elättää itsensä. Se on tärkeää heidän
henkisenkin hyvinvointinsa takia.
– Hiv-positiiviset kokevat syrjintää, koska ihmisillä ei ole oikeaa tietoa ja he pelkäävät. Erityisesti naisilla on vaikeaa. Monet
saavat tartunnan ulkomailla työssä olleilta miehiltään, mutta miesten kuoltua naisia syyllistetään ja
he menettävät kotinsa ja omaisuutensa.
– Eräänkin naisen appiukko ajoi
ulos kodista. Nainen oli raskaana
ja koko kylä syrji häntä. Tarjosimme hänelle apua, hän muun muassa
kävi puoli vuotta kestävän ompelukurssin. Nyt hänellä on ammatti ja
ystäviä ja hän on löytänyt Kristuksen rakkauden seurakunnassaan.

Ihmiskauppa uhkaa nuoria naisia
Köyhyys on syynä myös siihen, että erityisesti nuoria tyttöjä houkut-

GCS järjestää myös tapaamisia perheille, joita hiv/aids koskettaa.

televat ulkomailta tulleet työtarjoukset. He matkustavat ulkomaille
luullen saavansa paikan kotiapulaisena. Todellisuudessa he päätyvät
kuitenkin bordelleihin, joissa joutuvat työskentelemään, kunnes sairastuvat, usein juuri aidsiin.
– Me jaamme tietoa riskeistä yhdessä paikallisten kirkkojen kanssa, ja olemme jopa onnistuneet pelastamaan tyttöjä pakotetusta prostituutiosta. Nepalin hallitus ei tavoita ruohonjuuritasoa, mutta kirkot tavoittavat, Bhibin kertoo.
Tulevaisuudessa Bhibin toivoo
voivansa keskittyä enemmän hylättyjen lasten auttamiseen.
– On monia tapoja auttaa lapsia,
joilla on hiv-tartunta. He voivat
elää pitkän ja rikkaan elämän. Me
rohkaisemme kirkon jäseniä välittämään Jeesuksen rakkautta erityisesti näille lapsille.
Nepalissa on maan terveysministeriön mukaan noin 64 000 hiv-positiivista tai aidsia sairastavaa. Vuosittain 5 000–10 000 nuorta naista myydään prostituoiduiksi Intiaan.
Joanna Lindén-Montes

Lähetysjuhlille tarvitaan lisää liikenteenohjaajia
Liikenteenohjaajista Lappi Areenalla
on yhä pulaa. Kukin liikenteenohjaaja
saa parikseen ”leijonan” eli Lions Clubista kokeneen liikenteenohjaajan.
Tehtävä on siis helppo. Jos Sinä voit
olla tässä asiassa avuksi, tulethan paikalle liikenteenohjaajien perehdytykseen!

Avoimet tehtävät löytyvät
Tilkkutäkistä:
www.vapaaehtoispankki.fi/rovaniemi

Talkoolaiselle tarjotaan
Kukin talkoolainen saa ilmaiset kampanisukahvit, jotka voi lunastaa kahvilipukkeella joko Lappi Areenan ravintola Paussista tai kioskista. Vähintään
6 tuntia palvelevat saavat myös ilmaisen lämpimän ruoan Lappi Areenan ravintola Paussissa.
Lisäksi Suomen Lähetysseura tilaa
jokaiselle talkoolaiselle kiitokseksi Lähetyssanomat (3kk). Kaikki talkoolaiset on vakuutettu Rovaniemen seurakunnan toimesta.

Talkootoimisto juhlilla

n TALKOOLAISTEN PEREHDYTTÄMINEN

Talkootoimisto palvelee kaikkia talkoolaisia Lappi Areenalla toisessa kerroksessa talkoolaisia:
• pe 12.6. klo 8–21
• la 13.6. klo 8–22.30
• su 14.6. klo 8–21 (tai kunnes kaikki
paikat ovat kunnossa)

PÄIVÄMÄÄRÄ MIKÄ PEREHDYTYS?

Talkootoimistossa on muutaman talkoolaisen lisäksi aina paikalla myös
Sari Kuirinlahti 040-5504732 tai Tanja
Martimo 0400-419471.
Talkootoimiston numero on 040 648
3222.

Talkoolaisten siunaus 25.5.
ja kiitosjuhla 15.6.
Kaikki talkoolaiset siunataan tehtäviinsä Rovaniemen kirkossa ma 25.5. klo
18.
Talkoolaisten kiitosjuhla on ma 15.6.
klo 18 seurakuntakeskuksen juhlasalissa, Rauhankatu 70B. Klo 19 alkaen
juhla jatkuu kirkossa.

MIHIN AIKAAN? MISSÄ?

MA 4.5.
Infopiste
klo 16.30
			
TI 5.5.
Lähetystori Basaari
klo 18.00
KE 6.5.
Talkootoimisto, Neuvokas klo 17.00
TO 7.5.
Somistus
klo 10.00
MA 11.5.
Ruokapalvelu
klo 17.00
KE 13.5.
Kolehdinkantajat
klo 17.00
MA 18.5.
Rukouspalvelijat
klo 18.00
TI 19.5.
Liikenteenohjaus kirkonm. klo 18.00
KE 20.5.
Huoltotehtävät ja roudarit klo 17.00
TO 21.5.
Järjestyksenvalvojat
klo 18.00
Opastajat
klo 18.00
Opasteet
klo 18.00
Rakentajat ja purkajat
klo 18.00
Liikenteenohjaus Lappi A klo 18.00
SU 24.5.
Rippikouluralli
klo 12.00

PEREHDYTTÄJÄ?

srk-keskus, 2.krs
Antti Jääskeläinen
Kirkkoneuvoston kokoushuone
Srk-koti yläsali
Hannele Simonen
Krypta
Sari Kuirinlahti
Srk-koti yläsali
Maisa Sarajärvi-Nuorti
Srk-koti yläsali
Timo Eskelinen
Krypta
Ismo Kreivi
Srk-kodin yläsali
Liisa Alanne
Kirkon parkkis
Jarmo Rastas
Krypta
Ismo Kreivi
Lappi Areena
Pentti Puuronen
Lappi Areena
Taisto Jääskö
Lappi Areena
Seppo Timonen
Lappi Areena
Kalle Kenttälä
Lappi Areena
Jarmo Rastas
Srk-koti takkahuone Juho Rinne

Osoitteet:					
Srk-keskus Rauhankatu 70 A
Srk-koti yläsali Rauhankatu 70 G
Srk-koti takkahuone Rauhankatu 70 G
Krypta (kirkon alakerta) Yliopistonkatu 2, sisäänkäynti Vapaudentien puolella
Lappi Areena

YHTEYSTIEDOT
p. 040 5012144
p. 040 740 7634
p. 040 550 4732
p. 0400 212447
p. 040 5736652
p. 040 822 6642
p. 040 5034057
p. 050 5831097
p. 040 822 6642
p. 040 7224091
p. 040 5061018
p. 040 7304017
p. 040 8650799
p. 050 5831097
p. 040 7300153
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12.–14.6.2015
Lähetysseuralta 100 000 euroa
Nepalin maanjäristysuhrien auttamiseen

Tee lahjoitus
Voit lahjoittaa myös näin:
Tilille FI60 8179 9710 0312 86 kirjoita viestikenttään AUTA
Soita numeroon 0600 11320 (puhelun hinta 20,28 e + pvm.)
Lähetä tekstiviesti AUTA5 (5 e) tai AUTA10 (10 e) numeroon 16155
Toivon Torin tuotto ohjataan Lähetysseuran katastrofirahastolle ajalla 11.–17.5.

Lähetysjuhlien t-paita
tilattavissa 14.5. saakka

Valtakunnalliset
lähetysjuhlat
ovat vajaan parin kuukauden
päässä, 12.–14. kesäkuuta. Juhlat ovat Suomen Lähetysseuran
ja Rovaniemen seurakunnan järjestämät hengelliset kesäjuhlat,
joilla saamme kuulla Jumalan
suurista teoista eri puolilla maailmaa, rukoilla ja hiljentyä.

Voit kertoa juhlista ystävillesi,
tuttavillesi ja naapureillesi esim.
pukeutumalla
lähetysjuhlien
t-paitaan.
Paitatilauksen teet kätevästi täyttämällä lomakkeen netissä: www.rovaniemenseurakunta.fi/valtakunnalliset_lahetysjuhlat_lappi_areenalla_12-1462015/tilaa_lahetysjuhlien_t-paita/
Jos et käyt nettiä, voit soittaa lähetysjuhlien pääsihteerille
Elina Rask-Litendahlille p. 0400-365 878 arkisin klo 9–15.
Lähetysjuhlapaitatilauksia otetaan vastaan helatorstaihin
14.5. asti.
Paidan hinta on 20 € ja se maksetaan käteisellä paidan hakemisen yhteydessä ma 25.5. kirkossa klo 18, jolloin juhlien
vapaaehtoistoimijat siunataan tehtävään.
Paitojen koot ovat: kapea lady fit –malli koot S-XL ja suorahelmainen t-paita koot S-XXXL.
Lähetysjuhlaterveisin
Elina Rask-Litendahl
lähetysjuhlien pääsihteeri

Lähetysjuhlien
kotimajoituksesta
Kiitos kaikille kotimajoituksen tarjonneille Lähetysjuhlien
vieraita varten. Kaikki majoitusta kysyneet on saatu sijoitettua. Tällä hetkellä näyttää, että lisätarvetta kotimajoitukselle ei enää ole. Oletettavasti juhlille tuleva väki on löytänyt
majoituksensa.

