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Murtunut mieli on minun uhrini,
särkynyttä sydäntä et hylkää, Jumala
(Ps. 51:19)
Kerran eräs nainen lausui mieleenpainuvia sanoja raskaasta rukouksesta. Sellaisesta, joka osuu
kattoon ja ropisee kivinä alas.
Nainen ajatteli, ettei Jumala kuule hänen hätäänsä, vaan murskaa
hänet hiljaisuudellaan.
Voiko rukous olla liian raskas?
Olivatko naisen sanat liian painavia? Jos olivat, mikä niissä painoi?
Osalla meistä näyttää olevan
sydämessään niin raskas rukous, ettei se nouse edes tietoisuuteen. Väsyneet kasvot vain kertovat, kuinka raskasta sydäntä tässä
kannetaan. Mikä ne sanat survaisee rintaan?
Ehkä yksikin ääneen lausuttu, totuudellinen sana puhkaisisi
loputtoman kyyneleitten virran.
Minne ne kyyneleet voisi kätkeä
tai kuivata?
Ehkä jo lapsuudessa torjuttiin
kaikki turvautuminen. Ei opittu

sanoja, joilla pyytää tai kiittää. Ei
opittu läheisyyden kieltä. Tuskan
nielevä, hiljainen silmäys horisonttiin tuli luontevammaksi kuin vuolas rukous.
Kenties sinustakin tuntuu siltä, että rukouksesi on aivan liian raskas.
Kysymys on kuitenkin vain tunteestasi. Liian raskasta, liian vähäsanaista tai liian hiljaista rukousta
ei ole olemassa.
Raamatun mukaan rukous on aina
Pyhän Hengen työtä sydämessämme. Sinun ei tarvitse osata saatikka
jaksaa mitään erityistä, että voit rukoilla tai tulla vaikkapa messuun.
Jos et löydä sanoja rukoukseen, anna toisten rukoilla ympärilläsi. Tai
tule rukouspalvelijan luokse, joka
rukoilee henkilökohtaisesti puolestasi.
Mutta – jos yhdessä rukoileminen
tuntuu sinusta vielä liian oudolta, et
silti jää rukouksen ulkopuolelle: ”
Hän elää iäti rukoillakseen heidän
puolestaan (Hepr. 7: 25).”
Kristus on hyvyydessään aina enemmän kuin kasvuperheesi
tai muut kohtaamasi ihmiset. Hän
myös lahjoittaa sinulle sen, mi-

Yhdessä lähdeihmisiksi

Kuva KHY

Kristus rukoilee jo puolestasi

Pääskyn ilmestymisen aikaan kalenterissa siirrymme kesäs-

tä eniten tarvitset, vaikka pyytäisit
muuta. Niin rakas sinä olet Herrallemme, että Hän on rukoillut puolestasi jo kaikkina elämäsi hetkinä
ja yhä tänäänkin rukoilee.
Jos mielesi on murtunut tai sydämesi on särkynyt niin, että sinusta
rukoileminen on raskasta tai läheisyys pelottavaa, sulkekoon Kristus
sinut hellyyteensä, painakoon Hän
sinut rintaansa vasten. Mikään taakoistasi ei ole Hänelle liian raskas.
Hänen sydäntään vasten sinunkin
sydämesi vielä ylistää.
Sari Kuirinlahti
pastori

Viikon sana

Minne matka?
Näin sanoo Herra:
– Pysähtykää ja katsokaa, minne olette menossa,
ottakaa oppia menneistä ajoista!
Valitkaa oikea tie ja kulkekaa sitä,
niin löydätte rauhan. (Jer. 6)

Rukous
Iankaikkinen Jumala:
Johdata meitä Hengelläsi niin,
että ymmärrämme, missä on turvamme,
emmekä hukkaa
sinun antamiasi etsikkoaikoja.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden. Aamen.

Koti-ikkuna

Äiti on äiti
”Äiti sinun ei tarvitse kuin rakastaa”,
sanoo abiturientti äidilleen, joka murehtii pojan valmistautumista tai paremminkin valmistautumattomuutta
kirjoituksiin. Ja aikanaan poika vetää ylioppilaslakin syvälle päähänsä ja löytää oman tiensä. Äiti sinun
ei tarvitse kuin rakastaa. Rakastaa, ei
rakasta, rakastaa, kysyttiin lapsena
päivänkakkaralta. Riitänkö, osaanko, ymmärränkö, teenkö tarpeeksi,
ehdinkö, kysyy äiti itseltään ja ties
mistä.
JOS ÄIDIT TIETÄISIVÄT kuinka heitä kaivataan. Jos tietäisivät
kuinka pitkäksi venyy keskustelu
kaupan hyllyjen välissä, kun puhutaan äitien kuolemasta. Kuinka kuusikymppinen mies hiljenee, kun puhe menee kauan sitten kuolleeseen
äitiin. Löytääkö kaipaukselle sanoja vai ei, mutta se on huokauksessa ja kosteissa silmissä: äiti on siinä, äiti välitti.
Sen äidit tietävät, että äiti on usein
lapsen ENSIMMÄINEN sana. Se
on usein myös se VIIMEINEN sana, kun muut sanat ovat mielestä
pyyhkiytyneet. Äitiä huudetaan, kun
kovasti koskee ja on kuoleman hätä. Viimeviikkoina on tarjottu vaihtoehtona vihapuheelle ymmärtämispuhetta, välittämispuhetta, rakkauspuhetta. Kanavaa vaihtamalla äitipuheeseen sitä saattaisi löytyä.

