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Pääkirjoitus

Kiitos teille Äidit

T

ulevana sunnuntaina, äitienpäivänä juhlitaan äitejä. Ruusujen ja korttien kera
käydään äitien, mummien ja isoäitien
luona. Äitejä muistetaan, arvostetaan ja kiitetään lauluin ja lämpimin halauksin. Monissa
perheissä on perinne tuoda äidille juhla-aamiainen onnitteluineen vuoteeseen.
Äitienpäivä, vuonna 1918 Yhdysvalloista
Suomeen rantautunut juhlapäivä on tullut
hyväksi, kauniiksi ja tärkeäksi perinteeksi
suomalaisessa vuoden kierrossa. Tämä näkyy
myös siinä, että valtiovalta on vuodesta 1946
lähtien huomioinut äitejä kunniamerkillä. On
tärkeää kerran vuodessa huomioida äidin asemaa, äidin kasvatustyön arvoa ja merkitystä
perheessä ja sukupolvien ketjussa.

*****
ieläkin liian usein ajatellaan ainakin kotiäidin osaa ja työtä keveäksi,
kun hän hoitaa lapsia, laittaa ruokaa,
siivoaa, pyykkää ja monin tavoin ylläpitää
kotia. Unohdetaan, että arkisessa puurtamisessa äiti usein miten on päivät pitkät vailla
sellaisia sosiaalisia kontakteja ja merkityksiä, joita on työpaikoilla. Siellähän voidaan
jakaa ajatuksia ja tuntemuksia. Toki monet
äidit ovat löytäneet tapoja keskinäisiin koh-

V

taamisiin, kahviloissa tai verkossa.
Seurakunta tarjoaa myös monia palveluja,
joilla äitejä tuetaan. Lasten päiväkerhot, perhekerhot ja perheleirit antavat tilaisuuksia,
joiden myötä voi hengähtää ja jakaa tuntoja samassa tilanteessa olevien kanssa. Perheneuvonnasta löytyy uusia näkökulmia ja
polun päitä, kun elämä perheessä on syystä
tai toisesta kulkeutunut solmuihin. Rohkeasti
vain hyödyntämään mahdollisuuksia.
*****
uista äitiä nyt. Juha Tapio laulussaan
Kaunis ihminen kuvaa koskettavasti,
kuinka ikäihminen odottaa lapsiansa
käymään heidän kiireidensä keskeltä. ”Iltauutiset ja säätä, kello käy jo yhdeksää. Viime
vierailusta viikko, koskahan ne kerkiää?”
Huomaaminen, arvostus ja kiitos ovat tärkeää nyt. Yhteys ja läsnäolo voivat tapahtua
vain nyt. On tartuttava hetkeen. Riipaiseva ja
lohduton on näky, kun muistaminen toteutuu
vasta haudan äärellä.

M

*****
itiä on luonnehdittu suomenkielen kauneimmaksi sanaksi. Se on ensimmäinen
sana, jota pieni lapsi hapuilee sylissä.

Ä

Äidin syli on elämän ensimmäisten tuntojen antaja, ensin kohdussa, sitten rinnoilla
vastasyntyneen avatessa ja kohdatessa äidin
katseen.
Sylissä syntyy ihmisen identiteetti, kun
äidin ja myös isän sekä muiden läheisten
lempeä katse suo hyväksynnän ja sen myötä
turvallisuuden. Syli on tärkeä silloinkin, kun
syliin ottaja itse kokee olevansa väsynyt ja
voimaton.
Syli turvallisten käsien myötä synnyttää
sen tunnon ja rohkeuden, jolla nuori aikuistuneena aikanaan lentää maailmaan omille
siiville kantamaan vastuuta omasta, läheisten
ja ympäristön elämästä. Sallikaamme lasten
tulla syliimme.
Äidin ja isän syli ovat syvimmiltään viestimässä itseään suuremmasta. Hyväksyvä, lempeä katse, turvallinen ja vakaa syli antavat
vihjeen Jumalan rakkaudesta. Suuremmasta
sylistä. Elämää ei kannattele vain vanhempien tuki ja turva vaan salatun Jumalan turvalliset käsivarret. Siitä kertoo monien kokemus, jota sanoitetaan: ”Olen saanut uskon ja
luottamuksen Jumalaan äidinmaidosta.”

S

ukupolvien ketjussa äidit vuorollaan tulevat mummeiksi, isoäideiksi. Ahkerat ja
työtä täynnä ja sylinä olleet kädet menevät ristiin toisenlaiseen kantotehtävään. Äidit
kantavat uusia sukupolvia rukouksen siivin.
Uudet sukupolvet saatetaan matkaan rukouksin ja siunauksin.
Monen äidin tuntoja kuvannevat Niilo
Rauhalan runo virressä 470:
”Halki elinpäivieni, tieni hän on avannut.
Riemut murheet matkalleni, viisaasti on jakanut. Vaikeinakin päivinä Herra oli lähellä,
rakkauden voimin kantoi, murheeseenkin toivon antoi.”
Kiitos teille Äidit.

*****

Kari Yliräisänen
kirkkoherra

Kirkon kynnys

Viikon sana
Mirva Suni

Henki puhuu puolestamme
Meidät on pelastettu, se on varma toivomme.
Mutta toivo, jonka jo näkee täyttyneen, ei enää
ole toivo. Kukapa toivoo sellaista, minkä jo näkee! Jos taas toivomme jotakin mitä emme näe,
me myös odotamme sitä kärsivällisesti.
Myös Henki auttaa meitä, jotka olemme
heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin. Ja hän, joka tutkii sydämet,
tietää mitä Henki tarkoittaa, sillä Henki puhuu
Jumalan tahdon mukaisesti pyhien puolesta.
Me tiedämme, että kaikki koituu niiden par-

haaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja jotka hän on
suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen.
(Room. 8: 24–28)

Rukous:

Herramme Jeesus Kristus.
Sinä opetit meitä rukoilemaan.
Kuule kirkkosi rukoukset.
Auta meitä luottamaan siihen,
että taivaallinen Isämme
antaa meille tahtonsa mukaan,
mitä me sinun nimessäsi pyydämme.
Sinulle olkoon ylistys ikuisesti. Aamen.

Pääsiäisen salaisuuden kruunajaiset
”Yhä minä katselin yöllisiä näkyjä ja näin, miten taivaan pilvien keskellä tuli eräs, näöltään
kuin ihminen. Hän saapui Ikiaikaisen luo. Hänet saatettiin Ikiaikaisen eteen, ja hänelle annettiin valta, kunnia ja kuninkuus, kaikkien
kansojen, kansakuntien ja kielten tuli palvella
häntä. Hänen valtansa on ikuinen valta, joka ei
katoa, eikä hänen kuninkuutensa koskaan häviä.” (Dan. 7: 13-14)
Babylonian kuninkaan Nebukadnessarin hovissa kasvatettu israelilaisprofeetta Daniel tuli kuuluisaksi tulkitessaan unia kuninkaalle.
Edellä mainittu kuvaus kertoo miten Daniel näki jonkun, jolle annettiin suurin kuninkuus mitä
on. Mutta kuka on tuo kuningas ja missä hänen
valtakuntansa on?
Kristuksen taivaaseen astumisen juhlaa nimitetään helatorstaiksi. Nimitys tulee ruotsin kielen sanasta helg eli pyhä. Vanhan uskomuksen
mukaan tämä päivä oli niin pyhä, että silloin ei
ruohokaan kasvanut.
Joku on joskus kysynyt, että mikä kristinuskossa kiehtoo monia. Ainakin itseäni kiehtoo

Hartaus

kristinuskossa ajatus Jumalasta, joka tuli ihmisten keskuuteen Kristuksessa Jeesuksessa ja näki
läheltä ihmisen elämän ilot ja surun hetket. Vapahtaja juhli Kaanaan häissä vieraiden kanssa,
kohtasi spitaalisia, paransi heitä ja kävi läpi ristin tien Golgatalle. Kaiken tämän Vapahtajamme
teki, jotta me saisimme pelastuksen. Nyt Kristus
istuu taivaallisella valtaistuimella Isän Kaikkivaltiaan oikealla puolella, eikä mikään voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Juuri tätä me
juhlimme Herran taivaaseen astumisen juhlana.
Taivasten valtakuntaa ei ollut tarkoitettu hallintoalueeksi maailmankartalla, vaan se on jokaisen Häneen luottavan sydämessä.
Helatorstai kruunaa pääsiäisen pyhän salaisuuden. Vapahtaja jättää opetuslapsensa, mutta
surun sijaan sydämet täyttää ilo. Mihin tuo ilo
perustuu? Kirkon uskon ilo kasvaa Kristuksen
lupauksesta olla kanssamme kaikki päivät maailman loppuun asti. Tuo lupaus jatkuu meissä
tänäänkin - ja jatkuu huomenna.
Aki Hätinen
Rovaniemen seurakuntapastori

Saaren-Nammankylien rippikoululaiset lähettävät kevätterveisensä Pääskyn lukijoille!

Lapset kertovat äideistään
Daniela 6v: Minun äiti on kiva kun hän
pelaa muistipeliä meidän kanssa. Joskus
me leivotaan pullaa. Äitillä ei ole harrastuksia mutta isällä on.
Santeri 4v : Minun äiti juo Vichyä.
Äiti hoitaa meitä. Silloin kun pikkuveli
nukkuu me äitin kanssa pelaamme kahdestaan. Äiti vielä hoitaa meitä kotona
mutta kun täytän viisi se lähtee töihin.
Saara 4v: Minun äiti on aika hassu, se
kutiaa kun panen käden sen kaulaan. Äiti
harrastaa jumppaa. Me pelaamme joskus
äidin kans lautapeliä.
Mona 5v: Minun äiti sanoo kaikkeen
ei. Äidin kans on kiva leipoa. Äiti tykkää käyttää olohousuja ja t-paitaa kotona mutta vaihtaa farkut jalkaan kun lähtee pois kotoa. Isi on pidempi äitiä vaikka on äiti on sitä vanhempi.
Siru 4v: Minulla on äiti joka on mennyt jo töihin kun olen aamulla herännyt.
Minun mielestä me ollaan äidin kans samannäköisiä. Äiti käy välillä töissä ja
välillä kaupassa.

Helka 6v: Minun äiti on kiltti. Me
ommellaan äitin kans berbeille vaatteita,
kaikkia sellaisia hameita. Äiti oli pienenä
samannäköinen kun minun pikkusiskoni.
Remu 4v: Minun äiti rakentaa meän
kans pikkulegoilla. Äiti on ihan hienon
näköinen. Äiti harrastaa koulua ja tekee
koulutehtäviä. Äiti leikkii meidän kanssa
kummitusleikkiä ja me juostaan pakoon
pikkuveljen kanssa.
Seela 5v: Minun äiti tykkää kaikesta kasvattamisesta ja vihanneksista. Hän
tykkää myös hevosista ja käymme yhdessä heppatallilla. Äiti käyttää aina mekkoja. Äidin syliin saa aina mennä.
Ilona 5v: Minun äiti on kivan näköinen. Hän tykkää hevosista. Mä suunnittelin että teen äidille äitienpäivälahjaksi
huovutusvillasta kukan mutta meillä ei
ole huovutusvillaa.
Elina Heikkilä

Uusi diakoniatyöntekijä Mirva Suni:

Tämä on
taivaallinen työpaikka

Jouni Hagström
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Mirva Sunin silmät loistavat kilpaa kevätauringon
kanssa. Seurakunnan uusi diakoniatyöntekijä
ihmettelee Rovaniemen kauneutta.
– Tämä on ihan käsittämätöntä.
Olen pakahtua, kun katselen vaaramaisemia. Rovaniemi vaikuttaa
hyvältä kotikaupungilta.