Lähetysjuhlat ovat kuin festarit
– on hyvä tunnelma ja paljon porukkaa
Esittelyssä tulevien Lähetysjuhlien nuori emäntä.
Mari Tolkkinen, 25, toimii emäntänä kesäkuun Lähetysjuhlilla. Hänet
tai aisaparin, isäntä Juha Taanilan,
nähdessään juhlavieras voi epäröimättä tulla kysymään mistä tahansa
juhlilla askarruttavasta asiasta.
”Lähetysjuhlien Emäntä ja Isäntä ovat niitä henkilöitä, jotka esimerkiksi kuuluttavat seuraavaksi alkavista ohjelmista sekä akuuteista tiedoista juhlaväelle. Meidän
tehtävämme on olla varmistamassa, että ohjelmissa käyminen sujuisi
mahdollisimman hyvin,” Mari avaa
työnkuvaansa.

Kuva Salla Korteniemi

Nepalia kohtasi lauantaina 25.4. laaja ja voimakas maanjäristys lähellä pääkaupunki Kathmandua. Tämänhetkisten (30.4.) tietojen mukaan kuolleita on 5050 ja loukkaantu8neita 7500. Kathmandun laakso, johon järistys iski voimakkaimmin, on tiheään asuttu.
Suomen Lähetysseura lähettää Nepaliin katastrofiapua
100 000 euroa Luterilaisen maailmanliiton kautta. Avun jakelusta huolehtii maailmanliiton Nepalin-osasto. Lähetysseuralla on maassa kahdeksan työntekijää, jotka osallistuvat avustamiseen.
Uhrit tarvitsevat suojaa, vettä, ruokaa sekä hygieniatarvikkeita.
Lähetysseura on työskennellyt Nepalissa vuodesta 1978.
Pitkäjänteinen työ keskittyy kaikkein heikoimmassa asemassa olevien elinolojen parantamiseen. Paikalliset kumppanit ovat kansalaisjärjestöjä ja kirkkoja. Lähetysseuran
kummeilla on alueella useita kummilapsia, joiden tilannetta
selvitetään. Apua annetaan etniseen taustaan, uskontoon tai
kansallisuuteen katsomatta.

Credo

Vapaaehtoistöistä saa
voimaa ja taitoja
Lähetysjuhlilla vapaaehtoisena toimiminen on vain yksi Marin ”rivijäsenen” tehtävistä seurakunnassa.
Hän on yksi vetäjistä englanninkielisessä raamattupiiritoiminnassa,
opettaa pyhäkoulussa ja toimii välillä myös ehtoollisavustajana.
”Olen rivijäsen, mutta mielestäni seurakunnassa tulisi olla aktiivisesti tekemässä työtä myös ne henkilöt, jotka eivät siitä saa palkkaa,”
hän pohtii.
Mari opiskelee luokanopettajaksi, ja opinnot ovat loppusuoralla Lapin Yliopistossa. Omimmiksi vapaaehtoisuuden alueikseen hän
kokeekin lasten ja opiskelijoiden
kanssa toimimisen. Hän kertoo, että joskus johdatus käy myös sellaisiin vapaaehtoistöihin, joissa ei
aluksi koe olevansa mitenkään erityisen taitava.
”Mutta sitten saattaa käydä niin,
että huomaa niiden tehtävien jälkeen olevansa varustettu taas uusilla taidoilla. Sekin on mahtavaa!”

Sanan tulkkaamista
ja oivallusten jakamista
Mari tunnetaan seurakunnan opiskelijatoiminnassa muun muassa siitä, että hänen luokseen voi aina tulla tulkkausta tarvitseva.
”Minusta on tärkeää, että seurakunnan tilaisuuteen tulevalla on
mahdollisuus ymmärtää jaettua sanomaa ja opetusta. En minä ole täydellinen tulkki, mutta koen tekeväni parhaani. Ja Jumalan käytössä se
on tarpeeksi,” hän toteaa.
Kristillisessä opetuksessa käytettävä sanasto on tullut tutuksi esimerkiksi englanninkielisen raamattupiirin kautta. Raamatun lukeminen ja yhdessä vaihdettavat ajatukset ovat Marille tärkeä osa uskossa
kasvamisesta.
”Totta kai muutkin tavat, hengelliset laulut tai kirjat, ovat tärkeitä,
mutta minulle raamatullisuus on sitä ydintä. Jumalahan on rakastanut
meitä niin paljon, että hän on antanut meille Raamatun! Ja hän on luvannut puhua meille sen kautta.”
Mari haluaa myös painottaa ajatusten jakamista muiden kanssa.

Luokanopettajaopintojaan viimeistelevä Mari Tolkkinen toimii emäntänä Lähetysjuhlilla.
Raamatunlukupiirissä kysytään saman tekstin äärellä: ‘Mitä Jumala
sinulle tästä kohdasta puhuu?’
”Muiden kuunteleminen on tärkeää. Ja jollakulla toisella saattaa
olla vaikka historiallista tietoa juuri siitä sananpaikasta. Mutta kaikkinensa koen, että raamatun tekstien äärelle hiljentyminen on sitä
henkilökohtaisen jumalasuhteen ylläpitämistä ja rakentamista,” Mari summaa.

festareiksi, joissa on hyvää tunnelmaa ja paljon porukkaa,” Mari naurahtaa.
Lähetystyö merkitsee Marille
paljon, ja eniten hän odottaa juhlilla saatavaa raamattuopetusta. Rakkaus on hänen mielestään hengellisen työn edellytys ja lähtöasenne.
”Ja koska opiskelen kasvatusalaa, odotan tietenkin Opettajien
lähetysliiton esittelyä.”
Salla Korteniemi

Lähetysjuhlilla opetusta
ja tunnelmaa arkeen
Mari odottaa jo kesäkuun juhlia.
Valmistelut ovat olleet käynnissä jo
kuukausia, ja juhlatoimikunnan kokouksissa on vietetty monta iltaa.
Eniten Mari pohtii sitä, mikä voisi johdattaa juhlille nuoria aikuisia.
”Monella on ehkä vieraampi kuva juhlista, koska niistä yksinkertaisesti ei ole omakohtaista tietoa.
Niitä voisi kuvata vähän niin kuin

Lähetysjuhlat
Rovaniemellä
12.–14.6. kirkossa
ja Lappi Areenalla.
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E

ster Saulion ikkunasta avautuu kaunis maisema Kirkkolammelle ja kirkonmäelle. Maisemaa kelpaa katsoa ja se
on tullut vuosien saatossa tutuksi Esterille. Esterin puoliso rovasti Risto Saulio palveli Rovaniemen
seurakunnassa 33 vuotta, jääden
eläkkeelle Alakemijoen kappalaisen virasta vuonna 1996.
Ester on syntynyt Ranualla ja
ylioppilaaksi hän kirjoitti Raudaskylän lukiosta, Ylivieskasta. Hän
opiskeli Helsingissä teologiaa ja
toimi uskonnon lehtorina useilla
paikkakunnilla.
Esterin äidin kuva on kaapin
päällä kehyksissä. Äiti kuoli tytön
ollessa vasta 9-vuotias. – Minulla
on omasta äidistäni pelkästään ihania muistoja. Äidille saattoi puhua
ihan kaikista asioista, Ester miettii.

Kerralla kahden äidiksi

N

iina Kangas pohtii äitiyttä. Hänellä siihen liittyy vahvoja tunteita ja odotuksia. Äitiys näyttäytyy nyt totaalisen erilaisena, kuin
100 vuotta sitten. Äitiyden laatua on
vaikea mitata. – Elämä lapsen kanssa on paljon parempaa, kuin mitä etukäteen osasin kuvitella, Niina sanoo.
Niina kokee olevansa huolehtiva,
mutta rento äiti. – Pienet hetket ovat
tärkeimpiä. Ne ovat arjen keskellä
olevia keitaita, joissa me molemmat
saamme olla läsnä. Ne ovat keinutai saunahetkiä, sylihetkiä päiväunien
jälkeen.

asunto sijaitsi ihan koulun vieressä
ja Sauliot saivat lastenhoitajan kotiin. – Meillä oli tunnin mittainen
ruokatauko, mikä oli harvinaista.
Siinä ehti hyvin syöttää vauvat,
Ester muistelee. – Koulun oppilaat
kävivät mielellään heillä pukemassa ulos kaksosia. Hekin saivat auttaa lasten hoitamisessa, Ester kertoo hymyillen.

Aina ainutlaatuista
Vaikka Ester on tullut äidiksi useamman kerran, on jokainen
kerta ollut erilainen. Perheeseen
syntyi vielä toisetkin kaksoset. –
Jokainen lapsi on ainutlaatuinen
ihme. Ester kokee äitiyden tavattoman suurena Jumalan lahjana,
joka tuo elämään valtavasti rikkautta. – On vaikeaa kuvitella,
minkälainen elämäni olisi ollut ilman äitiyttä.
Nykyään Esterin äitienpäivään
kuuluu lastenlasten vierailuja ja
paljon itse tehtyjä onnittelukortteja. – Minulla on vuosien saatossa
kertynyt niitä aikamoinen määrä.
Niitä on mukava katsella jälkeenpäinkin.
– Kerran sain äitienpäivälahjaksi tyttären kirjoittaman kirjeen,
jossa hän muisteli lapsuuttaan.
Kaiken kaikkiaan äitiydessä päällimmäinen tunne on kiitollisuus.
Äitinä, mummina ja isomummina
Ester toivoo eniten, että pysyisimme kaikki elämämme loppuun asti uskomassa ja kuuluisimme niiden joukkoon, joille Kuningas sanoo ”Tulkaa tänne, te Isäni siunaamat.” (Matt 25:34).
Harriet Urponen

Kaikki muuttui
Vaikka Niina on aina ajatellut, että hänestä tulee vielä jonain päivänä
äiti, herätti tieto raskaudesta levotto-

Niina on tullut äidiksi noin vuosi sitten.
Damiel oppii joka päivä uusia asioita.
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ÄITI, SINÄ OLIT…
Äiti, sinä olit,
joka herkin ajatuksin
kuuntelit elämänaamun
loputtomia kysymyksiä
ja vastailit armonsanoja
lapsillesi.