Viivytään siellä kaupan hyllyjen
välissä jauhamassa äitisuhdepuhettakin. Äitien kanssa ei ole aina helppoa, meillä kaikenikäisillä lapsilla.
Äitisuhdetta puidaan ja puretaan terapiassa ja ystävien kesken. Onneksi
äidit eivät sitä kaikkea tiedä. Riittää
äideillä huolta ja syyllisyyttä omasta takaakin.
Metsää ei näe puilta, sanotaan.
Näin se on äidinkin kanssa. Kun eletään arkea, ”nähdään puita”, yksittäisiä ominaisuuksia ja piirteitä ja tekemisiä. Vihastuttaa ja ihastuttaa. Vaan
sen ”metsän”, äidin todellisen merkityksen näkee ja ymmärtää vasta, kun
äiti on jo pois tästä ajasta tai tekee
lähtöä. Näkee vähän uudella tavalla sen, mikä tekee äidistä erityisen,
suhteesta ainutlaatuisen. Yhtä lailla
kuin vauva on ihmeellinen äidilleen,
on äiti lopulta itsekin. Vaikea kuvata
ja selittää, sen vain tuntee. Lapselle
sitä sentään usein onneksi sanotaan,
äidille se jää sanomatta. Sanomatta
se jää, kun sen tajuaa vasta matkan
päästä, kokonaisuudessa.
Sekö se juuri, mihin välissä tuskastutaankin, se kaikki neuvominen,
ohjailu, huokailu, huolehtiminen ja
hössötys ja hääräily, sekö se ajan kuluessa kääntyy muotoon: Äiti välitti,
oli minun puolella.
Kun kuuntelen tarinaa lapsuudesta, jossa on ollut monenlaista, myös

Pääkirjoitus

Hartaus

paljon pettymystä, äitiinkin - niin yllätys yllätys - äiti se on nyt kuitenkin
se läheisin. Tiedän, että äiti ymmärtää, se vetää hiljaiseksi. Eivät vain äidit anna anteeksi vaan äideillekin annetaan anteeksi, ymmärretään, että
äitikin oli ihminen ja hänellä oli tarinansa.
”Muun korvas aika, minkä vei, sydäntä äidin konsaan ei”, sanotaan tutussa vanhassa laulussa Maan päällä paikka yksi on. VÄLITTÄMINEN
on se juttu, SEN TUNTEE. Kuka sen
sanoo milläkin sanoilla, kun kaipaa
omaa äitiään. ”Kuka nyt rukoilee
meidän puolesta yötä päivää?” ”Nyt
ei ole ketään, kun ei äitiä, joka aina
toivoo vilpittömästi hyvää.” ”Äitiä
on ikävä. Aina. Kuka aina odottaa,
kenellä aina mielessä.” ”Kuka minua nyt sitten enää varmasti rakastaa.” Jos äidit huolen ja tuskan vuosinaan aavistaisivat, että se oleellinen
sentään jää. Äiti välitti.

Helka Lappalainen
perheneuvoja

tä syksyyn. Siihen liittyy elämässä ja toiminnassa monenlaisia muutoksia. Muistot ja odotukset ovat mielissämme ja puheissamme. Uskon, että aihetta on sekä kiitokseen että tutkisteluun.
Takanamme on harvinaisen lämmin kesä. Siitä on saatu
iloita lapsen mielellä. Moni vanhempi ihminen on tuntenut
kosketusta lapsuuden kesään. On hyvä, että mielissämme
säilyy myönteisiä ja kannustavia muistoja.
Suven helteen vaikutus on tuntunut myös toisenlaisena.
Siihen liittyvä kuivuus vaikutti suurta katoa varsinkin marjojen osalta. Lämpö ei yksin riitä kasvillisuudelle. Se tarvitsee myös sadetta ja tuulta. Olemme tunnustaneet luomistyöhön liittyvän virren ajatuksin ihmisen mahdollisuudet suuren Luojamme edessä. ”Hän säät ja ilmat säätää.”

Olemme kiitollisia taivaan Herralle, että meillä on kuitenkin
riittänyt jokapäiväinen leipä. Kuivuuden ankaruus on näyttänyt TV-ruuduissa myös toisenlaiset kasvot. Miljoonat ihmiset
ovat uupumassa osattomina leivästä, vedestä ja lääkkeistä.
Sen edessä olemme tunnistaneet hädän ja tuskan määrän.
Saamalla meille on avattu erilaisia mahdollisuuksia ja kanavia auttamiseen.
Ajattelen myös toisenlaista kuivuutta. Se koskee yhteyttämme Jumalaan, joka loi ihmisen hyväksi. Sitä oli myös
ihmisten elämä, kunnes syntiinlankeemus muutti sen toisenlaiseksi. Jo Vanhan liiton aikana kansa sai monta kertaa tehdä parannusta siinä, että ihminen pyrki olemaan Jumalan edellä. Katumiseen ja uudistuksen kaipuuseen liittyy
siunaus, joka koskee niin yksityistä ihmistä kuin koko kansaa. Janoava saa lahjaksi juoda elämän veden lähteestä.
Rovaniemellä kotikirkkomme fresko on meille jo kuuden vuo-