Satakunnasta pohjoiseen

Mirva Suni on asunut koko elämänsä Satakunnassa. Hän on porilainen, mutta hänellä on aina ollut
sydämessään kaipuu pohjoiseen.
– Tyttäreni tuumasi minulle, että äiti tätähän sinä olet aina halunnut, Mirva ihmettelee. Hänen mielestään täällä pohjoisen luonnossa
on sellainen rauha, jota hän on jo
pitkään kaivannut. Ehkä tuo rauha
tulee myös sitä kautta, että nyt hän
pääsee hengelliseen työhön, minkä
kokee tässä vaiheessa elämää tärkeäksi valinnaksi.
Mirva Suni on aloittanut diakoniatyöntekijänä Saaren-Nammankylät -alueella. Työn yhtenä erityisalueena on kehitysvammatyö koko kaupungin alueella ja Mirva on
aina kokenut tärkeäksi juuri sen,
että pääsee auttamaan ihmisiä, jotka ovat vaarassa syrjäytyä.
– Olen valinnut ammattini tiedostaen, että haluan tehdä juuri keskustelevaa hengellistä työtä ja vasta aikuisena opiskellut sairaanhoitaja-diakonissaksi. Sairaalamaailma
on tullut vuosien varrella tutuksi,
mutta kuuden lapsen äitinä olen kokenut myös kotiäidin roolin hyvin
mieleiseksi, Mirva kertoo.
– Lapsillani on keskenään hyvin
tiivis yhteys ja iloitsen, että heillä
on toisistaan tukea, vaikka muutin
tänne, Mirva miettii.

Sydän täynnä kiitollisuutta

Äiti ja mummi

Mirva Sunin olemus huokuu äidillistä lämpöä. Omista lapsista vanhin on 32-vuotias ja nuorin 18.
– Minulla on myös seitsemän
lastenlasta. Rakastan olla äiti ja
mummi, Mirva sanoo.
Vielä nyt hän on pidemmillä vapailla käynyt usein Porissa ja viimeksi siellä ollessaan ihan kyseli perheeltään, miten kokevat äidin
muuton pohjoiseen.
– Lapset tuntevat juuri niin kuin
minäkin, että olen läsnä heille ja
kuitenkin lähellä, vaikka asun täällä. Ehkä se sydämen yhteys on aina lyhyt, koska välimatka ei tunnu
pitkältä, Mirva miettii.
Harriet Urponen

Harriet Urponen

Mirva Suni herää kiitollisena jokaiseen päivään. Kaikki on uutta ja

hän kokee johdatuksena sen, että
on nyt Rovaniemellä.
– On ihana saada luvalla siunata ihmisiä ja rukoilla heidän
kanssaan. Olen kiitollinen siitä,
että voin työaikana itsekin kasvaa hengellisesti. Tätä minä olen
sisimmässäni aina halunnut, sairaalassakin aina rukoilin potilaiden puolesta, äänettömästi tosin.
Koen, etten ole nyt seurakunnassa työssä turhaan, vaan tällä on
tarkoitus. Tämä on taivaallinen
työpaikka!
Kun kohtaa valtavasti uusia ihmisiä ja oppii koko ajan uutta,
vaatii se myös veronsa vapaa-aikana. Silloin Mirva lepää ja liikkuu luonnossa, hän tarvitsee nyt
enemmän aikaa ihan vain ajattelemiseen ja palautumiseen. Myös
rukous tuo luottamusta ja on Mirvalle tärkeä voimaa antava asia.

Aki Hätinen aloitti työt seurakunnassa aprillipäivänä 1.4.

Uusi seurakuntapastori Aki Hätinen:

Tie papiksi ei ollut itsestäänselvyys
Rovaniemen seurakunnassa, sen Saaren-Nammankylät-Yläkemijoen alueella on
vastikään aloittanut työnsä uusi seurakuntapastori Aki Hätinen.
Hätinen on lähtöisin Kuopiosta,
mistä hän muutti Joensuuhun opiskelemaan teologiaa. Valmistumisen jälkeen piispa Seppo Häkkinen vihki hänet papiksi Mikkelin
tuomiokirkossa syksyllä -13 ja työkokemusta on kertynyt leijonistaan
tutusta Ruokolahden seurakunnasta ja Padasjoelta, Lahden läheltä.
– Rovaniemellä oli sukulaisia ja
ystäviä entuudestaan, se houkutteli hakemaan avoinna ollutta virkaa,
Aki Hätinen kertoo.

Vetoa pieniin paikkakuntiin

Aki Hätisen mielestä Rovaniemi
tuntuu idylliseltä pitäjältä. Hänet
on otettu hyvin vastaan paitsi seurakunnan työntekijöiden puolelta,
myös niiden seurakuntalaisten puolelta, joita hän on ehtinyt tavata.
– Tykkään pienemmistä paikkakunnista ja uskon, että kotiudun tänne hyvin. Aika näyttää, Aki
Hätinen tuumaa. Pikkuhiljaa oma
alue on tullut tutuksi, mutta paljon
on vielä nähtävää.

Monen mutkan kautta papiksi

Tie papiksi ei ollut Aki Hätiselle itsestäänselvyys. Hän on kuullut tarinoita, joissa ihminen on jo
rippikoulussa tiennyt, että hän tahtoo papiksi. Aki sen sijaan ryhtyi pohtimaan kristinuskoa syvemmin vasta lukiossa, jossa innostava
opettaja sai hänet kiinnostumaan
uskonnosta osana ihmisen elämää
ja yhteiskunnan toimintaa.
– Lopulta minua alkoi puhutella

ajatus Jumalasta, joka tuli ihmisenä maailmaan, Aki Hätinen pohtii.
Opintojen alussa häntä kiinnosti myös opettajan ammatti. Mitä
enemmän hän oli seurakunnan toiminnassa mukana, sitä selkeämpänä näkyi ajatus siellä työskentelemisestä.
– En ole päivääkään katunut ammatinvalintaani.
Aki Hätinen haluaa olla helposti lähestyttävä pappi. Ura on vielä sen verran alussa, että on vaikea
määrittää tulevaisuuden toiveita.
– Olen kiinnostunut myös sairaalassa tehtävästä kirkollisesta työstä.

Seurakuntatyö lähellä sydäntä

Aki Hätinen nauttii seurakunnassa työskentelemisestä ja erityisesti nuorten kanssa tehtävästä työstä. Toisaalta häntä viehättävät syntymäpäiväkäynnit, kun pääsee iäkkäämpien ihmisten kanssa keskustelemaan ja kuulemaan
mitä moninaisimpia tarinoita. Hänen mukaansa rikkautta onkin, että seurakuntalaisiin kuuluu kaikenikäisiä, vauvasta vaariin.
Papin työhön kuuluu saarnojen
valmistaminen. Aki Hätisellä ei ole
tiettyä kaavaa, miten saarna syntyy. Joskus hän saa työpäivän aikana ajatuksen, josta lähtee työstämään lopullista saarnaa. Toisinaan
hän saa idean uutislähetyksestä, tai
ajatus pälkähtää päähän keskellä
yötä, jolloin se täytyy heti laittaa ylös.

Hengen Uudistuksen
kesäjuhlat

Mirva Sunilla on kuuntelemisen ja kohtaamisen lahja. Hän rohkaisee ihmisiä lähestymään ja tulemaan juttelemaan hänelle rohkeasti.

Rovaniemeltä toteutetaan
retki Hengen Uudistuksen
kesäjuhlille Riihimäelle
5.–7.8.2016.
Bussi lähtee Rovaniemeltä
myöhemmin ilmoitettavan
aikataulun mukaan.
Sitovat ilmoittautumiset
15.7.2016 mennessä
Kirsti Marjaselle,
puhelin 050 550 5540.
Lisätietoja matkasta antaa
Irma Maijanen,
puhelin 040 747 6437.
Lopullinen ohjelma www.hengenuudistus.fi

Kirkon näkyminen otsikoissa ei
ole juuri vaikuttanut Aki Hätisen
tapaan tehdä työtä.
– Ihmisten kanssa kuitenkin jutellaan ajankohtaisista asioista. Välillä mietityttää, että ovatko ihmisten luterilaiset moraalikäsitykset
löystyneet. Viime aikoina julkisuudessa on puhuttu niin väkivalalla
uhkailusta, kuin iskuista vastaanottokeskuksiin.
Erityistä iloa Aki Hätiselle tuottavat ihmisten kanssa vietetyt yhteiset hetket. Seurakuntapastorin
työssä pääsee näkemään ihmisten
elämästä monenlaisia asioita, se on
suuri rikkaus.
– Vapaalla kuuntelen musiikkia laidasta laitaan. Luen paljon
ja käyn lenkillä tai kuntosalilla.
Jos kalenteri antaa myöten, käyn
vanhempien tai isosiskon perheen
luona Kuopiossa. Joskus on hyvä
vain olla rauhassa kotona, tai käydä vaikkapa hartaushetkessä.
Tällä hetkellä Aki Hätistä puhuttelee Raamatusta tietty paikka:
Olkaa keskenänne yksimielisiä,
älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa vähäosaisten
rinnalle. Älkää olko omasta mielestänne viisaita, älkää maksako
kenellekään pahaa pahalla, vaan
pyrkikää siihen, mikä on hyvää
kaikkien silmissä. Jos on mahdollista ja jos teistä riippuu, eläkää
rauhassa kaikkien kanssa. (Room.
12:16–18)
Ulla Miettunen / Harriet Urponen

Kari Yliräisäselle
viranhoitomääräys
kirkkoherraksi 1.5. alkaen

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on
antanut rovasti Kari Yliräisäselle virkamääräyksen Rovaniemen seurakunnan kirkkoherran virkaan 1.5. alkaen.
Piispa Samuel Salmi toimittaa virkaan
asettamisen Rovaniemi -viikon päätteeksi su 11.9. klo 10 messussa.
Kirkkoneuvosto totesi 19.4. kokouksessaan Kari Yliräisäsen irtisanoutumisen viestintäpäällikön virasta 1.5.
alkaen ja samalla ko. virka laitettiin
haettavaksi 13.5. mennessä. Ilmoitus
on nähtävillä kirkon rekrytointisivuilla, työvoimahallinnon sivuilla ja seurakunnan verkkosivuilla Avoimet työpaikat -osiossa.
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Varhaiskasvatuksen juhlavuoden kunniaksi

Pieni on suurin
Perheille on tarjolla palvelujen kirjo,
kun he valitsevat lapsilleen varhaiskasvatuspalveluja. Päätyivätpä vanhemmat mihin ratkaisuun tahansa, on heillä
itsellään aina ensisijainen kasvatusoikeus ja -vastuu.

Kirkko luotettava kumppani

Seurakuntien lapsi- ja perhetyö on kirkon varhaiskasvatusta. Sen tavoitteena on tukea kodin kristillistä kasvatusta ja lapsen turvallista kokonaiskehitystä. Lähtökohtana on kumppanuus ja yhteistyö perheiden kanssa kasteessa saadun tehtävän mukaisesti. Seurakunnat
ovat kirkkolain perusteella velvoitettuja huolehtimaan kaikenikäisten kristillisestä kasvatuksesta.
Kirkon varhaiskasvatuksella on pitkät perinteet. Se on yhtenä muiden joukossa luotettava varhaiskasvatuspalvelujen järjestäjä, joka tekee yhteistyötä
paikallisesti verkostossa muiden palvelun tarjoajien kanssa.