Kuva Ester Saulion arkisto

Äiti, sinä olit,
joka kudoit kultakirjontaa,
annoit valahtaa sen polvillesi
ja ristit kätesi yhteen
uuttapäivää varten.
Äiti, sinä olit,
joka kotipihan laidassa
kastelit vihertävää tainta,
rukoillen kasvunvoimaa
Luojan kätten kautta.
Äiti, sinä olit,
joka ilta-auringon valossa
istuitte yhdessä isän kanssa
ulkona kotiportailla
ja kiitollisin mielin
muistelitte menneitä aikoja.
Äiti, sinä olit,
kun kesän alkaessa
sait laskea Jumalan sanan
kylvövakkasen
peltosaran laidalle
ja vähässä uskollinen
palvelija
kutsuttiin taivaan kotiin.
Äiti, sinä olit,
jonka hautakummulla
puhuttiin valkopukuisesta
joukosta, jotka ovat voittaneet
”Karitsan veren ja Hänen
todistuksen sanan kautta”.

Esterin sylissä on hänen tyttärentyttärensä Saimi.

Pienet hetk

Nanni Törrö

Suuri syli ja sydän

Ä

itiys koskettaa jokaista.
Kaikki olemme äidistä syntyneitä ja jokaisella on lapsuudestaan muistoja. Lapsuuden
sielunmaisemat säilyvät mielissämme pitkään. Saara Mattanen
asuu lapsuuden maisemassaan, jossa jokien risteys puhuttelee häntä edelleen.

Arjen työt tehtiin yhdessä
Saaran synnyinkoti on Kuoksajärvellä. Suuren perheen lapset otettiin mukaan arjen askareisiin: siivoamiseen, leipomiseen, pihatöihin ja marjanpoimintaan. Kun Saara oli vielä alle vuoden ikäinen,
perheen kotitalo paloi ja edessä oli
muutto keskustaan.
– Kerrostalossa kaikki tunsivat
toisensa ja lapsista kannettiin yhteisvastuuta. Olen oppinut kotoa,
että täytyy tehdä paljon työtä, Saara sanoo.

Kutsumustyössä lasten parissa
Saaran oma ammattiura lähti luontevasti talouskoulun kautta kodinhoitajakouluun.
– Koin hyvin voimakkaasti, että
kodinhoitajan työ oli tärkeää työtä.
Saara on koko elämänsä tehnyt
työtä lasten ja perheiden parissa.
Ansiokkaasta lapsiperheiden palvelujen kehittämistyöstä kertoo
myös presidentin myöntämä valkoisen ruusun ritarikunnan 1. luokan ansiomerkki.
Lähimpänä sydäntä on ollut aina
ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö
ja ryhmämuotoisen perhetyön kehittäminen. Jo varhain Saara oivalsi vertaistuen hyödyntämisen merkityksen.
– Johtajana ja esimiehenä olen
ollut samankaltainen kuin kasvattajana. Pidän tärkeänä johdonmukaisuutta ja osallistamista.

Suurin mahdollinen suru
Jo pienenä Saara ajatteli, että hän
haluaa suuren perheen. Ensimmäinen äitiyden kokemus ei unohdu
koskaan.
– Saimme vauvan jouluna. Pääsimme kotiin, mutta tunsin, ettei
kaikki ole hyvin. Vauva valitti ja
vein hänet tutkimuksiin. Kahden
viikon kuluttua tapahtui pahin, mitä kuvitella saattaa. Pasi kuoli aivokalvontulehdukseen.
Saara oli murtua suuren surun alle. Monilla ystävillä oli pieniä lapsia ja elämä tuntui epäreilulta.
– Halusin olla vain haudalla, en
olisi halunnut lähteä Tavivaarasta,
Saara muistelee. Pikkuhiljaa suru
muuttui ja viiltävä kipu pehmeni.
Nyt Saara iloitsee siitä, mitä hänellä on. Hän on kiitollinen äitiyden
kautta saaduista kokemuksista ja
Pasin kautta hän oppi rakastamaan
ihmisiä ja näkemään asioissa aina
positiivisen puolen.

Isoäitiys on kunnia-asia
Saara on kiitollinen siitä, että hän sai
neljä lasta. Äitinä hän on opettanut
lapsilleen samaa vastuullisuutta, mitä
itse omalta äidiltään oppi. Jokainen
lapsi on ihme ja isoäitiyden myötä
Saaran tunteet vain syventyvät.
– On uskomatonta nähdä, kun
oma suku jatkuu.
Saara on pitänyt tärkeänä kirkollisten perinteiden siirtämistä lapsille. Hän on tuttu näky lastenlasten
kanssa pääsiäis- tai enkelikirkossa.
– Olen opettanut lapsia rukoilemaan. Iltarukous on meille tärkeä
yhteinen hetki.
– Ilman uskoa en olisi tässä. Usko on minulle sitä, että voin luottaa,
että asiat menevät niin kuin on tarkoitettu.
Harriet Urponen

Kuva Harriet Urponen

Ester muistaa hyvin, kun hän tuli ensimmäisen kerran äidiksi. Hän
oli nuoresta saakka toivonut joskus saavansa kaksoset ja Jumala
siunasi heitä täyttäen toiveen. Ester ja Risto Saulio saivat kaksostytöt maaliskuussa -60. Kätilö ja läheiset ystävät auttoivat nuorta äitiä
vauvojen kanssa.
Tuohon aikaan oli äitiysloma
yksi kuukausi. Rehtori soittikin jo
muutaman viikon päästä ja muistutti töihin paluusta. – Enhän minä voinut siitä lähteä. Asiat järjestyivät lopulta niin, että sain olla kotona vielä kuukauden ja sen
jälkeen koko kesän, Ester muistelee iloaan.
Ester oli tuolloin opettajana
Äänekosken koululla. Opettajien

Kuva Harriet Urponen

Äitiys on
Jumalan lahja
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❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

ket ovat tärkeimpiä
muutta. – Kävin läpi vahvoja tunteita.
Äidiksi kasvaminen oli iso asia, Niina pohtii.
Kun vauva sitten syntyi, koko maailma muuttui. – Arvot muuttuivat, koti muuttui, parisuhde muuttui, ajankäyttö muuttui, Niina luettelee. Hänen odotuksensa olivat hieman erilaisia, millaiseksi todellisuus osoittautui.
- Olin tottunut siirtymään nopeasti tilanteesta toiseen. Nyt lapsen kanssa jonnekin lähteminen vaati valtavat
valmistelut.
Äidin ja lapsen vuorovaikutuksesta
puhutaan paljon. Damielin ja Niinan
vuorovaikutus on ilmeikästä. Lapsi on
veikeä ja flirttailee äidille. Kun hän
huomaa äidin ilahtuvan, hän ilmeilee
entistä enemmän. – Välillä hän kiljuu
ilosta, mutta vielä saman minuutin aikana tilanne saattaa muuttua totaalisesti, Niina naurahtaa.

Äidin hyvinvointi tärkeää
Niina on aina pitänyt itsestään huolta.
Hän on koulutukseltaan fysioterapeutti ja elää niin kuin opettaa. – Liikunta
on minulle todella tärkeää, Niina sanoo. Hän vetää erilaisia liikuntaryhmiä muutamia tunteja viikossa ja pyr-

kii säännöllisesti antamaan itselleen
oman hengähdyshetken vauva-arjesta.
– Hiihtäminen on niin mun juttu,
Niina sanoo ja iloitsee takapihalta lähtevästä ladusta. Joskus on mahtava
päästä vaikka yksin kauppaan. Kun
pitää itsestään huolta, jaksaa paremmin olla läsnä lapsen kanssa.

Sisäinen kotiäiti löytyi
Niin uskomattomalta, kuin se tuntuukin, Niina on löytänyt oman sisäisen
kotiäitinsä. – En halua jäädä kotiin
vuosikausiksi, mutta yllättävän hyvin olen viihtynyt suhteessa ennakko-odotuksiin, jotka olivat päinvastaiset. Nyt työt jo vähän houkuttelisivat ja seuraava haaste sopivan työn
löydyttyä onkin yhdistää työ ja perhe-elämä.
Niina on oppinut omalta äidiltään
paljon. – Haluan opettaa lapselleni,
että aina voi tulla kertomaan, jos joku
asia painaa. Oma äitini oli aina saatavilla. – Onneksi meidän ei tarvitse olla
yksin äitinäkään, vaan voimme luottaa siihen, että Taivaan Isä pitää meistä huolta.

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Harriet Urponen

Äitienpäivä ❤ ❤ ❤

Rovaniemen kaupungin, seurakunnan ja Lapin ortodoksisen seurakunnan seppeleenlasku sankarihaudalla 2013.