sikymmenen ajan muistuttanut siitä lähteestä, mikä kerran
avattiin Golgatalla. Jumala avasi pelastuksen lähteen, jossa
me voimme puhdistua ja uudistua. Sen seurauksena Hän aikaansaa meissä suuria asioita, jotka vaikuttavat uskoa, toivoa ja rakkautta. Niistä osallisina meidät on kutsuttu lähdeihmisinä välittämään armahtavaisuutta ja toivoa.
Seurakunta on kuin lähde, joka pulppuaa antaakseen uutta. Kristus kutsuu pelastuksen lähteelle, jossa etsijä saa
sielulleen anteeksiantamuksessa levon sekä kokee todeksi elämän ja yltäkylläisyyden.
Ydinlähteenä seurakunnassa on jumalanpalvelus, joka välittää uuden elämän voiman. Se ei ole kenenkään suoritus.
Siinä toteutuu yhteinen kutsumus ja tehtävä, jossa voimme palvella erilaisin lahjoin lähimmäisiämme. Toivon, että
Jumalan lahjat saavat vaikuttaa virvoitusta. Sillä on merkitys myös arkielämässä. Saamme voiman vastustaa pahaa
ja taistella hyvän puolesta.

Kutsun Sinut mukaan toimintaan, jossa Raamatun opetuksen

ja yhteisen rukouksen välityksellä syntyy rakkauden ilmapiiri.
Evankeliumin siunaus on parhainta, mitä voimme toivoa itsellemme ja toinen toisellemme. On suuri ilo kokea, että olemme Jumalalle tärkeitä ja rakkaita. Sitä merkitsee myös seurakunnassa palveleminen.
Tervetuloa ammentamaan ja jakamaan, antamaan ja saamaan!

Vesa-Pekka Koivuranta
kirkkoherra
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Kouluttaja Salme Blomster:
Itsensä häpeämisestä voi eheytyä
ouluttaja, kirjailija Salme
Blomsterin luennot häpeästä,
syyllisyydestä, vihasta ja anteeksiantamuksesta olivat suosituin
Hengen uudistuksen kesäjuhlien
yhdeksästä opetuskanavasta, aihe
kiinnosti liki 500:aa osallistujaa.
Luennollaan Blomster puhui häpeäihmisestä, jonka koko identiteettiä leimaa kelpaamattomuus
ja riittämättömyys. Ihminen kokee häpeää omasta olemassaolosta eikä ole tiedostanut omaa arvoaan. Elämä koetaan vaillinaisena,
eivätkä kaikki lahjat ole päässeet
esiin, koska koko elämä on tullut
jollain tapaa mitätöidyksi. Häpeästä voi kuitenkin eheytyä, vakuuttaa Blomster.

Häpeä syö elämän voimat
Salme Blomsterin mukaan yksittäisen ihmisen elämässä häpeä näkyy monin tavoin itsetunnon alueilla. Häpeäihminen pelkää koko
ajan tekevänsä väärin. Hän on ankara itselleen ja vaatii itseltään liikaa, koska hänellä ei ole sisään kirjoitettua tuntoa, että olen ok.
Joukossa häpeäihminen haluaa
jäädä taka-alalle ja olla huomaamaton, mutta samalla hän kokee
sisimmässään suurta yksinäisyyttä ja kaipuuta yhteyteen, koska uskallus vuorovaikutukseen puuttuu.
Hän elää jatkuvassa sisäisessä ristiriidassa ja ahdistuksessa, josta
voi kehittyä masennusta ja toivottomuutta.
Häpeäihminen pyrkii miellyttämään muita ja selviämään yksin.
Rakkaus on vastavuoroista kauppaa. Hän kokee, ettei ole auttamisen arvoinen.
Häpeäihmisen elämä on ansaitsemista. Elämä on raskasta, koska hän ei ole levossa missään tilanteessa, Blomster hahmotteli luennoillaan.

Mikä muovaa
ihmisestä häpeäihmisen?
Kaikenlainen rakkauden puute,

Blomster sanoo pelkistävän lyhyesti.
Pieni lapsi on kokenut, ettei ole
tullut täydellisesti hyväksytyksi
sellaisena kuin on. Identiteetti vinoutuu, koska teot yhdistetään virheellisesti ihmisen persoonaan, ja
lapsi oppii väärällä tavalla häpeämään itseään esim. sitä, että on
kömpelö, erilainen kuin muut tai ei
täytä vanhempien odotuksia.
Häpeää olisi paljon vähemmän,
jos opittaisiin erottamaan ihmisen
teot ja arvo sinällään, Blomster
muistuttaa.

eheytyä. Blomster käyttää Raamatun kielikuvaa eheytymisprosessin edellytyksistä ja lähtökohdista: ”Totuutta salatuimpaan saakka”. Totuuteen ja valoon tuleminen ovat kristillisen uskon pohjaajatuksia, kristitty psykoterapeutti muistuttaa.
Se on koko oman elämisen ja
oman minuuden pohja-ajatusten
tiedostamista, valoon tulemista.
Siinä prosessissa havaitaan, että
totuus on jotain sellaista, joka vapauttaa.
Itseäni prosessissa on auttanut
myös tietoinen valinta ja päätös:
Luotan, että aavikon alla on elävän veden virta. Haluan uskoa, että pimeäkin päättyy ja valo koittaa,
Blomster rohkaisee.
Blomster luottaa myös rukouksen avaavan salattuja teitä kohti
eheyttä.