Juuret syvällä

Seurakuntien päiväkerhot kehitettiin
alun perin helpottamaan perheiden arkea. Toiminta alkoi vuonna 1945 ja
seurakunnissa juhlitaan parhaillaan
70-vuotista historiaa teemalla Pieni on
suurin.
Seurakuntien järjestämät päiväkerhot ovat edelleen suosittuja. Tämä
käy ilmi seurakuntien tuoreista toimintatilastoista vuodelta 2015. Viime
vuonna seurakuntien päiväkerhoihin
osallistui valtakunnallisesti yhteensä 40 700 lasta, jotka olivat iältään
3–5-vuotiaita.
Kirkon varhaiskasvatuksen asiantuntija Raija Ojellin mukaan päiväkerhojen suosiolle on monta syytä:
– Päiväkerho on monelle perheelle luonteva valinta silloin, kun lapsi
ei osallistu kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen. Moni vanhempi on itse ollut päiväkerhossa ja haluaa tuoda
myös oman lapsensa kerhoon. Tutut
lastenohjaajat ovat perheille tärkeitä,
samoin kerhon kristillinen arvopohja.
Päiväkerhotoiminnassa sitoudutaan
yleisiin varhaispedagogisiin periaatteisiin, ja toiminnan perustana ovat valtakunnalliset Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet sekä kirkon kasvatuksen
linjaukset. Päiväkerhojen lastenohjaajat ovat suorittaneet lapsi- ja perhetyön
perustutkinnon, minkä lisäksi heille on

Kastekäsky
Jeesus sanoo: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan
päällä. Menkää siis ja tehkää
kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja
Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen
käskenyt teidän noudattaa. Ja
katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” (Matt. 28:18–20).
tarjolla paljon mahdollisuuksia täydennyskoulutukseen.

Monia vaihtoehtoja

Alle kouluikäisille tarkoitetut kerhot
ovat lasten omia paikkoja, joissa leikitään, liikutaan, luodaan ystävyyssuhteita ja opetellaan ryhmässä toimimista. Samalla tutustutaan luontevasti seurakuntaan sekä kristillisiin tapoihin ja
sisältöihin.
Päiväkerhoissa 3–6-vuotias lapsi käy
yhdestä kolmeen kertaa viikossa, kerrallaan korkeintaan kolme tuntia. Kerhomaksut ovat 20–60 euroa kevät- tai
syyskausi riippuen siitä, montako kertaa ryhmä kokoontuu. Rovaniemellä
päiväkerhoja tarjotaan yhdeksässä paikassa.

ohjaajan voimin. Muskarissa käydään
yhdessä vanhemman kanssa, monet
isovanhemmat ovat oivaltaneet muskarin mahtavaksi paikaksi rakentaa suhdetta pieneen lapsenlapseen.
Monipuolisessa toiminnassa lapset ja
aikuiset oppivat soittamaan ja laulamaan, sukeltamaan musiikin ja tarinan
maailmaan mitä moninaisimmin keinoin, hengellistä sisältöä unohtamatta. Lukukaudenhinta perhettä kohti on
50 euroa.

Pyhäkoulut edelleen elinvoimaisia

Perinteet ja uudet toimintatavat kulkevat käsi kädessä pyhäkoulussa. Tästä
osoituksena on verkossa toimiva pyhäkoulu lastenkirkko.fi -osoitteessa, jossa lapsi pääsee pyhäkouluun vaikkapa
koulupäivän jälkeen.
Kirkossa on sunnuntaisin klo 10
messussa lapsille pyhäkoulu, se tapahtuu saarnan aikana urkulehterin takahuoneessa. Tuo viihtyisä tila on perheiden käytössä tarvittaessa muidenkin
kirkkohetkien aikaan.
Tämän lisäksi järjestetään mitä erilaisimpia kirkkohetkiä: On paikallisia variaatioita, esim. Pyhät Meinigit
tai perhepyhät ja erilaisia retkiä, leirejä ja tapahtumia lapsille ja perheille. Kauden päätapahtuma on ti 17.5.,
jolloin kirkossa kajahtaa konsertit klo
10 ja klo 18. Kutsu mukaan lapsesi tai
lapsenlapsesi ja tule mukaan tapahtumaan, jossa kaikkein pienin on kaikkein suurin.

Matalan kynnyksen
kohtaamispaikkoja

Perhekerhot ovat oivallisia paikkoja aikuisten yhdessä kokoontua lasten kanssa viikoittain leikkimään, laulamaan,
askartelemaan tai vain juttelemaan.
Perhekerhoissa on aina pieni hartaushetki ja kahvitarjoilu – eikä siitä peritä maksua.
Iltapäivätoiminta tarjoaa turvaa pienille koululaisille Rovaniemellä seitsemässä paikassa kaikkien koulupäivien
jälkeen. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä kaupungin kanssa. Kesäkerhot
kokoontuvat kesäkuun kolmella ensimmäisellä viikolla arkisin klo 9–14.

Kirkkomuskarit mahtava harrastus

Kirkkomuskareita järjestetään kirkon
alakerrassa sijaitsevassa kryptassa aamupäivisin kahden ammattitaitoisen

Mervi Puro

* Sateen sattuessa

Katso lasten ja perheiden seurakunta:
www.rovaniemenseurakunta.fi
-> toimintaa -> lapsille ja perheille.
Harriet Urponen

Harriet Urponen
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Tellervo Koho:

Elämä on johdatusta

Erkki Vierimaa iloitsi entisen oppilaansa Riitta-Liisa Joutsenen tapaamisesta. Tilannetta ikuistaa Markku Kukkonen.

Erkki Vierimaa:

Neljännesvuosisata
riemukierroshiihtäjänä
Erkki Vierimaa on osallistunut 25
kertaa peräkkäin Yhteisvastuukeräyksen hyväksi vuosittain järjestettyyn Riemukierroshiihto -tapahtumaan. Hän on vuosien varrella
kerännyt eri tarkoituksiin tuhansia
euroja, alkuaikoina ne olivat markkoja. Joka vuosi hän on saanut
hiihdostaan diplomin, joista ensimmäisen on kirjoittanut kirkkoherra
Ilmo Pulkamo vuonna 1992.
– Näiden vuosien aikana olen
saanut diplomeja kuudelta eri kirkkoherralta, Erkki Vierimaa laskee.
Se häneltä hyvin sujuukin, sillä
hän toiminut pitkään matematiikanopettajana Rovaniemellä.

Vahingossa mukaan

Ensimmäisen kerran hän tuli mukaan sattumalta.
– Tulin ihan vain katsomaan tapahtumaa, kun tuttava Vilho Hedemäki oli hiihtämässä. Hän pyysi
minua mukaan, minkä diakonissa
Sirpa Hiilivirta kuuli. Seuraavana
kevättalvena Sirpa jo soitti minulle
ja varmisti, että pidän lupaukseni,
Erkki Vierimaa kertoo.
Hän työskenteli siihen aikaan Lapin läänin aluetoimiston toimistopäällikkönä Liikenneturvassa. Yhteisvastuu -teema sopii hyvin myös

liikenteeseen.
– Meidän kaikkien pitäisi huomioida muut tiellä liikkujat ja kantaa yhteistä vastuuta muidenkin
turvallisuudesta.
Työn puolesta hänellä oli paljon
suhteita yrityksiin ja liikelaitoksiin, jotka lähtivät mielellään tukemaan hyvää asiaa.
– Lupasin heille, että hiihdän
vähintään yhden kierroksen ja he
maksoivat yhden tukisumman.
Ja niin Erkki Vierimaasta tuli uskollinen riemukierroshiihtojen veteraani.
– Enkä minä ole juuri harrastanut hiihtoa. Monena vuonna riemukierrokset jäivät ainoiksi hiihtometreiksi koko talven aikana, Erkki Vierimaa naurahtaa.
Myös tukijat ovat pysyneet uskollisina ihan viime vuosiin asti.
– Keräyksellä on ollut hyvä maine julkisuudessa. Presidentti on aina avannut keräyksen televisiossa
ja keräyskohteet ovat saaneet paljon julkisuutta.
Erkki Vierimaa haluaa kiittää
kaikkia vuosien varrella mukana
olleita tukijoita.

Erkki Vierimaan tukijat, yht. 1000 €
Arkkitehtitoimisto
Joulupukin
Rantakokko Oy
Kammari
Autokoulu
Kairatien Apteekki
S. Nuutinen Ky
Kopiplus Oy
Hammaslaboratorio
Lapin Kumi
Roident Oy
Lapland Safaris
Hovimäki
LVI-Konsultointi J.
Insinööritoimisto J.
Vaarala Oy
Lampela Oy
Ovenia Isännöinti Oy
Riemukierroshiihdon muut sponsorit 2016
Pikasuutari Paikka Oy
Harju-Auttin Ky /
Pro Firma Oy
Pohjolan
Jokelan
Osuuspankki
Hautaustoimisto Oy
Rakennuspalvelu Juha
Kampaamo Kauneus
Keskiniva Oy
& Hiussali Vaula
Roi Foto
LC Rovaniemi/Ronjat
Rovalan Setlementti ry
MaMe Urakointi Oy
Rovaniemen

Ulla Miettunen
ja Harriet Urponen

Herkkä hetki äidin kuolinvuoteella. Sisaruksilta hän toivoi, että he eläisivät sovussa ja pitäisivät huolta toisistaan. Tyttäreltään hän toivoi: Laita runot yksiin kansiin, vaikkei niistä muille ole, niin lapsille…
Tytär Tellervo Koho aloittaa
matkan, joka kestää 20 vuotta.
– Se oli tärkeä, mutta vaikea
prosessi. Oli koskettavaa käydä
läpi äidin runoja. Samalla oppia
hänestä uutta – ja itsestänikin,
Tellervo kertoo.
Suhde omaan äitiin oli luja. Se
ei ollut ainoastaan äidin ja lapsen suhde, vaan aikuisiän tasavertainen ystävyyssuhde.

Koti keskellä kylää

Tellervon perhe asui Perunkajärvellä. Hänellä oli kahdeksan sisarusta ja koti oli kylän keskus.
Siinä sijaitsi kauppa ja puhelinvaihde. Postikin tuli heille. Silloin kun joku ihminen sairastui,
apuun haettiin Tellervon äitiä.
Jos eläin sairastui, haettiin isä.
– Siinä oppi elämään arkea
koko kylän kanssa. Rikkautta on
ollut se, että kyläyhteisö oli niin
yhtenäinen. Se oli sen ajan diakoniaa, että autettiin aina muita.
Koko perheeltä vaadittiin kestävyyttä ja jaksamista aikaan,
jolloin ei ollut vielä sähköä eikä
kodinkoneita. Silti Tellervo kokee, että hän on hyvän ajan lapsi.
– Ruokaa riitti, vaatettakin oli
aina tarpeellinen määrä. Minulla
oli hyvä lapsuus.
Tellervo rakasti äitiään. Hänelle on kerrottu tarinaa siitä,
miten hän pellolla juoksi äidin
perässä, tavoitellen hänen hameenhelmaansa: Äiti, mie olen
sinun! Siihen aikaan ei ollut tapana halata lapsia, eikä kovin
usein sanottu ääneen, että rakastetaan toista. Toisaalta työtä
oli paljon ja äiti halusi olla koko lapsikatraalle hyvin tasapuolinen.
– Olen tunnistanut hellyyden
kaipuun ja kosketuksen ikävän
koko elämäni ajan. Nyt olen yrittänyt huomioida omia lastenlapsia joka tilanteessa. Rakkauden
sanominenkin on jokapäiväistä
ja lapsia halataan aina, kun he
tulevat sisään tai lähtevät pois,
Tellervo kuvaa.

Elämän parasta aikaa
Pestatilit
Polarlehdet Oy Travel
Rovaniemi
Prisma
Prisman suutari
Uusi Rovaniemi

Kalevalaiset Naiset
Rovaniemen
Palveluskoirakerho ry
Rovaseudun
Sydäntuki Oy
Tmi: Tassu
Travel Rovaniemi
+ Yksityisiä sponsoreita

Harriet Urponen

Nyt kun tällä iällä taakseen katsoo sillä silmällä,
omaa tietään katsoo, muistelee,
tuntuu niin kuin viitat tietä ohjailee.
Jo syntyessä suunta annettu,
kaikki valmiina on eteen kannettu.