Kaatuneitten Omaisten Liiton
70-vuotisjuhlapäivä 17.5.2015
Talvisodan päätyttyä piispainkokous Turussa esitti huhtikuussa
1940, että sodassa kaatuneitten
sankarivainajien muistoa tulisi
kunnioittaa sopivalla tavalla. Esitys huomioitiin Päämajassa ja ylipäällikkö Mannerheim teki päätöksen, että luovutaan Vapaussodan voitonparaatista (16.5.), jonka tilalla pidetään muistojuhlia
ympäri Suomea.
Mannerheimin päiväkäskystä:
”Nyt päättyneessä sodassa kaatuneiden sankarivainajien sekä
myös kaikkien murroskautena
vuonna 1918 molemmin puolin
vakaumuksensa puolesta henkensä uhranneitten yhteisenä uskonnollisena muistopäivänä”.
Päiväkäsky koski vain puolustusvoimia, mutta sitä alettiin noudattaa myös armeijan ulkopuolella. Muistopäivän ajankohdaksi
määrättiin sittemmin toukokuun
kolmas sunnuntai ja nimeksi tuli ”Yksimielisyyden ja sankarivainajien muistopäivä”. Vuonna

❤❤❤

Saara Mattanen on aina rakastanut matkustamista. Monta tuttua kaupunkia löytyy tästä
opastaulusta.

1947 nimi muutettiin nykyiseen
muotoonsa ”Kaatuneitten muistopäivä”.
Tänä vuonna muistopäivän vietolle antaa lisäarvoa se, että Talvisodan päättymisestä ja Kaatuneitten muistopäivän vietosta tulee kuluneeksi 75 vuotta. Rovaniemellä muistopäivää vietetään
perinteisin menoin: messu kirkossa sekä kunniakäynnit seppeleenlaskuineen ja niiden jälkeen ohjelmallinen kahvitilaisuus, ”Isänmaallinen iltapäivä”
seurakuntakeskuksessa. Sankaripatsaalla puhuu Aimo Välimaa ja
musiikista vastaa Lapin Sotilassoittokunta. Auttin ja Viirin sankarihaudoilla kunniakäynnit ovat
klo 12.30 ja 13.15.
Muistopäivän
kansallisesta
viettämisestä vuodesta 1942 alkaen vastasivat aluksi Sotainvalidien Veljesliitto yhdessä Suomen Aseveljien Liiton kanssa.
Kun Aseveljien liitto lakkautettiin tammikuussa 1945, tuli työn

jatkajaksi Sotaleskien Huolto ry,
myöhemmin Sotaleskien ja kaatuneitten omaisten huolto ry ja
vuodesta 1958 alkaen Kaatuneitten Omaisten Liitto ry (KOL ry).
Rovaniemellä toimii kaksi
KOL:n jäsenyhdistystä: Sotalesket ja Kaatuneitten omaiset Rovaniemen osasto ry, perustettu
1946, jäseniä 24, joista sotaleskiä
5, puheenjohtajana Anja Mommo
sekä Lapin sotaorvot ry, perustettu 2002, jäseniä 465, joista sotaorpoja 430, puheenjohtaja Mikko Virrankoski.
KOL:n jäsenmäärä on 10 050,
joista sotaleskiä on 145 ja sotaorpoja 9 160. Puheenjohtaja on
Mauri Niskakoski Lappeenrannasta.
Liiton 70-vuotisjuhla järjestetään Helsingissä Kaatuneitten
muistopäivänä 17.5.2015.
Mikko Virrankoski
Talvisodan sotaorpo

Äitienpäivä ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤
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Alue ja
ryhmän numero

Kuva Harriet Urponen

Rippikoulut
Kaudella 2015–2016
Konfirmaatio Paikka

Keskikaupunki / kirkonmäki
1. Rippikoululeiri 12.–17.6.
2. Rippikoululeiri 12.–17.6.

19.6. klo 15
19.6. klo 10

pääkirkko
pääkirkko

24.7. klo 12.30
24.7. klo 15
31.7. klo 15
10.9. klo 11

pääkirkko
pääkirkko
pääkirkko
pääkirkko

Ounasvaara / kappeli
3. Rippikoululeiri 15.–20.7.
4. Rippikoululeiri 15.–20.7.
5. Rippikoululeiri 21.–26.7.
6. Rippikoululeiri 27.7.–1.8.

Alakemijoki / Muurolan kappeli
12. Rippikoululeiri 21.–26.7. 31.7. klo 10
				

Muurolan
kappeli

Saarenkylä / Aapakirkko
7. Rippikoululeiri 18.–23.6.
3.7. klo 10
8. Rippikoululeiri 18.–23.6.
3.7. klo 12.30
9. Rippikoululeiri 9.–14.7.
17.7. klo 12.30
10. Rippikoululeiri 9.–14.7.
17.7. klo 15
* yhdessä Yläkemijoen kanssa
11. Rippikoululeiri 27.7.–1.8. 7.8. klo 13

pääkirkko
pääkirkko
pääkirkko
pääkirkko
pääkirkko

Yläkemijoki / Vantus
10. Rippikoululeiri 9.–14.7.
17.7. klo 11
				
* yhdessä Saarenkylän kanssa

Autti
kappeli

Ounasjoki / Sinetän kappeli
13. Rippikoululeiri 3.–8.7.
10.7. klo 12.30 pääkirkko
15. Rippikoululeiri 6.–11.6.
12.6. klo 12.30 pääkirkko
* yhdessä Korkalovaaran kanssa

Korkalovaara / kappeli		
14. Rippikoululeiri 6.–11.6.
15. Rippikoululeiri 6.–11.6.
* yhdessä Ounasjoen kanssa
16. Rippikoululeiri 27.6.–2.7.
17. Rippikoululeiri 27.6.–2.7.
18. Rippikoululeiri 3.–8.7.
19. Päivärippikoulu 1.8. alk.

19.6. klo 13
kappeli
12.6. klo 12.30 pääkirkko
9.7. klo 13
17.9. klo 11
10.7. klo 13
7.8. klo 13

kappeli
kappeli
kappeli
kappeli

Yhteiset rippikoulut
20. Hiihtolomarippikoulu 7.–12.3.
21. Hiihtolomarippikoulu 7.–12.3.
22. Päivärippikoulu 6.–16.6.
23. Vaellusrippikoulu 27.6.–2.7.
24. Pienryhmä

20.3. klo 12.30 pääkirkko
20.3. klo 15
pääkirkko
19.6. klo 12.30 pääkirkko
3.7. klo 15

pääkirkko

Rippikoulu on sälyttänyt suosionsa vuosikymmenten varrella.

Rippikouluihin 2016 ilmottautuminen käynnissä
Vuonna 2001 syntyneet ilmoittautuvat rippikouluun sähköisesti 1.5. –
30.6.verkossa: www.rovaniemenseurakunta.fi/ilmoittautumiset_kerhot_retket_leirit_rippikoulut/
Työntekijät ovat käyneet tai vielä
käyvät jakamassa rippikouluinfoa niissä kouluissa, joissa on 7-luokkalaisia.
Kaikki rippileirit ovat Norvajärvellä paitsi vaellusrippikoulu Vuontispirtin ympäristössä. Leirit alkavat eri viikonpäivinä ja kestävät 5 vrk. Lisäksi
tarjolla on kaksi päiväkoulua, pienryhmä ja rippikoulu kehitysvammaisille.
Ryhmän maksimikoko on 24 rippikoululaista ja pienryhmissä 4–10.
Jos vuonna 2001 syntynyt nuori on
6. tai 8. luokalla, hän voi tarvittaessa kysyä infoa koulunsa kansliasta tai
rippikoulutoimistosta. Rippikouluvaihtoehdot ovat myös tässä lehdessä. Infot
löytyvät myös nettisivuiltamme: www.
rovaniemenseurakunta.fi/toimintaa/rippikoulut/ilmoittautuminen_rippikouluun/.

Milloin pienempi rippikouluryhmä
on nuorelle paras vaihtoehto
Kaikille nuorille 24 hengen rippikouluryhmä ei ole paras mahdollinen oppimis- ja työskentely-ympäristö. Pienryhmä sopii hyvin nuorelle, joka tarvitsee koulupäivien aikana tukea esimerkiksi oppimiseen tai sosiaalisiin tilanteisiin. Pienryhmässä voidaan ottaa tällaiset asiat paremmin huomioon. Nuori
itse voi haluta tavallisen kokoiseen ryhmään, mutta hän ei välttämättä osaa arvioida tätä oikein. Leirillä eletään kiinteästi ison ryhmän kanssa koko vuoro-

kausi ja huoneisiin majoittuu neljä nuorta, joten tarvittavaa rauhaa, lepomahdollisuutta tai erillistä opetusta on vaikea
tai lähes mahdotonta järjestää.

Muualle rippikouluun menevä

Muualla kuin kotiseurakunnassa rippikoulunsa käyvä ilmoittautuu myös sähköisesti ja valitsee kohdan ” Rippikoulun muualla käyvät 2016”. Muualla rippikoulun käyvien kuuluu hoitaa seura-kuntayhteysjakso kotiseurakunnassa. Tästä tulee ilmoittautuneille erikseen syksyllä infoa. Jos ei varmuudella
tiedä, voiko rippikoulun käydä muualla, kannattaa ilmoittautua myös oman
seura-kunnan rippikouluihin. Myöhemmin ryhmän peruminen on helpompaa kuin 30.6. jälkeen ilmoittautuminen, jolloin ei ehkä pääse toiveryhmäänsä.