Lapsen minuus syntyy
vanhempien katseesta
Kelpaamisen tai kelpaamattomuuden tunne lähtee kasvamaan ihmisen sisimpään lapsen ensimmäisenä vuosina, jolloin rakentuvat lapsen identiteetti ja rajat. Blomster
kertoo tutkimustietona, että minuus syntyy katsomalla. Sen mukaan lapselle on äärimmäisen tärkeää se, miten häntä katsotaan ja
kosketetaan tai millainen on lasta
puhuttelevan ääni vauvan ensimmäisinä elinkuukausina. Siinä vaiheessa lapsi ei koe olevansa erillinen yksilö, vaan on yhtä kuin hänen äitinsä (elää symbioosissa).
Katsoessaan äitiinsä ja isäänsä
lapsi katsoo itseensä. Silloin on
äärimmäisen tärkeää se mitä vanhemmista näkyy. Se viestii olenko
rakastettu vai epätoivottu, olenko
katsottu ja kutsuttu elämään. Kaiken tämän lapsi havaitsee ja sisäistää oman identiteettinsä rakennusaineiksi, Blomster kertoo.

Nähdä itsensä Jumalan silmin

Kuva KHY

K

Ehdoitta hyväksyvä auttaa

Kristillisessä terapiassa armo ja rakkaus, toisin sanoen ehdoton hyväksyntä tulee
häpeän tilalle. Oma minäkuva muuttuu siten, että näkee itsensä Jumalan silmin
ainutkertaisena, arvokkaana ja ehtoja vailla olevan rakkauden kohteena, sanoo
Salme Blomster.

Myös rajat ovat oleellinen osa lapsen itsensä rajaamisessa ja käsittämisessä. Sen tajuamisessa, mitä
saa tehdä ja mitä ei.
Jos lapsi kokee tunnekylmien vanhempiensa myötä, ettei saa
näyttää vihantunteita, hän alkaa tukahduttaa omia tunteitaan ja mitätöimään omaa elämäänsä. Siinä hän alkaa kokea, etteivät mi-

nun tarpeeni ja tunteeni ole tärkeitä. Käynnistyy oman elämän mitätöinti. Kaikki tällainen altistaa häpeäihmisen kasvua.
Kokemus vanhemmista ei välttämättä ole lopullisen peruuttamatonta. Lapsen elämäntie voi aueta
toisenlaiseksi vaikkapa vain yhden

ihmisen, esimerkiksi opettajan,
isovanhemman tai jonkun muun
kautta, jolta lapsi kokee aidon ja
ehdoitta hyväksyvän rakkauden,
Blomster muistuttaa.

Eheytyminen on kasvuprosessi

Blomsterin terapiatyöstä saama kokemus kertoo, että eheytymisessä häpeäihmisen jumalakuva muuttuu. Se on usein sama
kuin käsitys omista vanhemmista. Jumalakuvan muutoksen jälkeen muuttuu myös kuva omasta itsestä.
Tiedetään, että pelottava, rankaiseva ja etäinen isä muovaa jumalasta samanlaisen.
Koko eheytyminen lähtee ajatuksesta, että pyhä Jumala on ensisijaisesti rakkaus eikä rakkaus
tee lapselle mitään pahaa. Kun tämän sisäistää, kokee samalla, että totuus on vapauttavaa, Blomster kertoo.
Kristillisessä terapiassa armo ja
rakkaus, ts. ehdoton hyväksyntä
tulee häpeän tilalle ja se oikeasti
uudistaa. Minäkuva muuttuu siten,
että näkee itsensä Jumalan silmin.
Ainutkertaisena, arvokkaana ja ehtoja vailla olevan rakkauden kohteena, Blomster vakuuttaa.

Häpeäihmisen on mahdollista

KHY

Kolumni

Katse uskon ytimeen
Herätysliikkeiden ja kirkollisten
järjestöjen kesäjuhlille oli lähdetty
tapaamaan ystäviä ja kuuntelemaan
Jumalan sanaa. Tämän vuoden puheissa on tuttujen teemojen ohessa
käsitelty myös viime aikoina kirkkoa repineitä asioita, jotka ovat tiedotusvälineissä tulleet kaikkien tietoon. Myös herätysliikkeiden sisällä on painetta muutoksiin.
Tapahtumavyöry käynnistyi viime lokakuussa TV-2:n niin sanotun homoillan jälkeen. Samaa sukupuolta olevien oikeuksista yhteiskunnassa ja kirkossa keskusteltiin voimakkain äänenpainoin.
Kovimman kritiikin kohteeksi joutui kansanedustaja Päivi Räsänen,
jonka kanta tulkittiin kirkon kannaksi. Ohjelman jälkeen alkoi jäsenkato kirkosta. Piispat tyynnyttelivät tilannetta, mutta heidän
kannanotoissaan ei tullut riittäväs-