Minä isoäiti, harmaahapsi,
sylissäni pojanpoika lastenlapsi.
Näen sinisilmät, posken nukan,
eläväiset huulet, pienen sulokukan.
Tellervo kuvaa elävänsä parasta aikaa elämässään. Hän saa olla mummi ja näyttää avoimesti
tunteet lastenlapsilleen. Hän on
ollut heidän elämässään läsnä ja
he tietävät joka tilanteessa, että
heitä rakastetaan ja että he voivat tulla puhumaan mummille
ihan kaikista asioista.
– Olen kiitollinen, että olen
saanut elää lastenlasten kanssa

Tellervo Kohon koti seurakunnassa on palvelutyössä.
heidän lapsuuttaan ihan toisella
tapaa, kuin omien lasten kanssa.
Tellervolla on yhdeksän lastenlasta, joista kolme asuu niin
lähellä, että käy Tellervon luona päivittäin. Aika usein hän on
kuullut lapsilta sanat: Rakastan
sinua.
Tärkein perintö lapsilleen on
ollut opettaa lapset rukoilemaan
ja toimia heidän esirukoilijanaan.

Usko äidinmaidosta

Tellervo kuvaa itseään arjen uskovaiseksi. Hän elää uskoaan
todeksi joka päivä. Hän kokee,
että elämä on johdatusta ja Taivaan Isä pitää langat käsissään
silloinkin, kun sitä on vaikea
kuvitella.
– Olen saanut uskon äidinmaidossa.
Koko lapsuutensa hän kävi
pyhäkoulua. Heillä kotona järjestettiin diakoniailtoja ja esimerkiksi perinteiset loppiaisseurat ovat jääneet mieleen.
– Kodin uskosta tuli rippikoulussa minun oma uskoni. Silloin
ajattelin, että olen päässyt Taivaan Isän perhepiiriin ja täysivaltaiseksi Jumalan lapseksi.
Koko aikuisiän Tellervo on ollut monessa mukana. Nyt hän
kokee omakseen palvelutyön.
– On tärkeää saada palvella
ja olla avuksi muille, Tellervo
kuvaa.

Suurin lahja on rukous

Tellervo kokee, että rukous on
suurin mahdollinen lahja. Hän
on kokenut esirukouksen voiman monina rukousvastauksina.
Silloinkin, kun hänen poikansa
sairastui syöpään ja rankat hoidot veivät pojan lähelle kuolemaa, jaksoi Tellervo rukoilla.
– Syöpäosaston lääkäri sanoi,
ettei ole enää mahdollisuuksia

hoitaa. Että voi hoitaa vain kipua. Mutta puoli vuotta siitä,
kun oli ennustettu, että poikani kuolee, alkoivat etäpesäkkeet
pienentyä. Lopulta ne hävisivät
kokonaan. Se oli Jumalan ihme.
Toinen ihme oli, että kaikkien
syöpähoitojen jälkeen poika sai
vielä neljä tervettä lasta.
– Rukoilen joka päivä läheisten puolesta, joilla on sairautta
tai surua. En ajattele, että me ihmiset voimme parantaa ketään
rukoilemalla. Ajattelen, että jos
se on Jumalan tahto, se tapahtuu.
Tellervo haluaa nähdä asioista
hyvät puolet. Hän voi aina luottaa siihen, että asiat järjestyvät.
Ja että kaikella on tarkoituksensa.
– Nyt olen opetellut sitä, että
olen todistaja. Jumalan rakkauden todistaja.

Yhäkin haave kantaa

Nyt Tellervo haaveilee kirjoittavansa isänsä ja äitinsä tarinan.
– Tärkein rukouksen kohteeni on se, että lapsilla ja lastenlapsilla elämä menisi oikeita uomia. Että he pysyisivät terveenä.
– Rukoilen paljon myös Suomen puolesta. Erityisesti että oppisimme suvaitsemaan toisiamme.
Tellervo toimi opettajan ammatissa ja hän muistaa lämmöllä
myös entisiä oppilaitaan.
– Myös heidän puolestaan rukoilen. Monet pitävät yhteyttä.
Olen aina ollut enemmän kasvattaja kuin opettaja. Olen kiitollinen Jumalalle koko elämästäni,
Tellervo sanoo hymyillen.
Harriet Urponen

Runot ovat otteita
Sylvi Kuoksan runokirjasta
Yhäkin haave kantaa.
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Äiti ja perhepäivähoitaja Päivi Hakala:

♥ Päivi Hakala muistaa hyvin,
kun hän tuli ensimmäisen kerran
äidiksi.
– Olin aika nuori, eikä minulla
tietenkään ollut äitiydestä mitään
käsitystä. Vauva-arki oli tuolloin
koliikkiaikaa, illat itkettiin ja heilutettiin vauvaa vaunuissa ja sylissä, Päivi muistelee.
Nyt lapsia on viisi, nuorimmainen kymmenenvuotias ja vanhin
jo 25. Kaksi lapsista on jo muuttanut omilleen. Edelleen Päivi nauttii siitä, että voi olla kotona, kun
Sofia tulee koulusta. Silloin muut
lapset yleensä nukkuvat ja on äidin ja tyttären arvokas kahdenkeskinen aika.
– Saamme jutella päivän kuulumiset ja vain olla yhdessä, se on
meille niin tärkeää, Päivi kuvaa ja
Sofia nyökkää hymyillen. Hän on
samaa mieltä.

Äitiys on kasvutarina

Päivi kokee, että jokainen lapsi
kasvattaa myös äitiä. Hän on ollut
aina hyvin huolehtivainen.
– Ehkä liikaakin. Oma äitini oli
ihan samanlainen, aina huusasi ja
touhusi, Päivi naurahtaa.
Päivi on koulutukseltaan perushoitaja ja myös sairaalamaailma
on tullut tutuksi. Kun perhe sitten
miehen työn vuoksi muutti Rovaniemelle, tuntui luontevalta ryhtyä
perhepäivähoitajaksi, sillä siinä samalla pystyi hoitamaan myös omia
lapsia.

Perhepäivähoitoa
tarjoaa koko perhe

Päivi kokee, että perhepäivähoitajan työhön osallistuu ihan koko
perhe. Kaikilla on siinä oma tärkeä roolinsa, kun varhaiskasvatuspalveluja tarjotaan omassa kodissa.
Myös omille lapsille on ollut rikkaus, että heillä on aina ollut leikkikavereita ja he ovat myös oppineet esimerkiksi jakamaan tavaroita ja kasvaneet siihen, että äitiä tarvitsevat muutkin.
– Pienet lapset eivät tarvitse kovin isoa ryhmää oppiakseen uusia
taitoja, Päivi kertoo. Asioita voi
hyvin oppia arjen rutiinien lomassa. Harva miettii, miten hieno opetustilanne on, kun vaikkapa pue-

taan ja mietitään yhdessä, minne
se sukka laitetaan ja missä sen kaveri on. Tai miten napin kiinni laittaminen harjoittaa hienomotorisia
taitoja.
Päivi tiedostaa varhaiskasvatuksen merkityksen ja pitää tärkeänä lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia.
– Opetan lapsille ihan perusasioita, toisten kunnioittamista, lelujen jakamista, vuorottelua, Päivi
luettelee. Heidän liikunnallisessa
perheessään pidetään tärkeässä arvossa myös leikin lomassa tapahtuvaa liikuntaa ja ulkoilua. Työssä on
paljon hyviä puolia, harva pääsee
työpäivän aikana vaikkapa ihastelemaan naapurin lampaita, Päivi
kertoo. Hän on tehnyt perhepäivähoitajan työtä jo yli 15 vuotta.

Harriet Urponen

Monta lankaa käsissä yhtä aikaa

Luonteva yhteys seurakuntaan

Päivi Hakalalla on tapana huomioida toiminnassa kirkolliset juhlapyhät. Siinä seurakunta on hyvä
yhteistyökumppani. Päivi on kokenut alueella järjestettävät perheiden tapahtumat matalan kynnyksen tilaisuuksina, joihin on
lasten kanssa helppo tulla.
– Enkelikirkot, pääsiäisen tapahtumat tai joulukirkot, meitä on kutsuttu monenlaisiin kirkkohetkiin. Riippuu aina lapsiryhmän ikäjakaumasta, että missä olemme käyneet.
Myös kotona touhutaan sitten
kristillistenkin teemojen parissa
esimerkiksi värityskuvia tai askarteluja tehden.

Juhlapäivänä yhdessä

Äitienpäivänä Hakalan perhe kokoontuu Saarenkylään viettämään
yhteistä juhlaa. Päivään kuuluu aina pieniä yllätysmomentteja. Koskaan ei tiedä, millaisia kortteja lapset ovat äidille tehneet ja yllätys on
aina myös se, millaisen kakun perheen isä leipomosta taikoo, Päivi
naurahtaa.
Tärkeintä on kuitenkin olla yhdessä.
Harriet Urponen

Kun Sofia tulee koulusta, alkaa äidin
ja tyttären kahdenkeskinen
yhteinen hetki. Siitä nauttivat
molemmat, sekä äiti että tytär.

Parisuhteessa näkyvät kaikki vuodenajat

Sari Arposelle kevät on uudistumisen
aikaa.

Perheasiain neuvottelukeskuksen
johtaja Sari Arponen iloitsee keväästä. – Kevät on minulle parasta vuodenaikaa, se on uudistumisen
aikaa. Toisaalta se on vaativaa aikaa, kun valmistaudutaan johonkin
uuteen, Arponen sanoo.

painottuu perheiden varhainen tukeminen.
– Meitä, siis kirkkoa kutsutaan
arjen kysymysten kohtaamiseen –
osana perhe- ja lapsipoliittista muutosohjelmaa, mikä on erittäin hieno
asia, Arponen hehkuttaa.

Perheneuvonta
hallitusohjelmassa

Parisuhdetaidot
sukupolvien ketju

Sari Arponen tuo iloisia uutisia
Kokkolasta kirkon perheneuvottelijoiden neuvottelupäiviltä.
– Valmisteilla oleva sote -uudistus haastaa myös seurakuntia tarkastelemaan toimintaansa muuttuvassa toimintaympäristössä. Nyt
mietitään toden teolla uusia mahdollisuuksia seurakuntien ja yhteiskunnan eri toimijoiden yhteistyölle.
Käytännössä hallituksen kärkihankkeiden avulla palveluja siirretään kohti ennaltaehkäiseviä ja hyvinvointia tukevia palveluja, joissa

Arponen näkee parina olemisen ja
parisuhdetaidot sukupolvien ketjuna. Vaikka teoriassa järkevintä olisi kasvattaa tunne-elämältään terveempiä lapsia, niin käytännössä
asia ei ole niin yksinkertainen.
– Pohjimmiltaan parisuhteissa
esiin nousevat syvimmät asiat ovat
ihmisen henkilökohtaisen sielunelämän varjoja. Ne kumpuavat aikaisempien sukupolvien ja omien varhaisten kiintymyssuhteiden kautta,
emmekä aina voi vaikuttaa niihin.
Tosin niitä voi käydä terapiassa lä-

pi ja tulla niistä tietoiseksi, Arponen kertoo.
– Jos ihmistä on kaltoin kohdeltu
pienenä, hänen taidot tunnistaa tunteita ovat huonot. Uusi opetussuunnitelmakin ottaa tämän huomioon
ja tulevaisuuden koulussa keskitytään myös mielenterveys- ja tunnetaitojen opetukseen. On hienoa, että lapset oppivat tunnistamaan, miltä itsestä ja toisesta tuntuu, Arponen sanoo.

Uusi aika, uudet ongelmat

Perheneuvoja Helka Lappalaisella on 40 vuoden kokemus perheiden
parissa tehtävästä työstä.
– Tässä ajassa näkyvin ilmiö on
uusperheiden määrän lisääntyminen
ja sen mukana tulleet haasteet. Verrattuna 80-lukuun nyt korostuu se,
että eritoten miehet ovat aktiivisia
hakemaan apua parisuhteen ongelmiin.