Ilmoittautumisohjeita
Jokaisen tulee laittaa vähintään kolme (3) rippikouluvaihtoa paremmuusjärjestyksessä 1, 2 ja 3. Yksi vaihtoehto ei ole riittävä. Nykyisin infoja lähetetään pääasiassa sähköisesti, joten on
tärkeää laittaa nuoren kohdalle sellainen sähköpostiosoite, jota varmasti luetaan (esim. huoltajan ).
Pakollisena kysytään vain yhden
huoltajan tiedot yhteydenottoja helpottamaan, mutta toisenkin huoltajan tiedot on toki mahdollista laittaa.
Kaverikoodilla voi ilmoittautua maksimissaan 1+3, jolloin ensimmäisenä
ilmoittautunut saa koodin, jonka hän
sitten antaa kavereille. Kaikki laittavat

samat vaihtoehdot, jotta koodilla voidaan operoida ryhmien jaossa. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että kaverikoodi
voi olla myös esteenä päästä esim. ykköstoiveryhmään, jos siinä on enää yksi tai kaksi paikkaa ja koodilla ilmoittautuu 3 tai 4.
Tässä ilmoittautumisessa ”nopeat eivät syö hitaampia” vaan kaikki 1.5.–
30.6. välisenä aikana ilmoittautuneet
ovat samassa asemassa ryhmiä muodostettaessa.

Ilmoittautumiskaavakkeessa
pyydettäviä tietoja
Ennen leiriä olevissa tapaamisissa ei
välttämättä tule työntekijöiden tietoon
kaikkia niitä asioita, jotka saattavat vaikuttaa nuoren rippileiriaikaan ja koko
ryhmänkin toimintaan. Tämän vuoksi on tärkeää, että huoltaja laittaa tietoa erityishuomioitavista asioista ilmoittautumiskaavakkeeseen ja on tarvittaessa hyvissä ajoin yhteydessä rippikouluryhmän vastaaviin.
Kaikki ilmoittautumiskaavakkeeseen
laitetut tiedot ovat luottamuksellisia ja
tulevat vain ryhmän vetäjien tietoon.
Hetu-tiedot tarvitaan sekä rippikoululaiselta että ensimmäiseltä huoltajalta.
Myöskin nämä tiedot ovat luottamuksellisia ja turvallista laittaa ilmoittautumiseen.

Miten ryhmät muodostetaan
Rippikouluryhmien alustavan jaon tekee sähköinen ohjelma ilmoitettujen
toiveiden pohjalta ilmoittautumisajan
päätyttyä. Sen jälkeen ryhmiä vielä käydään läpi manuaalisesti ja myös
alueiden työntekijöitä kuullaan.

Tieto rippikouluryhmästä

Rippikoululaisille ryhmästä ilmoitetaan sähköisesti 30.8. mennessä. Jos ei
ole tyytyväinen saamaansa ryhmään,
vaihtotoiveita voi esittää rippikoulutoimistoon 7.9.–2.10. välisenä aikana.
Tästä tulee tietoa elokuun lopulla lähetettävässä infossa.

Tietoa myös:

Rippikoulutoimisto p. 3355281 tai 040
52 68 289, maija.pieska@evl.fi
www.rovaniemenseurakunta.fi/toimintaa/rippikoulut/ilmoittautuminen_rippikouluun/
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Piispa Salmi:

Partiolaisilla on
ilon ja lähimmäisyyden kieli
Partioviikko huipentui Rovaniemellä
piispa Samuel Salmen toimittamaan koko Suomen partiolaisten partiomessuun.
Piispa Salmi muistutti siitä, kuinka
partiolaisilla on yhteinen ilon ja lähimmäisyyden kieli, joka lähtee vasemman käden tervehdyksestä, puristuksesta, joka viestii, että olemme lähimmäisiä toinen toisellemme.
– Käden puristus on ilon jakamista, lämmin osanotto vaikeaan asiaan.
Viestimme sillä, että välitämme toisistamme.
– Yhteistä ilon ja lähimmäisyyden
kieltä tukee yhteiset partiolaisten tunnukset asuineen ja huiveineen. Olemme yksi joukko, piispa Salmi Pellon

Väylä Veikoissa kasvaneena partiolaisena korosti.
Piispa Salmi tulkitsi partiolaisen periaatetta ”Olla aina valmiina” kykynä
nähdä metsä puilta. On nähtävä suuret
tärkeät linjat ja olennaiset asiat.
– Ystävät, lähimmäiset, erilaisuus,
luonto, kauneus ovat niitä arjessamme. Ja syvimmältään se on kykyä nähdä tässä kaikessa Jumalan todellisuus.
– Partiolaisten yhteisönä, erilaisina
meillä on etuoikeus olla saman Isän
lapsia. Isän Jumalan käsi ojentuu siunaavana koko elämän ylle ja vakuuttaa: ”Olen sininut nimeltä kutsunut, sinä olet minun.”
Piispa rohkaisi nuoria ja vanhempia

partiolaisia ilon ja lähimmäisyyden toteuttamiseen laulun sanoilla: ”Kun on
toisessa kädessä Jumala ja toisessa olet
sinä, voimme yhdessä kasvaa, elää ja
toimia ihmisinä.”
Suomen partiolaisten puheenjohtaja
Elina Munsterhjelm kiitti Lapin partiolaisia hienon partioviikon järjestämisestä.
– Partiossa on tärkeää, että siellä olevilla on hyvä olla. Että löytyy kavereita, ystäviä, mielekästä ja hauskaa tekemistä, joiden kautta opitaan elämäntaitoja. Hienommin sanottuna, ollaan toiminnalla ehkäisemässä syrjäytymistä.
KHY

Kuva KHY

Partiomessun jälkeen 300 partiolaista marssi kaupungin halki Metsähallituksen Tiedekeskus Pilkkeeseen, joka oli tapahtumapaikkana koko
partioviikon ajan.

SUPERTYTÖT on valloittava sisupartiolauma
Uskallus, rohkeus, sinnikkyys, lannistumattomuus – sitä kaikkea on sisu. Näillä
sanoilla voi hyvin kuvata myös sisupartiolaisia. Heidän partiopolkunsa voi kulkea hieman erilaista reittiä, mutta kaikilla partiolaisilla on sama määränpää.
– Samat menetelmät, aatepohja ja
partiohenki näkyy vahvasti sisupartiotoiminnassa, sanoo Päivi Karasti. Hän
on Rovaniemen sisupartioidean äiti.
Jokaisen partiolaisen tavoitteena on
kasvaa vastuuntuntoiseksi ja itsenäisesti ajattelevaksi yhteiskunnan jäseneksi.
Myös sisupartiossa on tärkeää se, että
ihminen löytää tasapainon itsensä, ystäviensä ja ympäristön välille.

Tarina kahdesta
sinnikkäästä sammakosta
Toiminnan tunnuksena on sisukkuutta kuvaava sammakko. Kaksi sammak-

koa joutui suureen kermakuppiin. Toinen sammakoista upposi nopeasti ja
hukkui.
Toinen yritti ja yritti, potki sisukkaasti jaloillaan ja yritti taas. Se upposi välillä ja räpisteli aina uudelleen kermakupin pintaan. Pian kerma vatkautui
vaahdoksi ja kirnuuntui voiksi ja sammakko pääsi loikkaamaan kupista pois.

Sisupartiotoiminta Rovaniemellä
Suomen sisupartiotoiminta on alkanut
Helsingissä 1928. Nyt Suomessa on
noin 450 sisupartiolaista. – Aloitimme täällä keväällä 2013 osana Napapiirin tyttöjen partiolippukuntaa, Päivi
Karasti kertoo. Hän vetää ryhmää Mari Karannan ja Marja Antin kanssa.
Pohjois-Suomessa on vain kaksi ryhmää, joista toinen on Sodankylässä.
Rovaniemen ryhmä on nimeltään SUKuva Harriet Urponen

Supertyttöjen
kokoontumisissa
jokainen on tärkeä. Ja kaikilla
on hauskaa!

PERTYTÖT, joka kokoontuu Ounasrinteen kappelilla viikoittain. Supertytöille myönnettiin Toimiva ryhmä -tunnus 2014.

Rovaniemen SUPERTYTÖT
Päivi Karastille sisulauman johtaminen
antaa valtavasti.
– On ihanaa nähdä innostus uusien
asioiden oppimisessa ja se aitous, mikä
Supertytöistä huokuu.
Supertytöt on monelle tuttu näky. He
edustivat rohkeasti koko lippukuntaa
osallistumalla Riemukierroshiihto -tapahtumaan ja he osallistuivat suureen
Partiotahti -tapahtumaan Keminmaassa. He ovat saaneet myös oman, heille
räätälöidyn kirkkoseikkailun.
Sisupartiolaiset avustivat partiomessussa, jonka Piispa Samuel Salmi toimitti.

Sisujohtajia tarvittaisiin lisää
Partiotoiminta kaipaa mukaan tällä hetkellä erityisesti aikuisia, joiden sydäntä lähellä partiotoiminta on. Myös sisuryhmien johtajia tarvittaisiin lisää.
– Kaikki eivät voi osallistua sirkuskouluun tai voimisteluun vaikkapa fyysisten rajoitteiden takia. Minulle
on kunnia-asia saada olla mukana juuri sisuryhmässä, Mari Karanta sanoo ja
muistuttaa, että partio on erittäin edullinen harrastus.
HU

Uskon Jäljillä -näytelmä on vihdoin valmis!
Tervetuloa, Vapaa pääsy:

su 17.5. Tuomasmessu klo 18
kirkossa (2 kohtausta)
pe 22.5. Elevate-ilta klo 19
Kairatemppelillä
la 13.6. Lähetysjuhlat klo 11.30
Santasportissa

“Kuulkaa nuorten
leijonien karjuntaa..”
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Kirkko soikoon toukokuussakin
trio, jossa moskovalaiset musiikin professorit soittavat. Keskiviikkoisen Lapin Sotilassoittokunnan kamarikonsertin jälkeen on vuorossa Vanhan musiikin festivaaliin liittyvä konsertti. Ja kun
vielä seuraavana maanantaina on latino-gospelkonsertti, niin lyhyessä ajassa on tarjolla melkoinen musiikin kirjo. Loppukuusta on sitten vielä laulukonsertti ja Gaudium-yhtyeen barokkikonsertti.