ti esille se, että myös Räsäsen ajatusten takana on suuri joukko kirkon jäseniä.
Asia oli esillä myös viime syksyn
kirkolliskokouksessa, jossa äänestettiin kirkon kannasta homoparien
puolesta rukoilemiseen. Enemmistöpäätökseksi tuli rukoushetken pitämisen mahdollisuus. Yllättävä on
se, miten jälkeenpäin monet kirkon piirissä muita uudistuksia aikaansaaneet henkilöt on luokiteltu konservatiiveiksi, jos heillä rukoushetken äänestyksessä oli kielteinen kanta. Sukupuolineutraalia
avioliittoa koskeva teema oli voimakkaasti esillä myös kevään 2011
eduskuntavaaleissa.
*
Toinen kuohuttava tilanne tuli
maaliskuussa 2011. Eräiden herä-

tysliikkeiden ja järjestöjen nuoret
toivat nettiin kampanjan Älä alistu. Kampanja tarjosi tukea niille nuorille, jotka halusivat eroon
homoseksuaalisesta taipumuksesta. Mutta kampanja katkaistiin nopeasti korkeimman kirkollisen viranomaisen taholta. Mukana olleita järjestöjä uhattiin taloudellisen tuen menetyksellä. Arkkipiispan reaktio ihmetyttää. Kampanjaa tukeneet liikkeet ovat monessa
mielessä kirkkomme peruspilareita. Jos tässä hankkeessa on joidenkin tahojen mielestä toimittu väärin, eikö kirkon tärkein sanoma ole
anteeksianto eikä uhkailu!
*
Herätysliikkeiden asemaa kirkossa on käsitelty esiin nousseiden ristiriitojen ja herätysliikkei-

den syvästi Raamattuun perustuvien näkemysten johdosta. Herätysliiketeemaan tartuttiin kirkon
lehdistössä vilkkaasti. Jopa liikkeiden tarpeellisuus kyseenalaistettiin. Herätysliikkeitä puolustamaan nousi Kotimaa-lehdessä arkkipiispaehdokkaana ollut
Miikka Ruokanen.
Kirkkoa on moitittu siitä, että se
ei ole riittävästi kiinnostunut teologisista sisällöistä. On puhuttu
liikaa papin sukupuolesta tai homoparin puolesta rukoilemisesta.
Nämähän eivät ole sellaisia opinkappaleita, joiden mukaan kirkko
seisoo tai kaatuu. Ne eivät kuulu armon evankeliumin ytimeen.
Toisaalta on hämmästelty sitä, että piispanvaalien yhteydessä jotkut ehdokkaat ovat esittäneet epäileviä lausuntoja jopa kristinuskon
peruskysymyksistä, joihin pelasta-

va uskomme perustuu. Kristinuskon ensimmäisistä vuosista lähtien
yhteistä uskoamme varjelemaan on
pantu piispat ja papit. Uskon keskeiseen sisältöön kenelläkään kirkon jäsenellä tai millään ryhmittymällä ei ole oikeutta lisätä omia
vaatimuksiaan.

Raili Kerola
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
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Hengen uudistuksen kesäjuhlat Rovaniemellä
engen uudistus kirkossamme
ry:n kesäjuhlissa elokuun alussa Rovaniemellä oli iloinen ja rento ilmapiiri. Tapahtumaan osallistui
kaikkiaan pari tuhatta ihmistä, suurin osa pohjoisesta.
Juhlan tunnus psalmista 96
”Maan kaikki kansat tunnustakaa
Herran kunnia ja voima” sai puheisiin ajankohtaisen sytykkeen talousuutisista maailmalta.
Piispa Graham Dow Englannista muistutti kristittyjen olevan kuninkaallinen papisto, joka on asetettu pyhään tehtävään yksinkertaisesti siunaamaan.
– Huudamme Jumalan puoleen
yhteisöjemme kipujen ja kärsimysten puolesta ja välitämme Jumalan siunausta, joka on anteeksiantamusta, rauhaa ja parantamista.
Mutta piispa Dow visioi tulevaisuuden tuovan myös ahdingon aikoja, koska kristityt joutuvat entistä lujemmin olemaan vastakulttuurina ajan virtauksille.
Piispa Jorma Laulaja torjui saarnassaan sellaisen nykyajan tulkinnan, joka pitää kirkon toimintaa ja
Raamatun sanomaa ihmeellisine
tapahtumineen niin sanottuna jälkikäyntinä.
– Ajatellaan että auton moottori on sammutettu, mutta auto vielä

yskähtelee ikään kuin ei vanhuuttaan tajuaisi missä mennään.
– Tässä tulkintahorisontissa nykyajan ihminen valikoi Raamattua
pitäen tärkeänä vuorisaarnan etiikkaa ja rakkauden sanomaa, mutta
jättäen syrjään Jeesuksen ristin ja
ylösnousemuksen.
– On ajankohtaista sanoa kirkossa: Älä vaikene siitä, että Kristus
on pelastaja ja Vapahtaja. Älä sijoita häntä mihin tahansa henkisyyteen.
Kirkonrakentajien foorumin
puheenjohtajana toimiva piispa
Laulaja kehotti rukoilemaan Pyhän Hengen läsnäoloa omaan elämäämme ja seurakuntien elämään.
Opetusneuvos Veikko Pöyhönen
muistutti riemastuttavan humoristisesti, kuinka usko ei ole vain yksityisasia, vaan yhteisöllinen.
– Itse kunkin on astuttava ulos
antamaan todistus yksinkertaisesta uskosta Vapahtajaan.
– Kirkon on palattava alkuperäisille lähteille luottamaan Kristuksen ylösnousemuksen voimaan ja
yhteiseen todistamiseen.
– On vaara, että kirkko ajautuu virran mukana mielistelemään
suurta yleisöä. Sellainen kirkko ei
ole kenenkään asialla. Seurakuntien on uskallettava myös evankelioida yhteisillä voimavaroilla, jy-