– Toinen yleinen, uusi ilmiö on
mobiililaitteiden yleistyminen ja
sitä kautta tuleva jatkuva uutisvirta ja sosiaalinen media, mikä näyttäisi vaikuttavan perheiden yhdessä viettämään aikaan, Lappalainen
sanoo.
Lappalaisen vahvuus on erityisesti miesten kohtaamisessa, hän
on tutkinut miesten selviytymistä surusta. – Miehet ja naiset käsittelevät asioita eri tavoin. Eroon
valmistaudutaan yleensä pitkään,
tutkimusten mukaan jopa viiden
vuoden ajan. Naisilla on enemmän
vertaistukea, mutta miehet ovat varovaisempia puhumaan ongelmista
toisilleen. He kantavat kuormaansa
usein yksin.

Matalan kynnyksen
neuvontaa

– Perheneuvontaan voi tulla ajanvarauksen kautta, ihan vain soitta-
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Äitienpäivä
seurakunnassa

Äidin kylvötyö

klo 10 kirkossa perhemessu, Mirja-Liisa Lindström, Mikko Reijonen. Kanttorina Mauri Miettunen.
klo 11 Aapakirkossa Äitienpäiväjuhla, kauneimpia äitienpäivälauluja laulattaa Saaren kuoro ja
Putaan Kaiku. Juhlapuheen äideille pitää tuore seurakuntapastorimme Aki Hätinen.
Yhteislaulusta vastaa kanttori Tarja Alakörkkö. Mukana myös nuorten musiikkiryhmät FourOfUs
yhdessä Ilonlähteen kanssa.

Hän lauloi kehdon äärellä
ikuisuuden säveliä.
Hän kantoi kotikynnyksen yli
taivaan nuotteja.
Hän kylvi laulupuun siemeniä.
Mullan alla alkoi elää.
Nouseva päivä kultasi hennon oraan.
Varjossakin kaste kasvatti silmua, lehteä,
runko versoi uutta oksaa.
Kun tuulinen päivä kulki ylitse,
kuului laulupuun suojasta
taivainen sointi.
Jokainen lehti, nuotti
herkin ajatuksin merkitty.

klo 12 Viirin kappelissa messu ja Äitienpäiväjuhla, Ritva-Elina Pylväs, Vohon Veikot.
klo 12 Meltauksen kappelissa messu, Ilari Kinnunen. Äitienpäiväkahvit.
klo 13 Korkalovaaran kappelissa messu, Mikko Reijonen. Kirkkokahvit.
klo 15 Sinetän kappelissa messu, Ilari Kinnunen. Äitienpäiväkahvit.
klo 15 Ounasrinteen kappelissa messu, kirkkokahvit, Mirja-Liisa Lindström.
klo 18 Muurolan kappelissa Äitienpäivän iltamusiikki, kirkkokahvit.

Ohikulkija pysähtyi kuulemaan
kumartui, risti kätensäsaattoi kuulla kylväjän säveliä.
Aika kului-vuodet keräsivät
laulupuun nuotteja,
niistä versoi uusi oras.
Juuri oli kasvattanut ikuisuuden säveliä
tätä päivää varten.
Tänään lauletaan kylväjän askelissa:
”Oi, muistatko vielä sen virren,’
jota lapsena laulettiin…”

Lippu salkoon äitienpäivän kunniaksi Äitienpäiväjuhla
♥ Äitiys koskettaa jokaista ihmistä. Kaikilla meillä on oma äiti. Äitiys on myös asia, joka vaikuttaa
elämäämme oleellisesti. Paitsi suurimmat ilot, myös suurimmat kipupisteet elämässämme saattavat liittyä juuri äitiyteen.
Äiti on äänestetty maailman kauneimmaksi sanaksi. Jokaisella on
oma suhde sanaan äiti. Roolit lapsena tai äitinä olemisessa voivat
elämän aikana muuttua. Joku voi

malla tänne. Tarvitaan vain oma tunne siitä, että haluaisi ulkopuolista tukea, se riittää.
Perheneuvonnassa näkyvät parisuhteen kaikki vuodenajat. Välillä on
kaunis, aurinkoinen, puhdas ja valkoinen kevät, mutta kun lumi sulaa, sen alta paljastuu ruskeaa maata ja kuraa.
– Parisuhteen vuodenajoissa nousee pintaan ongelmia. Niitä ei voi ehkäistä, ne tulisi kohdata. Siihen voi
uskoa, että vielä ne versot aukeavat
ja kukat kukkivat, Arponen vertaa.
– Avioliitossa on jotakin salaista
ja pyhää. Kun jaetaan asioita parin
kanssa, joku asia meneekin eteenpäin. Se on aina pieni ihme.
Harriet Urponen

ottaa luontevasti äidin roolin suhteessa omaan äitiinsä. Joku ei halua äidiksi lainkaan.
Suomessa äitienpäivää vietetään toukokuun toisena sunnuntaina. Silloin kaikki varmasti tulevat
miettineeksi omaa äitiään. Äitienpäivän perinteet ovat lähteneet Yhdysvalloista, Suomessa päivää on
juhlittu ensimmäisen kerran vuonna 1918.

Perheasiain
neuvottelukeskus
os. Maakuntakatu 7.
Ajanvaraus arkisin
klo 9–12
p. 0400 575 659.
Keskusteluapua parisuhteen, perheen ja
ihmisen henkilökohtaisen elämän
kysymyksissä.
Palvelut ovat
maksuttomia.
Perheneuvojilla on
ehdoton vaitiolovelvollisuus.

Aapakirkossa

♥ Rovaniemen seurakunta järjestää äitienpäiväjuhlan Aapakirkossa
(Aapatie 6) äitienpäivänä 8.5. klo
11.00. Juhlassa kuullaan evankeliumin lisäksi monipuolista musiikkia
ja luvassa on toki myös yhteislaulua. Tapahtuman musiikista vastaavat kanttori Tarja Alakörkön lisäksi
musiikkiryhmät Putaan kaiku, Putaan pelimannit, nuorten musiikkiryhmä FourOfUs yhdessä Ilonlähteen kanssa sekä Saaren kuoro. Juhlassa on puhujana Rovaniemen uusi
seurakuntapastori Aki Hätinen. Tilaisuuden lopuksi seurakunta tarjoaa
kahvit kaikille osallistujille. Lämpimästi tervetuloa!

Ajatuksia
äitienpäivän jälkeen
Monien kukkien keskellä
monien lasten äitinä
katselen värien loistoa
ja muita pieniä lahjoja.
Kukkia hoitelen
lapsia muistelen
kaikkia aattelen
siunauksin saattelen.
Ennen
minulla oli vahvat kädet.
Nyt niitä pakottaa.
Nyt kannan teitä
rukouksen siivin.
Sylvi Kuoksa

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Turvallista on kumartua
laulupuun suojaan,
kun tuulinen päivä kulkee ylitse,
sadepisarat kostuttavat lehdet
ja aika luo varjojaan.
Puu kantaa toivon oksaa
uutta päivää varten,
jolloin yksikään varjo
ei lankea
laulajain otsalle.
Nanni Törrö

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
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Lontoolainen kirkkoherra Paul Harcourt vierailee
tiimin kanssa Rovaniemen seurakunnassa 17.–24.5.
Paul ja Becky Harcourt tulevat seurakuntamme vieraiksi kymmenen hengen tiimin kanssa. Mukana ovat seurakunnan nuorisotyön koordinaattori Catherine Morris, musiikkivastaava Phil
Shaw sekä henkilöitä musiikki-, nuoriso- ja lapsityöstä.
Paul toimii kirkkoherrana keskisuuressa lontoolaisessa All Saints’ Woodford Wells -seurakunnassa, jossa on
paljon nuoriso ja lapsityötä, 700 henkeä tulee sunnuntaisin jumalanpalvelukseen. Seurakunnassa on monenlaisia musiikkityylejä perinteisestä urkumusiikista ylistysbändityyliseen musiikkiin. Paul toimii alueen New Wine -verkoston johtaja. Paul opettaa rukouksesta, seurakunnan uudistamisesta
sekä ihmisten valtuuttamisesta ja innostamisesta toimintaan. Paulilla ja Beckyllä on kaksi lasta Joshua (17) sekä
Rachel (14), ja he ovat oppineet paljon Jumalan armosta Joshuan autismin kautta.

Tilaisuudet:

Paul ja Becky Harcourt haluaisivat kohdata
rovaniemeläisiä tapahtumissa 17.–24.5.
Paul on haluttu opettaja ympäri Eurooppaa, viime kesänä hän oli mukana
Suomessa Himoksella New Wine -tapahtuman puhujana yhdessä vaimonsa
Beckyn kanssa. Olet lämpimästi tervetullut mukaan yhteisiin tilaisuuksiin tutustumaan lontoolaisiin vieraisiin!

Pe 20.5.
Klo 8.30-9.30 Aamurukous Rovaniemen kirkossa
Klo 19-21 Rukouksen ja ylistyksen ilta
Rovaniemen kirkossa
La 21.5.
Klo 8.30–9.15 Aamurukous kirkossa
Klo 13–16 Rukouksen iltapäivä: Kuinka rukoilla parantumista ja tunne-elämän parantumista (Paul ja Becky).
Seurakuntakeskus, Rauhankatu 70. Sisään Yliopistonkadun puolelta.
Klo 18–21 Seurakuntajuhla ja illanvietto. Musiikkia, esityksiä, rukousta, iltapalaa. Seurakuntakeskus.
Su 22.5.
Klo 10 messu kirkossa, saarna Paul.
Klo 16 Jumalanpalvelus Vapaakirkossa.
Klo 18 Tuomasmessu kirkossa, saarna Paul.
Ti 24.5. klo 8.30–9.30 aamurukous sakastissa.

Vuoden 2017 rippikouluihin ilmoittautuminen alkanut
Vuonna 2002 syntyneet ilmoittautuvat
rippikouluun 1.5.–31.7.2016.
Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti ja osoitteesta www.rovaniemenseurakunta.fi/rippikoulut löydät tietoa
rippikoulusta sekä ohjeet, miten rippikouluun ilmoittaudutaan.
Nuoren tietojen kohdalle on hyvä
laittaa sähköpostiosoite, jota varmasti luetaan (esim. huoltajan). Rippikouluryhmille tulee syksystä alkaen infoa
pääsääntöisesti sähköisesti. Jos osoite on gmail.com, viesti voi mennä roskapostiin.
Alueiden työntekijät ovat käyneet
jakamassa rippikouluinfoa niissä kouluissa, joissa on 7-luokkalaisia. Rippikouluun ilmoittautuvat nuoret saivat
kotiin vietäväksi tiedotteen. Jos vuonna 2002 syntynyt nuori on 6. tai 8. luokalla, hän voi tarvittaessa kysyä infoa
koulunsa kansliasta tai rippikoulutoimistosta. Samat tiedot ovat myös net-

tisivuillamme.

Muutama ohje ilmoittautumiseen
Rovaniemellä rippikouluihin ilmoittautuu vuosittain n. 600 nuorta. Ilmoittautumisaikaa on kolme kuukautta. Tässä ilmoittautumistavassa ”nopeat eivät
syö hitaampia” vaan kaikki 31.7. mennessä ilmoittautuneet ovat samassa asemassa ryhmiä muodostettaessa.
Jokaisen tulee laittaa vähintään 3 rippikouluvaihtoa paremmuusjärjestyksessä 1, 2 ja 3.
Yksi vaihtoehto ei ole riittävä. Kaverikoodilla voi ilmoittautua maksimissaan 1+3, jolloin ensimmäisenä ilmoittautunut saa koodin, jonka hän sitten antaa kavereille. Ensimmäisenä ilmoittautunut laittaa ryhmävaihtoehdot
ja kaverikoodilla ilmoittautuville tulee
automaattisesti samat vaihtoehdot. On
myös hyvä huomioida, että kaverikoodilla ilmoittautuminen voi vaikeuttaa

RIPPIKOULUT JA KONFIRMAATIOT 2017
Alue ja ryhmän numero:

Konfirmaatio:

Paikka:

Keskikaupunki / kirkonmäki
1. Rippikoululeiri
17.-22.6.
2. Rippikoululeiri
17.-22.6.