Tämän lehden ilmestyttyä ensimmäinen toukokuun konsertti on jo takana,
mutta edessäpäin kirkko soi monin tavoin. Toukokuuhun on nimittäin järjestynyt peräti yhdeksän konserttia. Joku voisi sanoa, että niitä on jo liikaa.
Mutta kun konsertit ovat luonteeltaan
hyvin erilaisia, niillä on oma paikkansa. Kukin voi löytää oman kiinnostuksensa kohteen, toivottavasti oman keidashetkensä, jossa musiikki hoitaa ja
innostaa.

Sävelkaikuja
järven kirkkoon. Kirkko soi sielläkin,
niin kuin se soi jokaisessa messussakin. Kirkot ja kappelit soikoon monin
tavoin – mielen virkistykseksi ja sielun
rakennukseksi!

Melko tarkkaan kuukauden päästä,
sunnuntaina 7.6. vietetään Kemijärvellä Lapin kirkkomusiikkijuhlia. Tässä yksipäiväisessä tapahtumassa lappilaisia kirkkokuoroja kokoontuu Kemi-

Jousiyhtyeen aloittaessa iltamusiikilla
torstaina 7.5. seuraava konsertti on jo
lauantaina, tällä kertaa urkukonsertti.
Maanantaina sitten on Classics-art –

Mauri Miettunen
Johtava kanttori

Lapin kirkkomusiikkijuhla Kemijärvellä
ku. Päätapahtuma on kello 15 alkava
säveljuhla kirkossa, jossa esitettävänä
on muun muassa paikallisten lauluntekijöiden Timo ja Sulo Leskelän kirkkomusiikkituotantoa. Puhallinmusiikista
vastaa Olli Vermaksen johtama kvartetti. Kuoroväelle järjestetään kahvija ruokatarjoilu. Juhlaväki voi pistäytyä väliajalla vanhan pappilan puolella kahvilla tai käydä vaikkapa pienellä
risteilyllä Kemijärven vesillä.
Juhlapäivän yhteisharjoitusten lisäksi on aikaisemmin kokoonnuttu harjoittelemaan syksyllä Tornioon ja kevääl-

Lapissa on perinteisesti kokoonnuttu
kirkkomusiikkiväen yhteiseen maakunnalliseen kuorotapahtumaan joka neljäs vuosi. Edellinen kaksipäiväinen kokoontuminen oli Torniossa toukokuussa vuonna 2011. Neljä vuotta on kulunut ja nyt on Kemijärven vuoro olla järjestämässä kyseinen tapahtuma
paikkakunnalla. Perinteistä poiketen
kuoropäivä pidetään nyt yksipäiväisenä, sunnuntaina kesäkuun 7 päivänä.
Ensimmäinen yhteisesiintyminen on
kello 10 kirkossa alkava juhlamessu,
jonka jälkeen suoritetaan seppeleenlas-

Lapin Sotilassoittokunnan
konsertti 13.5.
Lapin Sotilassoittokunta järjestää kamarimusiikkikonsertin keskiviikkona 13.5.
klo 19 Rovaniemen kirkossa.
Konsertissa esiintyy sotilassoittokunnan soittajista
koottuja pienyhtyeitä. Tuubavetoinen
vaskikvintetti ja pasuunakvartetti tuovat konserttiin matalia sävy-

lä huhtikuussa Rovaniemelle. Vaikka
kuorotapahtuma on varsinaisesti yksipäiväinen, edellisenä iltana järjestetään
kirkossa kansanlaulukirkko ja kesäillan
myöhäiskonsertti.
Eri paikkakuntien laulajiin tutustuminen, yhdessä tekemisestä saatava onnistumisen ilo ja laulujen sanoma lienevät niitä merkittävimpiä vaikutteita kirkkomusiikkitoiminnan saralla kokoontua harjoituksiin ja juhlaan tällä
kertaa Kemijärvelle.
Asko Severinkangas

Kari Yliräisänen vs. kirkkoherraksi
Kirkkoherra Jouni Riipisen läksiäisjuhlia vietettiin sunnuntaina 3.5. kirkossa. Riipinen jää lomalle 9.5. ja eläkepäivät alkavat 1.8.
Tuomiokapituli on määrännyt vs.
kirkkoherraksi 31.7. saakka viestintäpäällikkö Kari Yliräisäsen.
Tuomiokapituli tulee kysymään seurakunnalta kirkkoherran viran erityisvaatimuksista sekä sitä, millä tavalla
seurakunta haluaa valita uuden kirkkoherran. Valtuustolla on valittavana joko

jä. Korkeampaa sävelmaailmaa tarjoaa saksofonikvartetti, puhallinkvintetti, sekä baritonitorvi, marimban
säestyksellä.
Luvassa on monipuolista musiikkia, ja konserttiin
on vapaa pääsy, joten tervetuloa!

välitön tai välillinen vaali. Vaalitavan
ratkaisee viime kädessä tuomiokapituli.
Välittömässä vaalissa hiippakunnan
tuomiokapituli asettaa kolme pätevintä
hakijaa vaalisijoille, joista seurakuntalaiset äänestäen valitsevat kirkkoherran.
Välillisessä vaalissa kirkkovaltuusto
valitsee jonkun kaikista kirkkoherran virkaan kelpoisiksi arvioiduista hakijoista.
Aikataulullisesti
kirkkoherranvirka laitettaneen haettavaksi aikaisintaan
elokuulla.

KontraPunctum – vanhan musiikin festivaali Rovaniemellä
Kuva KHY

Rovaniemeläinen lauluyhtye Punctum
järjestää toisen kerran vanhan lauluja soitinmusiikin festivaalin 14.–17.5.
Tällä kertaa konsertoidaan Korundin lisäksi myös Rovaniemen kirkon hienossa akustiikassa.

Avauskonsertti 14.5.
klo 18 Rovaniemen kirkossa
O Virgo! Maria-aiheisia lauluja keskiajalta.
Festivaalin avauskonsertissa tarkastellaan Neitsyt Mariaa erilaisista
näkökulmista keskiaikaisen musiikin
avulla. Neitsyt Mariaa hahmotellaan
vastakohtien kautta: yhtäältä syvästi
kunnioitettavana, kaiken arkisen yläpuolella olevana palvonnan kohteena,
toisaalta synnin maailmaan tuoneen
epäluotettavan Eevan tyttärenä. Konsertissa kerrotaan Marian ihmeteoista ja ylistetään häntä äitiyden arkkityyppinä. Konsertin laulut sijoittuvat
pääosin Espanjaan, mutta kurkistuksia
tehdään myös pohjoisemman Euroopan Maria-lauluihin.
Konsertissa esiintyy Vanhan musiikin yhtye Fiamma Nova: Johanna Leviäkangas, laulu, lyömäsoittimet, Jukka Louhivuori, nokkahuilut,
krumhorn, alttopommeri, lyömäsoittimet, Sanna Salminen, fidel, saz-luuttu, Pekka Toivanen, harppu, oud, lyö-

Vanhan musiikin yhtye Fiamma Nova.
mäsoittimet, Aino Peltomaa, laulu,
lyömäsoittimet.
Liput 12/10 €.

Festivaalin muut konsertit
Pe 15.5.2015 klo 18 Korundi.
O Incarnatio! Renessanssimusiikkia
kujilta katedraaleihin.
La 16.5.2015 klo 18 Korundi.

O Elatione! Monteverdin aarioita
oopperan alkumetreiltä.
Su 17.5.2015 klo 16 Korundi.
O Primavera! Heinrich Schützin varhaisbarokin italialaiset madrigaalit kokonaisuudessaan.
Liput Korundista ja Lippupisteestä 12/10 € / konsertti, Festivaalipassi
kaikkiin konsertteihin 35 €.
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Äiti Teresan peittoja Intian köyhille
Helmikammarissa kokoontuu iloinen joukko.

Lämmin kiitos
antamastanne tuesta Riemukierroshiihdolle 26.3.
Tuotto 3 588 €.

Rovaniemen Kukka –ja hautauspalvelu Elli Malinen Oy
Rovaniemen Kalevalaiset Naiset ry
Rovaniemen sosiaalidemokraattien kunnallisjärjestö ry
Rovaseudun Sydäntuki ry
Rovaniemen Teatteri
Samarund Ky
Sampo-Apteekki
Pohjois-Suomen syöpäyhdistys ry
Sisulauma, Super tytöt
Sähköareena
Travel, Rovaniemi
Tytti ja laaja ystäväpiiri
Uusi Rovaniemi
Vasemmistoliitto Rovaniemen
osasto
Ylikylän diakoniakylätoimikunta
Lisäksi monet yksityiset tukijat ja
hiihtäjät

Yhteen peittoon tarvitaan 11 kerää
7 Veljestä -lankaa. Tähän mennessä
Intiaan on lähetetty yli 300 valmista peittoa, jotka kaikki on kuvattu.
– Se on aikamoinen määrä, Leila
laskee. Hän on ollut mukana alusta saakka.
Peitot tehdään vapaaehtoistyönä. Kutojat antavat työpanoksensa ja lankoja on saatu lahjoituksena. Edelleen ilahdutaan, jos joku
tuo omia lankakerän loppuja tilkkuja varten.
Äiti Teresa (1910–1997) oli katolinen nunna ja rakkauden lähettiläs, joka muutti luostarista Intian
köyhien lasten keskelle auttaakseen
heitä. Hän perusti Rakkauden lä-

Helmikammarilla, kotona
tai kirjastossa
Peitot kootaan 18 x 18 cm:n kokoisista tilkuista, joita voi valmistaa
myös kotona. Rovaniemen pääkirjaston lainausosastoltakin löytyy
paikka, jossa voi kutoa tilkkuja.
Siellä on kutojille valmiina puikot, langat ja ohjeet. Kaikki tilkut
toimitetaan Helmikammarille, jossa niistä kootaan valmiita peittoja.
Joka maanantai klo 10 alkaen
on peittotalkoot Helmikammarilla.