Kuva Seurakunnan arkisto

Rippikouluryhmä nuoren tiedossa
2.9. mennessä

Rippileirillä toimitaan
paljon ryhminä.
Ilmoittautuminen rippikouluun
(1997 syntyneille) toteutettiin koulujen kautta toukokuulla, jolloin ilmoittautumiskortit tuli palauttaa
28.5. mennessä.

27 ryhmää
Ryhmät on muodostettu kesän aikana ja ryhmätiedot postitetaan
nuorille 2.9. mennessä. Ilmoittautumisessa pyydettiin laittamaan
kolme toivetta paremmuusjärjestyksessä sekä kaveritoiveita. Kaikkia ns. ykkös- ja kakkostoiveita ei
ole kyetty toteuttamaan 680 rippikoululaisen osalta, mutta kaveritoive on erityisesti huomioitu.
Hiihtolomaryhmiä toteutuu vain
yksi. Saarenkylän hiihtolomaryhmän tilalle tuli yksi kesäleiri ajalle
30.7.–4.8. Norvajärvellä.
Jääkiekko-urheilurippikoulu toteutunee, jos ryhmään saadaan lisää
oppilaita tämänhetkisen 14 lisäksi.
Vajaisiin ryhmiin on sijoitettu muutamia, joiden aikatoive oli kohtuullisen lähellä sijoitusryhmää. Ryhmien maksimikoko on 25.

Miten voi vaihtaa ryhmää?
Vaihtotoiveita voi esittää 12.–30.9.
välisenä aikana rippikoulutoimistoon, varmimmin ti klo 10–14 ja
ke 11–15. Yhteystiedot alla.

Vaihdon onnistuessa siitä ilmoitetaan välittömästi asianosaiselle.
Jos vaihto ei vielä onnistu, tiedot
säilytetään ja ilmoitetaan, jos vaihto onnistuu myöhemmin. Tästä on
tietoa myös rippikoululaisille lähetettävissä kirjeissä.
Rippikoulut aloittavat toimintansa loka-marraskuun aikana,
jolloin varmistuu mukanaolijat ja
poisjäävät.

Jos ilmoittautumiskortti
on palauttamatta!
Jos joku ei ole saanut ilmoittautumiskorttia, tulee se viipymättä noutaa seurakuntakeskuksen neuvonnasta, Rauhank.70 tai rippikoulutoimistosta, Ainonk. 3 ja palauttaa
pikimmiten rippikoulutoimistoon.
Myöhässä ilmoittautuneet sijoitetaan niihin ryhmiin, joissa on tilaa.

Ryhmien konfirmaatiot
Ryhmän konfirmaatiosta ilmoittaa
ryhmän oma työntekijä. Yleisimmin konfirmaatio on noin viikon
kuluttua leirijaksosta, osalla välittömästi leirijakson jälkeisenä sunnuntaina.
Maija Pieskä
maija.pieska@evl.fi
016-3355 281
040-5268 289

Carlislen emerituspiispa Graham Dow Englannin anglikaanisesta kirkosta oli Hengen uudistuksen kesäjuhlan pääpuhuja.
Tulkkina toimi Pekka Valmari Rovaniemeltä.
risi Pöyhönen, joka toimi pitkään
Seurakuntatoiminnan keskusliiton
SKSK:n pääsihteerinä.

ta olivat suosituin yhdeksästä opetuskanavasta, aihe kiinnosti liki
500:aa osallistujaa.

Kouluttaja Salme Blomsterin
luennot häpeästä, syyllisyydestä, vihasta ja anteeksiantamukses-

Hengen uudistus kirkossamme
ry:n puheenjohtaja Reijo Telaranta kiitti rovaniemeläisiä juhli-

en erinomaisista järjestelyistä. Onnistumisen tukirankana oli ennen
kaikkea toista sataa eri käytännön
tehtävissä palvellutta vapaaehtoista. Ensi kesänä juhla järjestetään
Hyvinkäällä.