2.7. klo 12:30
2.7. klo 15:00

pääkirkko
pääkirkko

11.6. klo 12:30
la 17.6. klo 12:30
la 16.9. klo 11:00
16.7. klo 15:00

pääkirkko
pääkirkko
pääkirkko
pääkirkko

Saarenkylä / Aapakirkko
8. Rippikoululeiri
26.6.-1.7.
9. Rippikoululeiri
26.6.-1.7.
10. Rippikoululeiri
13.- 19.7.
11. Rippikoululeiri
14.- 19.7.
12. Rippikoululeiri
26.- 31.7.
* leirijakso yhdessä Yläkemijoen kanssa

9.7. klo 10:00
9.7. klo 12:30
17.9. klo 12:30
la 5.8. klo 12:30
6.8. klo 12:30

pääkirkko
pääkirkko
pääkirkko
pääkirkko
pääkirkko

Yläkemijoki / Vantus
12. Rippikoululeiri
26.-31.7.
* leirijakso yhdessä Saarenkylän kanssa

la 5.8. klo 14:00

Autti kpli

Ounasvaara / kappeli
3. Rippikoululeiri
4. Rippikoululeiri
5. Rippikoululeiri
6. Rippikoululeiri

5.-10.6.
5.-10.6.
1. - 7.7.
2. - 7.7.

Alakemijoki / Muurolan kappeli
7. Rippikoululeiri
26.-31.7.
Ounasjoki / Sinetän kappeli
13. Rippikoululeiri
11.-16.6.
14. Rippikoululeiri
8. – 13.7.
* yhdessä Korkalovaaran kanssa
Korkalovaara / kappeli
14. Rippikoululeiri
8.- 13.7.
* yhdessä Ounasjoen kanssa
15. Rippikoululeiri
11.-16.6.
16. Rippikoululeiri
8. - 13.7.
17. Rippikoululeiri
20.-25.7.
18. Rippikoululeiri
20.-25.7.
19. Päivärippikoulu
27.7.-4.8.
Yhteiset rippikoulut
20. Hiihtolomarippikoulu
21. Hiihtolomarippikoulu
22. Päivärippikoulu
23. Vaellusrippikoulu
24. Pienryhmä

6.8. klo 11:00
18.6. klo 12:30
16.7. klo 12:30

19.6. klo 13:00

Muurola kpli
pääkirkko
pääkirkko

kappeli

12.6. klo 12;30
16.7. klo 13:00
la 29.7. klo 13:00

pääkirkko
Korkalovaara
Korkalovaara

6.8. klo 13:00

Korkalovaara

6.-11.3.
20.3. klo 12:30
6.-11.3.
20.3. klo 15:00
5.-15.6.
19.6. klo 12:30
24.-29.7.
3.7. klo 12:00
leirijakso ja konfirmaatio sovitaan ryhmän kanssa

pääkirkko
pääkirkko
pääkirkko
Ounasrinne k

pääsyä toiveryhmään, jos jäljellä on
kaksi paikkaa ja koodilla ilmoittautuu
3–4.
Ilmoittautumiskaavakkeessa kysytään tietyt pakolliset tiedot nuorelta ja
ensimmäiseltä huoltajalta (mm. sotu).
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia ja
niitä tarvitaan, jotta sähköinen ilmoittautuminen toimii ja rippikoulun jälkeen nuoret voidaan samalla ohjelmalla merkitä konfirmoiduiksi. Kaavakkeeseen voi laittaa myös toisen huoltajan yhteystiedot.

Rippikoulu pienryhmässä
Kaikille nuorille 24-hengen rippikouluryhmä ei ole parhain 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 vuorokausi ja huoneisiin majoittuu 4 nuorta, joten tarvittavaa rauhaa,
lepomahdollisuutta tai erillistä opetusta on vaikea tai lähes mahdotonta järjestää.

Muualla rippikoulun käyvä
Myös muualla kuin kotiseurakunnassa rippikoulunsa käyvä ilmoittautuu
sähköisesti kohdassa ”Muualla rippikoulun käyvät 2017”. Tämän vaihtoehdon valinneiden tulee hoitaa seurakuntayhteys-jakso kotiseurakunnassa. Tämän osion hoitamisesta tulee ilmoittautuneille tietoa marraskuun loppuun
mennessä. Jos ei varmuudella tiedä,
voiko rippikoulun käydä muualla, kannattaa ilmoittautua myös oman seurakunnan rippikouluihin. Myöhemmin
ryhmän peruminen on helpompaa kuin
30.7. jälkeen ilmoittautuminen, jolloin
ei ehkä ole mahdollista päästä toiveryhmään.

Milloin tieto rippikouluryhmästä
Rippikouluryhmästä ilmoitetaan 31.8.
2016 mennessä sähköisesti nuoren nimen kohdalla olevaan sähköpostiin sekä 1. huoltajalle. Tiedotteessa on ohjeet, kuinka toimia, jos ei olekaan tyytyväinen saamaansa ryhmään ja mahdollisesti tietoa ensimmäisestä kokoontumisesta.
Vaihtotoiveita voi jättää 12.9.–10.10.
2016 rippikoulutoimistoon.
Lisätietoa: Maija Pieskä, rippikoulutoimisto 040 5268 289 ti klo 10–14, to
klo 11–15.
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Diakoniaa nuoren silmin

PUVUT JA KORTIT
KEVÄÄN JUHLIIN

Harriet Urponen

Rippikoulutapaamisessa puhuttiin diakoniasta ja sen
merkityksestä. Diakoniatoiminta vaikutti mielenkiintoiselta ja jäi mieleen. Koulussa pyydettiin miettimään työelämään tutustumispaikkaa
ja mieleeni juolahti diakonia.
Kävin kysymässä muutaman
viikon päästä Tet-paikkaa
seurakunnasta ja se onnistui.

Suuntaa katseesi kevään valmistujaisiin,
lakkiaisiin sekä kesän tärkeisiin juhliin
ja saavu Toivon Torille tekemään löytöjä.
Seurakunnan kirpputorilta löydät
edullisesti miesten ja naisten juhlapuvut,
kauluspaidat sekä asusteet kevään juhliin.

Monipuolinen viikko

Sain työharjoittelun aikana olla mukana monissa eri
toiminnoissa. Maanantaina
olin diakonian toimistosihteeri Ailan mukana. Tutustuimme seurakuntakeskukseen ja siellä oleviin aloihin.
Sain osallistua toimisto ja
postitustöihin.
Tiistaiaamuna pääsin käymään ruokapankissa. Se oli
ehkä parhain asia minkä koin
viikon aikana. Ei voinut olla
hymyilemättä, kun näki ihmisten iloiset kasvot heidän
saatuaan ruokaa.
Pääsin myös Helmikammariin ikäihmisten luokse. Helmikammarissa syötiin, seurusteltiin ja laulettiin. Sinne on kaikilla vapaa
pääsy.
Keskiviikkoaamuna pääsin lapsityönohjaaja Seijan

Koot ja mallit vaihtelevat lahjoitusten mukaan.

Moonika Petäjäjärvi oli tet-jaksolla seurakunnassa. Ensimmäisenä
päivänä opastajana toimi Aila Jäntti (oik.).
mukana Pöykkölän päiväkotiin pitämään pyhäkoulua. Pääsin myös Harrietin
mukaan, kun mummomuskarilaiset vierailivat Taukopirtillä. Se oli hauska kokemus.
Torstaina hyppäsin Kirstin autoon ja lähdimme
Meltaukseen ja Maijaseen
pitämään diakoniakerhoa.
Olimme siellä koko päivän.
Oli kiva piipahtaa siellä
vanhusten luona. Perjantaina oli tarkoitus mennä Ounasrinteen kappelille pitämään kerhoa, mutta ikävä
kyllä sairastuin.

En kadu yhtään, että valitsin seurakunnan diakoniatyön tet-paikaksi. Minut otettiin jo heti alusta asti lämpimästi vastaan. Seurakuntakeskuksessa näytti olevan todella ystävällinen ja lämmin
ilmapiiri. Olen todella kiitollinen, että pääsin diakoniatoimintaan mukaan.
Haluan kiittää diakoniatyöntekijöitä, te teette tärkeää työtä. Kiitos, että sain
olla seurakunnassa työelämän tutustumisjaksolla.
Moonika Petäjäjärvi 15 v.

Muistathan myös onnittelukorttimme !
Tervetuloa tekemään löytöjä

Toivon Tori

Lapinkävijäntie 23 // Ti-Pe Klo 10-17

Vapaaehtoispankki.fi/
rovaniemi

Motherless Child -hyväntekeväisyyskonsertti tuotti 2790 €
Rovaniemeläiset muusikot ja
laulajat tempaisivat Forward
Looking Blind Bandin ja Onni-lastenkodin hyväksi Nepalissa. Motherless Child –
hyväntekeväisyyskonsertti
syntyi Juha-Matti Kivistön ja
Pepe Petrasen ideasta ja halusta auttaa lähimmäisiä Nepalissa.

Hienossa
konsertissa
esiintyivät Pokhara Boys ja
Vocaliisat Anniina Maikkulan johdolla. Pokhara Boysin
joukoissa lauloi Pepe Petranen ja soittivat Jarmo Saitajoki, Mikko Silander, Tatu
Kantomaa, Hannu Mikkola
sekä Timo Rehtonen. Taiteilijat ja muusikkosolistit An-

na Laakso ja Minna Siitonen
antoivat konserttiin oman panoksensa.
Suuri kiitos esiintyjille ja
Juha-Matille sekä yleisölle
hienosta illasta.
Rovaniemen seurakunnan
ja Suomen Lähetysseuran puolesta
Pirita Bucht
Lähetyssihteeri
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Sävelkaikuja

Kiitoksen paikka
Tänä keväänä, kun talvikausi on päättymässä, on aika kiittää seurakuntamme musiikkityössä toimineita.
Lukuisat
jumalanpalveluksemme
ovat saaneet rikastua sekä kaupunkialueen kuorojen ja yhtyeiden että omien kuorojemme musisoinnista.
Suuri kiitos siitä, monia hyviä hetkiä
olemme saaneet kokea.
Hyväntekeväisyyskonserttejakin on
saatu kuulla. Lapin Musiikkiopisto on
jo perinteisesti konsertoinut kevään Yhteisvastuukeräyksen hyväksi sekä oppilaiden että oppilaiden voimin.
Lions Club Rovaniemi/Ronjat tempaisi omaishoitajien hyväksi Kauko Simosen perheen konsertin muodossa.
Melkoinen yleisömenestys konsertista tulikin. Seurakunnalle konsertista ei
tullut kuluja, sillä ulkopuolinen konsertin järjestäjä maksaa aina kirkon käytöstä tietyn kulukorvauksen pääsylipul-

lisessa konsertissa.
Seurakunta oli taas järjestämässä Motherless Child -gospelkonserttia, joka oli
paikallisista muusikoista kootun Pokhara Boys -yhtyeen ja Vocaliisat-kuoron
voimannäyttö. Nämä soittajat ja laulajat
tekivät suuren työn puhtaasti talkootyönä Nepalin lasten hyväksi.
Rovaniemen kirkossa oli viime vuonna 74 musiikkitilaisuutta, joihin osallistui 14506 henkeä. Sama tahti tuntuu
jatkuvan ainakin tämän kevään konserttien pohjalta.
Näin suuri määrä hienoja musiikkitapahtumia ei mitenkään olisi mahdollista, elleivät sekä kaupunkialueen kuorot ja yhtyeet sekä solistit että lukuisat
vierailevat muusikot olisi löytäneet
tietään kirkkoomme. Rovaniemen kirkosta on tullut monelle tärkeä paikka.
Gospellaulaja Jaana Pöllänenkin kertoi vast’ ikään konsertissaan haaveil-

leensa pitkään saada tulla Rovaniemen
kirkkoon.
Sanalla sanoen on kiitoksen paikka – jokaiselle laulajalle ja soittajalle! Jumalan Sana ei tyhjänä palaa – sanotaan. Samoin hengellinen musiikkikaan ei jätä kylmäksi, vaan menee syvälle sydämeen.
Uskossa ja toivossa