Harriet Urponen

Helmikammari

Helmikammari on seurakunnan
ylläpitämä ikäihmisten kohtaamispaikka, jossa voi osallistua esim.
Raamattu- tai hengelliseen keskusteluryhmään, runopiiriin, yhteislauluhetkeen, atk-opetukseen
tai tulla vain kylään juttelemaan
ja kahville. Äiti Teresan peittotalkoot on ollut Helmikammarin ohjelmassa alusta saakka.

Eniten sponsorirahaa keräsi
Erkki Vierimaa 1 860 €.
Rovaniemen srk
Riemukierrostyöryhmä
Yhteisvastuutoimikunta

Pyhiinvaellusta Raamatun halki
Loppiaisena 2014 käynnistyi Rovaniemellä uudenlainen pyhiinvaellus halki Raamatun. Lähes kahteen
sataan nouseva joukko aloitti kaksi ja puoli vuotta kestävän Raamattu-vaelluksensa seurakuntakeskuksessa.
Nyt on vaellettu jo yli puolivälin. Tulevan juhannuksen tienoolla
vaellusmatkalla siirrytään Uuteen
testamenttiin. Vaellus saapuu päämääräänsä ensi vuoden helluntaina.
Uudet vaeltajat voivat liittyä Pyhiinvaellukselle hyvin tässä vaiheessa. Seuraava kokoontuminen
on srk-keskuksen salissa torstaina
21.5. klo 18. Tällöin saadaan yleiskatsaus Uuteen testamenttiin.
Pyhiinvaellukseen liittyy myös

Jo 3300 lankakerää käytetty

hetyssisaret nimisen sääntökunnan,
joka jatkaa hänen työtään. Kaikkialla Suomessa tehdyt peitot toimitetaan sisarten Helsingin yksikköön, jossa ne pakataan kontteihin
ja lähetetään Intiaan esim. sairaaloihin ja orpokoteihin. Suomalaiset peitot ovat lämpimiä – rakkaudella tehtyjä.

Kuva Harriet Urponen

Tukijat
Arkkitehtitoimisto Rantakokko Oy
Autokoulu S. Nuutinen
Eijan Pullapuoti
Hammaslaboratorio Roident Oy
Hautauspalvelu Luoma-aho Ky
Helmikammari
Hovimäki
Jokelan hautaustoimisto Oy
Joulupukin Kammari
Kairatien apteekki
Kalevalaiset naiset
Kiinteistömaailma Rovaniemen
Kodit Oy
KL-Kopio Oy
Kopiplus Oy
Kuvaraito
Lapin Kumi Oy
Lapin Kuntokeskus
Lapin Lääkärikeskus
Lapin Martat
Lapin Safarit
LVI-Konsultointi J. Vaarala Oy
Maa-ja Kotitalousnaiset
Miesten saunailta
Oma Hammaslääkärisi, Rovaniemi
Pestatilit Oy
Pohjolan Osuuspankki
Polarlehdet Oy Travel Rovaniemi
Prisma, Rovaniemi
Riitan Jalkaterapia
Roifoto Oy
Rovaniemen Huoltopalvelu
Rovaniemen Kodinkone

Aikaa voi viettää juuri niin kauan,
kuin itsestä tuntuu mukavalta.

– Olemme jääneet koukkuun, Lea
naurahtaa ja näyttää virkkuukoukkua. Hän viittaa yhdessä tekemiseen, peittojen valmistamiseen Intian köyhille. Työ ei ole turhaa.
Vaikka Intiassa on lämmin, yöt
saattavat olla kylmiä. Pakkanenkaan ei ole outo ilmiö pohjoisessa.

käynti Israelissa ensi maaliskuussa. Ilmoitus löytyy tästä lehdestä.
Raamattuvaelluksessa matkataan
Vanhan ja Uuden testamentin läpi otsikolla Pyhiinvaellus Voideltua seuraten lainkuuliaisesta kansalaisesta Jumalan lapseksi. Teologian tohtori Jaakko Lounela Oulusta
on opettanut kiinnostunutta joukkoa
kuukausittaisissa tapaamisissa. Matkakumppaneina vaeltavat myös rovaniemeläisille tutut Vesa-Pekka ja
Marja-Liisa Koivuranta ja vaelluksen yhdyshenkilö Liisa Alanne.
Kattava opetusmateriaali on jaossa luennoilla sekä myös verkkosivuilla: www.rovaniemenseurakunta.fi/toimintaa/aikuisille/raamattuluentoja

Tärkeintä ei ole, mitä me teemme, vaan miten paljon rakkautta teoissamme on. Näihin Äiti Teresan sanoihin yhtyi iloinen talkoojoukko.

Pyörällä ympäri vuoden
Victoria Särkioja tulee Paaniemeltä keskustaan polkupyörällä.
Hän on hypännyt pyörän selkään
lukuisia kertoja siitä huolimatta,
että hänellä on ajokortti.
– Ehkä kahdesti talven aikana tulin autolla. Syynä oli se, että pyörä ei toiminut kovalla pakkasella,
vaihteet jäätyivät, Victoria naurahtaa. Hänen mukaansa talvipyöräily
on pukeutumiskysymys.
– Pyöräillessä tulee lämmin, kovakaan pakkanen ei haittaa.

huolta. Toiseksi pyöräillessä virkistyy. Pyörälle on myös paljon helpompi löytää parkkipaikka. Onhan
pyöräily ympäristönkin kannalta
lempeämpi valinta, Victoria kertaa.
Victoria on oppinut jo 4-5-vuotiaana ajamaan polkupyörällä.
– Pyörällä pääsee nopeasti joka
paikkaan, Victoria sanoo. Mitään
pitkiä matkoja hän ei kuitenkaan
ole tullut pyörällä tehneeksi.
– Kerran kävimme kesäpäivän retkellä Norvajärvellä ja se oli hauska
reissu. Pyörän selästä pystyy paremmin tarkkailemaan luontoa ja seuraamaan vuodenaikojen vaihtelua.
–Vaikka sää olisi kuinka huono,
niin pyöräilystä tulee hyvä mieli.

Sopivan mittainen matka

Harriet Urponen
Kuva Harriet Urponen

Victoria on kirjoittanut ylioppilaaksi viime keväänä Lyseonpuiston lukiosta. Koko lukioajan hän
kulki pyörällä opintoihin. Tämän
vuoden hän on keskittynyt aikuislukiossa opiskelemaan erityisesti
niitä aineita, joita lääketieteellisessä tiedekunnassa tarvitaan.
– Luen fysiikkaa, kemiaa, matematiikkaa ja biologiaa pääsykokeita varten, jotka ovat toukokuussa,
Victoria sanoo.
Aikuislukio toimii Lyseonpuiston lukion tiloissa, joten reitti on
todella tullut tutuksi.
– Talvella pääsee jäätietä ja matka kestää tuolloin vain noin 20 minuuttia.

35. vuosikerta
Julkaisija:
Rovaniemen seurakunta
Päätoimittaja
Jouni Riipinen
puh. 0400 174 005
jouni.riipinen@evl.fi
Toimitussihteerit
Kari Yliräisänen, puh. 040 5032 734
kari.yliraisanen@evl.fi
Jouni Hagström, puh. 335 5249
jouni.hagstrom@evl.fi
Lehtityöryhmä
Jouni Riipinen pj., Kari Gustafsson,
Jouni Hagström, Sanna Kerola,
Markku Kukkonen, Maija Pieskä,
Anni Tolppi, Kari Yliräisänen.
Toimituksellinen aineisto
Rovaniemen seurakunnan
tiedotustoimisto,
PL 8104, 96101 ROVANIEMI
Seuraava Pääsky ke 3.6.2015
Aineisto ma 18.5.2015

Pyöräilystä saa paljon iloa
– On turha mennä autolla, jos pyörällä pääsee. Ensinnäkin tulee liikuttua ja pidettyä omasta kunnosta

Pääsky

Victoria kannustaa kaikkia työmatkapyöräilyyn. Luonto kiittää, kun ihmiset
ajavat polkupyörällä.

Kustantaja Kotimaa Oy
Painatus Suomalainen Lehtipaino Oy
Jakelu Suomen Suoramainonta
Tilaukset 25 euroa vuodessa
Painos 30 400
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Piispa Samuel Salmi:

Yhteisvastuukerääjillä on
armolahja ihmisten kohtaamisessa
Yhteisvastuukeräys on
Suomen suurin kansalaiskeräys, jolla autetaan heikoimmassa
asemassa olevia kotimaassa ja ulkomailla.
Rovaniemen seurakunta kutsui
talkoolaisia kiitoskahvitilaisuuteen ja huomioi erityisesti yli 20
vuotta keräystyössä mukana olleita.
– Listakeräys on ollut tärkeä
varainkeruumuoto kautta aiko-

jen. Nyt lipaskerääjien määrä on
kasvanut, sanoi johtava diakoni
Markku Kukkonen.
– Aina on keskuudessamme hädänalaisia, jotka tarvitsevat apua.
On uskomattoman hieno asia, että
nämä ihmiset ovat jaksaneet vuodesta toiseen auttaa.

puolesta ja muistutti, että olemme kaikki suuren tehtävän äärellä
luomassa toivon näköaloja lähimmäisillemme.
Piispa Samuel Salmi on ollut keräyksen esimiehenä kaksi kertaa. –
Yhteisvastuukeräys on selvä osoitus siitä, että voimme kirkossamme
tehdä yhdessä suuria tekoja.
–Te olette toivon lähettiläitä rakentamassa rakkauden yhteisöä,
sen vähemmästä ei ole kysymys.
Teillä on armolahja ihmisten koh-

Rakkauden tekoja
Kirkkoherra Jouni Riipinen lausui kiitoksen koko seurakunnan

taamisessa, piispa Samuel Salmi
muistutti. Hän kiitti koko kirkon ja
hiippakunnan puolesta pitkään keräyksen parissa työskennelleitä vapaaehtoisia.