Toini Sepponen ja Sirkka Tasanen saivat evästä
arkeensa Hengen uudistuksen kesäjuhlilta

H

yvinkääläiset Toini Sepponen ja Sirkka Tasanen kertoivat nauttineensa Rovaniemen
Hengen uudistuksen juhlista.
Toinille juhlat olivat kolmannet
ja Sirkalle toiset. Kumpikin kertoo saaneensa opetuksista märehdittävää tuleviin päiviin. Prosessit
ovat lähteneet liikkeelle, molemmat naiset vakuuttavat kuin yhdestä suusta.
Kun puhutaan kolmiyhteisen
Jumalan kaikista persoonista Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä,
silloin usko on elävää ja voima
on mukana puhutussa sanassa. Tätä tarvitaan Suomessa, jotta kirkko pysyy koossa, Sirkka sanoo ja
kokee tehneensä oikean valinnan
liittyessään mukaan Hengen uudistuksen toimintaan.
Englantilaisen piispa Graham
Dow:n luennot tulevaisuudesta
olivat ajatuksia herättäviä. Koskettavaa oli näky ja toivo kirkkaudesta, kristityn lopullisesta päämäärästä, Toini kertoo.
Toini ja Sirkka olivat vastaanottamassa ensi kesän HU-juhlien
viestikapulaa Hyvinkäälle. HU:n
puheenjohtaja Reijo Telaranta kyseli pilke silmäkulmassa päätösjuhlassa, joko lahkeet lepattavat.
Naiset uskovat juhlien onnistuvan hyvin myös Hyvinkäällä. Rukoustyö on jo käynnistynyt Hyvinkään verkostoyhteisön piirissä.
Tiheänä kaupunkiasutuksen seutuna Hyvinkäältä ja lähiympäristöstä löytyy runsaasti monenlaista kokemusta, tietoa ja taitoa järjestelyyn liittyviin asioihin, rouvat luottavat.
Juhlien valmistelu on ilo, Toini ja Sirkka vakuuttavat hymyssä suin.
KHY

Kuva KHY

H

Kuva KHY

Jykevästi Kristuksessa

Hyvinkääläiset Sirkka Tasanen (vas.) ja Toini Sepponen pitivät hengen uudistuksen
juhlia Rovaniemellä onnistuneina ja antoisina. He ovat mukana valmistelemassa
ensi vuoden juhlia Hyvinkäälle.

Verkostoyhteisöhanke Hyvinkäällä
Hyvinkään seurakunta ja Hengen
uudistus kirkossamme ry toteuttavat yhteistyössä verkostoyhteisö pilottihankkeen, jolla seurakunnan elämää ja työtä pyritään uudistamaan entistä vahvempaan yhteisöllisyyteen.
Kokeilussa korostetaan mm. paikallisseurakuntakeskeisyyttä, henkilökohtaista opetuslapseutta,
jokaisen kristityn hengellistä

palvelutehtävää, Raamattuun perustuvaa opetusta ja koulutusta ja
evankeliumin eteenpäin viemistä.
Toimintatapoja ovat: pienryhmät, verkosto- ja pienryhmätapaamiset, ylistysmessu kerran kuussa, koulutus sekä yhteinen vapaaajan toiminta.
Projektin vetäjänä toimii Hyvinkään seurakuntaopastori Marko Huhtala.
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Hääyö 9.9.

Lähetystyön kirpputori

TOIVON TORI

Aidot kirkkohäät ilman ajanvarausta
Viimevuotiseen tapaan Rovaniemellä
on tilaisuus vaivattomiin kirkkohäihin helposti muistettavana päivänä perjantaina 9.9.
Hääyötapahtuma tarjoaa mahdollisuuden avioliiton solmimiseen kirkossa matalalla profiililla. Sen suosio perustuu järjestelyjen helppouteen aidosta tunnelmasta tinkimättä. Kaikki
on valmiina kirkonmäellä hääkakkua
myöten.
Viime syyskuussa 31 paria sanoi
”tahdon” Rovaniemellä ensimmäistä kertaa järjestetyssä hääyön tapahtumassa.

Ennakkotiedustelujen perusteella
myös 9.9. tullaan vihkimään runsas
joukko pareja.

Esteettömyystodistus
oltava 7 päivää ennen
Ilmoittautuminen alkaa kirkon kryptassa klo 15.30 ja päättyy klo 20. Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan mm.
häämarssit ja vihkiraamatut.
Avioliittoon aikovilla tulee olla mukanaan seurakunnasta tai maistraatista
saatava esteettömyystodistus, josta selviää muun muassa kirkon jäsenyys ja
rippikoulun käynti.

Todistus pitää hankkia vähintään
seitsemän päivää ennen vihkimistä eli
viimeistään perjantaina 2.9.
Ensimmäinen pari vihitään klo 17 ja
sitten varttitunnein välein niin kauan
kuin ilmoittautuneita on. Kuuden parin yhteisvihkimiset alkavat klo 20 ja
20.30.
Lisätietoja hääyöstä saa kirkkoherranvirastosta (016) 3355 200 tai valmistelevilta papeilta: Topi Litendahl (p.
040 724 6552) ja Tuomo Korteniemi
(040 823 2338).

Onnen vuori – uusi lähetysmusikaali Rovaniemellä 17.9.
Onnen vuori -musikaali on kirjailija Anna-Mari Kaskisen ja muusikko
Pekka Simojoen itsenäinen jatko-osa
27 vuotta sitten ilmestyneelle Liekitmusikaalille.
Tapahtumapaikkana on Fuegonia,
jossa nuori lähetystyöntekijä Essi Palomaa kohtaa monenlaisia haasteita ja
ihmeitä työssään nuorten parissa. Olosuhteet ovat muuttuneet, mutta kutsumuksen liekki on sama.
Nuoren Essin kysymykset laittavat myös kokeneen lähetystyöntekijän – Liekkien päähenkilön Riikka Sillanpään – etsimään uusia vastauksia ja
pohtimaan asioita uudelta näkökannalta.
Ilmassa on sukupolvien välistä ristiriitaa, mutta myös toinen toiseltaan oppimista. Vastakkainasettelua Fuegoniassa
on myös muun uuden ja vanhan välillä.
Katalysaattorina kriisin puhkeamiselle toimii uhkaava tulivuorenpurkaus, jota perinteisen paikallisen uskonnon kannattajat pitävät jumalansa kostona kristinuskon tulosta kotiseudulleen.