Mauri Miettunen
Johtava kanttori

KontraPunctum tulee jälleen 26.–29.5.!
Vanhan musiikin festivaali KontraPunctum tuo Rovaniemelle aikakauden
spesialisteja esittämään ennen 1750-lukua sävellettyä tai siltä ajalta säilynyttä musiikkia. Osansa ovat saaneet niin
keskiajan kuin renessanssin ja barokin
aikakausien teokset.
Nyt festivaali järjestetään kolmatta
kertaa. Järjestäjätahona on tuttuun tapaan vanhan musiikin lauluyhtye Punctum. Neljän festivaalipäivän aikana
ohjelmassa on viisi erilaista konserttia.
Konserttipaikkoina toimii tuttujen Korundin ja Rovaniemen kirkon lisäksi
myös Lapin musiikkiopisto.
Festivaalin teema on Euroopan ympäri. Festivaali järjestetään yhteistyössä Rovaniemen musiikkiopiston, Taiteen edistämiskeskuksen Lapin toimipisteen, Rovaniemen seurakunnan ja
Rovaniemen kaupunginkirjaston musiikkiosaston kanssa. Festivaalin toteutumista tukevat Taiteen edistämiskeskus ja Musiikin edistämissäätiö.

Vanhan musiikin festivaalin konsertteja järjestetään kirkossa, Korundissa ja
Lapin musiikkiopistolla. Lippuja Korundista ja Lippupisteestä.

Putaan Pelimannit 40 vuotta

Fanni Alakörkkö

Liturgi ja saarna Noora Tikkala
Kanttori Tarja Alakörkkö
Mukana Ilonlähde-kuoro ja nuorten bändi

Putaan Pelimannit valmistautuu soittamaan Viirin kappelille pelimanniseuroihin. Kevään aikana on pitkälti toistakymmentä esiintymistä, joita varten
harjoitellaan viikoittain.
Putaan Pelimanneja johtaa porukan
nuorin muusikko, Tarja Alakörkkö,
joka nuoresta iästään huolimatta on vetänyt ryhmää jo yli kymmenen vuotta.
Pelimanneista kokenein on Antti Härkönen, joka on ryhmän perustajajäsen.
Hän on myös säveltänyt ohjelmistoon
muutamia kappaleita, kuten koskettavan Marmorilaatat.
– Minut valittiin maalaiskuntaan
kansalaisopiston rehtoriksi 1976. Tulin tänne Kemijärveltä, jossa toimin
opetustoimen johtajana. Soitin Kemijärvellä yhdessä porukassa ja halusin
jatkaa hyvää harrastusta myös Rovaniemellä ja kun saimme muutaman
soittajan yhteen, perustimme porukan.
– Putaan Pelimannit on varmasti yk-

si vanhimpia kansalaisopiston säännöllisesti kokoontuvia ryhmiä, Antti Härkönen kertoo.
– Huumori kukkii tässä porukassa ja
yhteishenki on hyvä. Tämä on minulle vähän niin kuin toinen perhe, Tarja
Alakörkkö sanoo.

25 vuotta pelimanniseuroja

Alkuvuosina yhteistyö seurakunnan
kanssa oli satunnaista. Veljekset Reijo ja Mauri Miettunen yhdessä Tarjan äidin, Ritva Alakörkön kanssa
käynnistivät ensin Yläkemijoen suunnalla pelimanniseuraperinteen. Alusta
saakka mukana on ollut myös erilaisia
yhtyekokoonpanoja ja lisäksi Yläkemijoen seurakuntakuoro. Nykyään suosittuja pelimanniseuroja pidetään myös
muissa jokivarsissa.
Nykyään virret taipuvat moneen
muotoon erilaisten sovitusten myötä.
Aikoinaan virret hanuriyhtyeellä oli-

Katso koko ohjelma: www.kontrapunctum.fi

Putaan Pelimannit
juhlavuoden kiertueella
To 12.5. klo 19 Auttin kappeli
Ti 17.4. klo 19 Meltauksen kappeli
TO 19.5. klo 19 Jouttikeron kappeli
20.–22.5. RoiSpelit -tapahtumassa mm.
la 21.5. klo 17 pelimanniseurat Pohjanhovin yökerhossa, mukana myös
Mirja-Liisa Lindström.
Su 22.5. klo 10 messussa kirkossa on
mukana tapahtuman pelimanneja.
Tilaisuuksien yhteistyökumppanina
Rovaniemen kaupungin kulttuuritoimi.

vat uusi ilmiö, joka oli syntynyt Pohjanmaalla. Tavalliset ihmiset ovat kaivanneet kansanlauluja kirkkoon ja siihen tarpeeseen on syntynyt myös Kansanlaulukirkko, jossa perinteiset melodiat ovat saaneet uusia hengellisiä sanoituksia.
– Tarjan kanssa me olemme soittaneet monet kansanlaulukirkot, Antti
Härkönen kiittää.

Juhlavuoden tapahtumia

Juhlavuoden kunniaksi Putaan Pelimannit toteuttaa pienimuotoisen kappelikiertueen. Konserttien ohjelmistossa on hengellistä kansanmusiikkia ja
koskettavia konserttikappaleita.
Juhlavuosi huipentuu RoiSpelit -tapahtumaan 20.–22.5., jossa myös Putaan Pelimannien ystävät pääsevät
osallistumaan harvinaiseen seuratapahtumaan: Pelimanniseurat järjestetään
Pohjanhovissa la 21.5.
– Mennään pitämään seurat sinne,
missä ihmisiä on, Antti Härkönen naurahtaa idealle.
Harriet Urponen
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Hautausmaat ovat kauniita, hoidettuja
puistoja. Ne ovat kuin hiljaisia puutarhoja, jotka viestittävät tiettyä pysyvyyttä ja
ajattomuutta. Eini Värinen osaa nauttia
näiden puistojen kauneudesta ja käy aika
usein hautausmaalla. – Kun lähden lenkille, niin mieluummin menen hautausmaan hiekkapolkuja ja sorateiltä pitkin,
kuin asfaltin reunaa, Eini kertoo.
Hänelle hautausmaa edustaa vastakohtaa tämän ajan hektisyydelle. – Hautausmaalla on mukavan hiljaista ja rauhallista, siksi siellä on niin kiva kävellä ja ajatella. Suosikkejani ovat III ja IV hautausmaa. Ne ovat sopivan lähellä kotoa, mutta niillä on myös paljon tuttuja.
Eini on pitänyt hautausmaista aivan
nuoruudesta saakka. Hän aloitti harrastuksensa jo kotipaikkakunnallaan Lapualla ja on jatkanut sitä Rovaniemellä.
Jos hän käy muilla paikkakunnilla, sielläkin hän käy usein hautausmailla.

Hiljaisuus puhuttelee

Eini Värisen mielestä hautausmaa on
turvallinen paikka olla hiljaa. Siellä tu-

lee helposti pysähdyttyä isompien kysymysten äärelle miettimään vaikkapa
sitä, mikä on pienen ihmisen osa tässä
suuressa kokonaisuudessa. Joskus voi
miettiä, mikä on oma paikka sukupolvien ketjussa.
– Hautausmaalla kuulee parhaiten
omia ajatuksiaan. Ajatusten siivet lentävät myös kotipaikalle ja omaisten haudoillekin, Eini kuvaa.
Hautausmaiden tunnelmasta voi nauttia kaikilla aisteilla. – Usein saan kuunnella ihanaa linnunlaulukonserttia,
vaikken tunnista niitä lintuja, jotka laulavat, Eini naurahtaa.
Mieleen on jäänyt kaunis näky sankarihaudoilta muutaman vuoden takaa.
– Tuolloin kukat oli istutettu Suomen
lipun muotoon, sininen risti keskellä ja
valkoiset kukat ympärillä. Se puhutteli
minua. Vein aina etelästä tulleita sukulaisia ja tuttavia katsomaan tuota upeaa istutusta.

Harriet Urponen

Hautausmaalla kuulee
parhaiten omia ajatuksiaan

Harriet Urponen

Einin mielestä hautausmaa on turvallinen
paikka olla hiljaa. Siellä voi nauttia luonnosta
kaikilla aisteilla.

Iloiset musikantit ovat yksi seurakunnan pitkäikäisimmistä musiikkiryhmistä. Tällä hetkellä johtajana toimii Sari Laitila (takana 3. vas.).

Iloista musisointia 40 vuotta
Seurakuntakodin pihalle saapuu taksi
toisensa jälkeen. Ovet avautuvat ja tutut kasvot kohtaavat toisensa suupielten
kohotessa hymyyn. On jälleen aika antaa musiikin yhdistää sydämet toisiinsa.
”On musikantti Esko täällä... humppahumppahei!” Jokainen musikantti ja
hänen avustajansa lauletaan vuorollaan
mukaan yhteiseen laulutuntiin. Jokainen
on tärkeä, jokaisen tulee saada tulla nähdyksi ja kuulluksi.
”Ystävä sä lapsien, katso minuun
pienehen.”
Musikantit ovat kokoontuneet yhteisten
laulujen äärelle jo vuodesta 1976 asti.
”Olinpas niin väsynyt kun tulin, mutta
nyt on taas niin hyvä mieli.”, on kommentti jonka kuuleminen todistaa musiikin ihmeellistä voimaa. Musiikki on sielun puhetta toiselle. Hengellisten laulujen sanoman äärellä voi saada musiikin
tuoman ilon lisäksi lohtua, rakkautta, armoa, toivoa ja uskoa elämän hyvyyteen ja
oikeudenmukaisuuteen.
”Kosketa Jumalan henki, syvälle
sydämeen. Sinne paina hiljaa
luottamus Jeesukseen”
Musiikki on portti sisimpäämme,
mutta myös silta toiseen ihmiseen. Kun
annamme musiikin kautta kumpuavan
ilon yhdistää sydämemme, on helpompi
fyysisestikin koskettaa vierasta, jopa
hyvin erilaista ihmistä. Musiikin siivin
voimme olla enkeleitä toisillemme.
”Jo lapsikin helposti langeta vois, jos
käsi ei enkelin kädessä ois.”

Kehitysvammaisilla oli 23.4. Korundissa oma juhla. Iloiset musikantit aloittivat
juhlan omalla esityksellään. Juhla järjestettiin yhteistyönä Rovaniemen seurakunnan, Kolpeneen palvelukeskuksen, Rovaniemen kehitysvammaiset tuki ry:n, Rovala-opiston ja RAY:n kanssa. Kevään
kunniaksi musikantit kantavat juhlaan
laulun myötä sinisiä, punaisia ruusunkukkia ja pyytävät Taivaan Isää siunaamaan
koko maailmaa.
Laulamalla muistutetaan myös siitä,
miten tärkeää on pitää huolta niistä jotka kärsii. Jumala voi armahtaa ja siunata meitä, nähdä kärsimyksemme, mutta elämän haasteissa toisen ihmisen apu,
myötätunto ja läsnäolo ovat välttämättömiä. Taivaan Isän rakkaus ja armo antaa
meille voimaa ja tahtoa auttaa toisiamme hädässä.
”Sillä jokainen joka apua saa, sitä
joskus tajuu myös antaa.” (P. Maijanen)
Monenkirjava iloinen joukko siirtyy takseihin. Musiikki on täyttänyt sielun kauneudella ja yhdessä oleminen sydämen
riemulla. Viimeisen virren sanoma jää
kaikumaan allekirjoittaneen musikantin
sisäisyyteen. Seurakuntakodin ovet sulkeutuvat, mutta sydän on vahvasti avoin.
”Ilta on tullut luojani, armias ole
suojani.”