Lahjaksi konsertti
Kiitostilaisuuden jälkeen juhlavieraat kutsuttiin kirkkoon kuulemaan
Saila Seurujärvi trioa. Konsertin
kappaleet kulkivat vuodenaikojen mukaan. Laulut toivat raikkaan

tuulahduksen pohjoisesta ja kertoivat sydäntalven kristallirakeista aina keskikesän yöttömän yön aurinkoon ja sadonkorjuuseen saakka.
Hengellinen sanoma oli vahva, ihmiset lähtivät kotiin levänneinä ja
siunattuina.
Vuoden 2016 Yhteisvastuukeräys auttaa syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria partiotoiminnan avulla.
HU

Kuva Harriet Urponen

Piispa Samuel Salmi, kirkkoherra Jouni Riipinen ja johtava diakoni Markku Kukkonen ojensivat vähintään 20 vuotta Yhteisvastuukeräyksessä toimineille kiitokseksi hopeisen yhteisvastuuriipuksen ja seurakunnan
diakonian 100-vuotishistoriikin. Kuvassa: Vappu Karvonen (vas.), Elma Kunnari, Marja-Liisa Vallivaara, Tellervo Koho, Tuulikki Poikela, Aili Rauhala, Elina Kämäräinen, Erkki Vierimaa, Viena Mänty, Irja Laakkonen, Rauni
Ylikörkkö, Armi Hietala, Marja-Liisa Juntunen, Kaisa Simonaho ja Ossi Mölläri. Kuvasta puuttuvat: Maire Narkaus, Viljo Hiukka, Raija Kuoksa, Liisa Palojärvi ja Ilmo Pulkamo.

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

ROVANIEMEN KIRKKO
Sunnuntaisin klo 10 messu kirkossa. Tiistaisin klo 8.30 Aamun
rukoushetki kirkon sakastissa.
Keskiviikkoisin klo 18 arki-illan ehtoollinen kirkossa.
Rovaniemen kirkko on avoinna 11.5.–30.8.2015 klo 9–21.
07.05. klo 19
09.05. klo 16
11.05. klo 19
13.05. klo 10
13.05. klo 19
14.05. klo 10
14.05. klo 18

17.05. klo 18
18.05. klo 19

19.05. klo 19
24.05. klo 18
28.05. klo 19
31.05. klo 18

Iltamusiikki, Jousiyhtye, säestää Päivi Hintikka,
vapaa pääsy.
urkukonsertti, Janos Gyulveszi, Lohtaja. Vapaa
pääsy, käsiohjelmamaksu.
konsertti, Classics-art Ensemble -trio
Moskovasta. Pääsylippu 10 €.
lasten kevätkirkko.
Lapin Sotilassoittokunnan kamarimusiikkikonsertti, pienyhtyeitä,
vapaa pääsy.
Helatorstain messu.
Vanhan musiikin festivaalin kirkkokonsertti,
Fiamma Nova-yhtye.
Liput 12/10 €. Ennakkomyynti Korundissa ja
Lippupisteessä.
Tuomasmessu.
yhteiskristillinen kansainvälinen
Latino-gospelkonsertti.
Markus Hämäläinen, Marita Pasuri, Mauri
Miettunen.
Vapaa pääsy, kolehti.
Rauhanyhdistyksen seurat.
nuorten kevätjuhla. Isosten ja avustajien tehtävään siunaaminen,
jatkot kryptassa.
Hannu Musakan 70-vuotiskonsertti, piano ja
urut Mauri Miettunen, vapaa pääsy.
Gaudium-soitinyhtyeen konsertti. Esa Postila,
Monica Kleinecke ja
Mauri Miettunen, barokkihuilut, Maie Kuusik,
urut. Vapaa pääsy.

KESKIKAUPUNKI
08.05. klo 13

Yhteisvastuun hyväksi lauluhetki
Keltakankaan kerhohuoneella Kahvit.
08.05. klo 17–21 ja 09.05. klo 10–17 rukouspalvelijakoulutus
seurakuntakodin yläsalissa.

09.05. klo 13

kryptassa Rukouksen lähde -rukousiltapäivä
Rovaniemen puolesta.
09.05. klo 17 nuorten aikuisten OMA-ilta srk-kodilla.
11.05. klo 14.30–21 Heprea-ilta kirkon kryptan Eeli-salissa,
Yliopistonkatu 2.
13.05. klo 13 srk-keskuksessa Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus.
13.05. klo 18.45 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
18.05. klo 14.30–21 Heprea-ilta kirkon kryptan Eeli-salissa,
Yliopistonkatu 2.
18.05. klo 18 srk-kodin yläsalissa rukouspalvelijoiden palaveri.
20.05. klo 9.15 ja 10.15 Viirinkankaan kappelissa lasten kevätkirkko.
20.05. klo 18 Norvajärven leirikeskuksessa miesten saunailta. Lähtö klo 17.45 srk-keskuksesta. Isäntänä
Ilari Kinnunen.
20.05. klo 18.45 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
21.05. klo 18 Pyhiinvaellus Raamatun halki srk-keskuksen
salissa.
22.05. klo 20–23 kryptassa nuorten Yökirkko.
23.05. klo 17 nuorten aikuisten OMA-ilta srk-kodilla.
24.05. klo 15 srk-keskuksessa Siionin Matkalaulujen yhteislaulutilaisuus.
25.05. klo 14.30–21 Heprea-ilta kirkon kryptan Eeli-salissa,
Yliopistonkatu 2.
26.05. klo 18 Radioraamisten kauden päättävä kevätjuhla
srk-kodin yläsalissa.
27.05. klo 13 srk-keskuksessa Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus.

korkalovaara-ylikylä
10.05. klo 13
17.05. klo 13
18.05. klo 10
24.05. klo 13
31.05. klo 11
31.05. klo 13

kappelissa messu. Kirkkokahvit.
kappelissa messu. Kirkkokahvit.
kappelissa lasten kevätkirkko.
kappelissa Pinjapuun alla-tapahtuma, leppoisa messu lapsille, perheille, ikäihmisille.
Messun jälkeen purtavaa ja puuhastelua.
Ylikylän koululla jumalanpalvelus.
kappelissa messu. Kirkkokahvit.

ounasJOKI
10.05. klo 14
15.05. klo 18
17.05. klo 11
17.05. klo 14

Äitienpäiväjuhla Marraskosken Erän talolla.
Sinetän kappelissa rauhanyhdistyksen seurat.
Sinetän kappelissa nuorten messu.
Meltauksen kappelissa messu. Kirkkokahvit.

27.05. klo 18
31.05. klo 11
31.05. klo 14

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

ounasVAARA
10.05. klo 18
14.05. klo 11
17.05. klo 15

kappelissa Äitienpäivän musiikkia.
kappelissa konfirmaatio.
kappelissa Pyhät meiningit- perhemessu ja
perhetapahtuma.
19.05. klo 9 ja 10 kappelissa lasten kevätkirkko.
21.05. klo 10 kappelissa lasten kevätkirkko.
24.05. klo 15 kappelissa messu, kirkkokahvit.
31.05. klo 18 kappelissa messu.

alakemijoki
10.05. klo 14
14.05. klo 11
17.05. klo 11
21.05. klo 9.15
22.05. klo 18
31.05. klo 14

kappelissa Äitienpäivän perhepyhäkoulu.
kappelissa perhekirkko, kirkkokahvit.
kappelissa messu.
kappelissa lasten kevätkirkko.
kappelissa nuorten Donkkis.
kappelissa perhepyhäkoulu, kevätkauden päätös, kirkkokahvit.

YLÄKEMIJOKI
10.05. klo 10

Auttin kappelissa Äitienpäivän sanajumalanpalvelus.
10.05. klo 12 Viirin kappelissa Äitienpäivän musiikkihetki,
Vohon Veikot, Laululapset.
14.05. klo 14 Auttin kappelissa Motoristikirkko. Musiikista
vastaa Gospel Riders.
17.05. klo 10 Autin kappelissa Kaatuneitten muistopäivän
sanajumalanpalvelus, n. klo 11.15
kunniakäynti Auttin hautausmaalla
Klo 12 Kunniakäyni Viirin hautausmaalla.
Puhe Arto Harju-Autti.
19.05. klo 10 Viirin srk-kodilla Perhekerho.
21.05. klo 10–13 Viirin srk-kodilla Toimintapäivä.

saaren-nammankylät
10.05. klo 11
10.05. klo 13
24.05. klo 11
24.05. klo 13

Aapakirkossa Äitienpäivän musiikkitapahtuma, alueen kuoroja.
Jouttikeron kappelissa messu.
Aapakirkossa messu.
Jouttikeron kappelissa messu.