Sari Laitila
Kirjoittaja johtaa
Iloiset Musikantit -musiikkiryhmää

Iloiset musikantit kokoontuu seurakuntakodilla torstaisin klo 18–19. Toimintaan
ovat tervetulleita kaikki.
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Tulossa
Kevät & Juhla

Jos joku ei ole huomannut, niin
kevät on tulossa! Nuorten osalta
se tarkoittaa myös ihan omaa juhlaa kirkonmäellä. Luvassa on monenlaista ohjelmaa. Setin aloittaa
nuortenmessu, tapahtumapaikkana
kirkko. Mukana ovat kaikki kesän isoset. Heidät siunataan tehtävään ja he saavat opinnoistaan todistukset.
Messun jälkeen seurakuntakodilla on tarjolla pizzaa ja rentoa
yhdessäoloa. Klo 18 lavalle astuu ylivieskalaisbändi Sancta Venia eli SAVE. SAVEn musiikki
on suomenkielistä pop-rockia joka nojaa vahvasti energiseen livemeininkiin, sekä moderniin rocksoundiin. SAVE julkaisi viime
vuonna ”Kaliforniasta Siperiaan”
-debyyttialbuminsa Maata Näkyvissä -festareilla Turussa.
Tapahtuman järjestää Rovaniemen seurakunnan nuorisotyö ja se
on ilmainen ja päihteetön. Nuori!
Merkaapa kalenteriin Kevät & Juhla su 29.5. klo 16.

Lapin Sotilassoittokunnan kevätkonsertti
Toukokuussa Lapin Sotilassoittokunta saa vieraileviksi tähdikseen
Sibelius-Akatemian Taideyliopiston musiikinjohdon puhallinorkesterinjohdon opiskelijat. Nämä kapellimestarikopiskelijat, jotka erikoistuvat puhallinorkesterin johtamiseen, pääsevät harjoittamaan
taitojaan Suomen pohjoisimman

ammattipuhallinorkesterin kanssa
opettajansa kapellimestari Jukka
Iisakkilan johdolla.
Harjoitusperiodin tuloksia päästään kuulemaan torstain 19.5.2016
konsertissa Rovaniemen kirkossa,
klo 19 alkaen. Konserttiin on vapaa pääsy.

Kirkon pihan perusparannustyöt käynnissä
Rovaniemen kirkko on
rakennettu 1950 ja kesän aikana tehdään piha-alueelle koko kirkon
historian ensimmäinen
perusparannus. Kunnostukset tehdään vaiheittain ja kukin alue rajataan huolellisesti asianmukaisin aidoin.

käy, vaikka ne piha-alueella ovatkin. Myös liikenteen sujumiseen
liittyen tulee parkkeeraushaasteita, jotka kannattaa huomioida etukäteen. Kirkko on avoinna ajalla
16.5.–4.9. klo 9–21 ja sisätiloissa
kaikki on ennallaan.

Uudistuksia tehdään mm. salaojituksiin, sade- ja sulamisvesijärjestelmiin, maa-aineksiin ja pintamateriaaleihin. Lisäksi kaupunki
tekee tulevana kesänä tiealueilla
korjaustöitä, jotka nivoutuvat yhteen seurakunnan korjaustoimien
kanssa.
Viikonloppuisin työkoneet eivät

Kirkkolampi kutsuu keskiviikkoisin
Seurakunnan kesäillan tapahtumilla on pitkät perinteet. Niin tulevana
kesänäkin 1.6. alkaen nautitaan yhdessäolosta ja hengellisestä yhteydestä Ilta Kirkkolammella tapahtumissa keskiviikkoiltaisin.
Tilaisuus alkaa klo 18.45, joten
sinne voi luontevasti siirtyä suoraan
keskiviikkoillan messusta, kirkosta.

Tilaisuudella on säävaraus.
Tapahtumissa on hartaus, musiikkia ja yhteislaulua ja mielenkiintoisia vieraita sekä mahdollisuus hiljaiseen pyhiinvaellukseen
Kirkkolammen ympäri. Reitin varrella on paimensauvoja, jotka sisältävät Psalmin 23 säkeitä.

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.
Kirkko on avoinna 16.5.–4.9. klo 9–21.
05.05. klo 10

Karjalainen messu. Rovaniemen Seudun
Kajalaseura ry 70 v. juhla. Messun jälkeen
seppeleenlasku sankarihaudoilla.
10.05. klo 19
Jousiyhtye Auroran konsertti, johtaa Aliisa
Hautala. Vapaa pääsy, käsiohjelma 5€.
11.05. klo 18
Gospelmessu.
17.05. klo 10
lasten kevätkirkko.
17.05. klo 10 ja 18 Jukka Salmisen lastenkonsertit.
19.05. klo 19
Lapin Sotilassoittokunnan konsertti. Johtaa
kapellimestariopiskelijat. Vapaa pääsy.
21.05. klo 18
Teuvan mieskuoron ja Lapin Lauluveikkojen
konsertti. Vapaa pääsy, käsiohjelmia myydään.
22.05. klo 18
Tuomasmessu.
26.05. klo 19
GREGORIAN: Kynttiläkonsertti varhaisen
suomenkielisen gregoriaanisen laulun säestämänä. Seitakuoron miesäänet, pääsylippu
15/10 €.
28.05. klo 20
POLYFONIA: Renessanssin juhlaa Palestrinan,
Victorian ja maanmiestensä seurassa.
Lauluyhtye Versio, pääsylippu 15/10 €.
29.05. klo 16
nuorten kevätjuhla kirkossa ja kryptassa.

21.05. klo 13–15.30 kryptan Eeli-salissa rukousiltapäivä.
21.05. klo 18
seurakuntajuhlassa Lontoon vieraita,
OMA-ilta osallistuu.
24.05. klo 9.15 ja 10.15 Viirinkankaan kappelissa lasten
kevätkirkko.
24.05. klo 18
Radioraamisten kauden päätös srk-kodin
takkahuoneessa.
25.05. klo 17
Vapaaehtoisten kevään viimeinen
kokoontuminen kirkon kryptassa.
28.05. klo 17
srk-keskuksessa Oma-ilta.

KORKALOVAARA-YLIKYLÄ
07.05. klo 11–13 Hillakirkolla, Hillapolku 9, Israelilaista
kansantanssia.
08.05. klo 13
kappelissa messu. Kirkkokahvit
15.05. klo 13
kappelissa messu. Kirkkokahvit.
22.05. klo 13
kappelissa messu. Kirkkokahvit.
23.05. klo 10
kappelissa lasten kevätkirkko.
28.05. klo 11–13 Hillakirkolla, Hillapolku 9, Israelilaista
kansantanssia.
29.05. klo 13
kappelissa messu. Kirkkokahvit.

kappelissa lasten kevätkirkko.
kappelissa kevätlaulujen virsikirkko.

05.05. klo 10
05.05. klo 18
08.05. klo 18

kappelissa messu.
kappelissa Rauhanyhdistyksen seurat.
kappelissa Äitienpäivän iltamusiikki, kirkkokahvit.
kappelissa nuorten Donkkis.
kappelissa helluntain perhekirkko.
kappelissa lasten kevätkirkko.
kappelissa virsi-ilta, kahvit klo 17.30 Hirvaan
diakoniakylätoimikunnan hyväksi.
kappelissa messu.
Muurolan kirjastossa soi-tapahtuma.
kappelissa kevätlaulujen iltakirkko.
kappelissa perhepyhäkoulu.

ALAKEMIJOKI

13.05. klo 18
15.05. klo 11
19.05. klo 10
19.05. klo 18
22.05. klo 10
23.05. klo 18
29.05. klo 10
29.05. klo 14

YLÄKEMIJOKI
08.05. klo 12
12.05. klo 19

OUNASJOKI
08.05. klo 12
08.05. klo 15
15.05. klo 15
17.05. klo 19

KESKIKAUPUNKI
05.05. klo 18
srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
12.05. klo 18
srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
14.05. klo 11–16 srk-kodin yläsalissa Hengellisen huollon
päivä.
14.05. klo 17
srk-keskuksessa Oma-ilta, vieraana Olavi
Hartikainen, Venäjän vankilalähetti.
15.05. klo 18
Pyhiinvaellus Raamatun halki srk-keskuksen
salissa, päätös ja juhla.
18.05. klo 13
srk-keskuksessa Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus.
18.05. klo 18
Norvajärvellä miesten saunailta, lähtö klo
17.45 srk-keskuksesta, Rauhankatu 70.
Reino Tikkinen.
21.05. klo 12.30–17 srk-kodilla Sanansaattajien
Medialähetyspäivä. Osallistuminen netin
kautta ohjelmaan. Ilmoittautumiset 13.5.
mennessä.

26.05. klo 9
29.05. klo 15

22.05. klo 12
22.05. klo 15

25.05. klo 18

Meltauksen kappelissa messu.
Äitienpäiväkahvit.
Sinetän kappelissa messu. Messun jälkeen
äitienpäiväjuhla yhteistyössä kyläyhdistyksen kanssa.
Sinetän kappelissa Sanan ja sävelen iltapäivä. 70- ja 80-vuotiaiden syntymäpäiväjuhla.
Meltauksen kappelissa Putaan Pelimannien
konsertti, johtaa Tarja Alakörkkö.
Vapaa pääsy, järj. kaupungin kulttuuritoimi
ja seurakunta.
Maijasen kappelissa kevätkirkko. Kirkkokahvit.
Sinetän kappelissa lasten ja nuortenmessu.
Messun yhteydessä isosten tehtäväänsiunaaminen. Messun jälkeen välipalatarjoilu, sekä puuhaa kaikenikäisille.
Meltauksen kappelissa Virsikirja tutuksi-ilta.
Taksia saa käyttää.

OUNASVAARA
05.05. klo 11
08.05. klo 15
14.05. klo 18
15.05. klo 15
22.05. klo 15

kappelissa konfirmaatiomessu, kirkkokahvit.
kappelissa Äitienpäivän messu, kirkkokahvit.
kappelissa nuorten Donkkis.
kappelissa messu.
kappelissa Pyhät Meiningit-messu ja
perhetapahtuma.

14.05. klo 12
15.05. klo 12

Viirin kappelissa messu ja Äitienpäiväjuhla.
Auttin kappelissa Putaan Pelimannien konsertti, johtaa Tarja Alakörkkö. Vapaa pääsy,
järj. kaupungin kulttuuritoimi ja seurakunta.
Viirin kappelissa Motoristikirkko, Gideonien
tervehdys.
Viirin kappelissa Kaatuneitten muistopäivän
sanajumalanpalvelus, kunniakäynti Viirin
hautausmaalla jumalanpalveluksen jälkeen
ja klo 14.15 Auttin hautusmaalla.

SAAREN-NAMMANKYLÄT
08.05. klo 11
11.05. klo 18
15.05. klo 11
15.05. klo 13
19.05. klo 19

24.5. klo 18

Aapakirkossa Äitienpäiväjuhla, kauneimpia
äitienpäivälauluja laulattaa Saaren kuoro ja
Putaan Kaiku.
Aapakirkon Virrestä voimaa-kevätkauden
päätös. Kahvitarjoilu.
Aapakirkossa jumalanpalvelus.
Jouttikeron kappelissa Helluntain messu.
Jouttikeron kappelissa Putaan Pelimannien
konsertti, johtaa Tarja Alakörkkö.
Vapaa pääsy, järj. kaupungin kulttuuritoimi
ja seurakunta.
Jouttikeron kappelissa Virsi-ilta, Sanna
Peltola.