Onnen vuori -musikaalin tarina perustuu osittain Suomen Lähetysseuran lähetin Hanna Palosen kokemuksiin Taiwanilla.
– On aika harvinainen tilaisuus päästä
palaamaan pitkän ajan kuluttua samaan
hahmoon. Riikka on vanhentunut yhdessä meidän kanssamme. Onnen vuoressa nähdään, mitä hän on kokenut vuosien aikana, mitä on tapahtunut hänen uskolleen ja miten Fuegonia on muuttunut,
Anna-Mari Kaskinen kuvailee.
Ohjaaja Antti Sevanto määrittelee
musikaalin keskeiseksi teemaksi Jumalan huolenpidon.
– Onnen vuori sopii niin nuorille kuin
vanhemmillekin. Siinä on vahvaa ja vivahteikasta musiikkia sekä monia kauniita ja herkkiä lauluja, kuten Simojoelta ja Kaskiselta on lupa odottaa.
Musikaalin 30 hengen esiintyjäjoukkoon kuuluvat mm. Jakaranda, Helka
Silventoinen, Aarni Seppälä, Iiris Autio
ja Heidi Simojoki. Kesto väliaikoineen
on kaksi tuntia.

ODA SKA
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Seurakunnassa on monenlaista hauskaa toimintaa eri-ikäisille
lapsille, kuten kerhoja, muskareita, pyhäkouluja. Aini on saanut
kutsun pyhäkouluun. Koulussa opitaan aakkosia, jotta osataan
lukea ja ymmärtää asioita. Pyhäkoulussa opitaan Raamatun
aakkosia, että opitaan tuntemaan Jumalaa entistä paremmin.
Ossi kertoo tarkemmin mitä kaikkea pyhäkoulussa tapahtuu.
Tästä lehdestä ja seurakunnan nettisivuilta näet tarkemmin
missä ja milloin toimintaa järjestetään. Tervetuloa mukaan!

LÄHETYKSEN
SYKSYÄ

3.9. klo 10–15 lähetyksen kirpputori Toivon
Torilla Hupsis-hintalauantai . Tervetuloa aleedullisille eko-ostoksille Lapinkävijäntie 23,
p. 3355280.
15.9. klo 18 lähetyksen rukousilta SarajärviNuortilla, Jokiväylä 1 A 3.
17.9. klo 18 Onnen vuori, Anna-Mari Kaskisen
ja Pekka Simojoen uusin lähetysmusikaali,
Yliopiston Fellman-salissa.
Pääsymaksut 10 ja 5 €.
9.10. Lähetyssunnuntai. Messun jälkeen
hiippakunnan lähetysseminaari srk-keskuksessa.

Ohjelmassa muisteluita, kuvia ym.
Tarjolla pientä purtavaa.
Hartaushetki klo 15.30.

Musikaali esitetään Rovaniemellä
yliopiston Fellman-salissa (Yliopistonkatu 8) lauantaina 17.9. klo 18. Liput 10 € (alle 12-vuotiaat 5 €).
Ennakkoon www.parhaattapahtumat.
fi (kulut 1 €/lippu), Rovaniemen seurakuntakeskuksesta tai Fellman-salin
ovelta tuntia ennen esitystä.

ri Kuirinlahti juontaa.
Kerran kuukaudessa illoissa on mukana myös vierailevia puhujia kuten evankelista Ilkka Puhakka to 22.9.
Kirkkoillat jatkuvat torstaihin 1.12.
saakka, jolloin alkaa jo perinteeksi muodostunut nelipäiväinen Syyssateen siunaus -tapahtuma.

PYHÄKOULUSSA...
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3.9. KLO 10–15
ALE-EDULLISET EKO-OSTOKSET!!!
TERVETULOA!

50 vuotta su 11.9.
Avoimet ovet klo 12–16.

Virkistyspäivä omaishoitajille
ja heidän läheisilleen
Norvajärvellä 5.9.
Retki on maksuton. Mukaan saunomisvälineet.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset keskiviikkoon 31.8.
mennessä diakoniatoimistoon, puh. 335 5236
(puhelimen puhepostiin voi jättää myös ilmoittautumisen mainiten: oman nimen ja puhelinnumeron, ruokavalion sekä virkistyspäivän nimen) tai
Sirpa Hiilivirralle, puh. 040 546 9421.
Lähtö linja-autoasemalta klo 9 ja paluu samaan
paikkaan n. klo 15.
Tervetuloa

PARISUHDEILTAPÄIVÄÄN
su 25.9. klo 15–17.15 seurakuntakeskuksen
juhlasali, Rauhankatu 70 B.
Ohjelmassa on luento, joka jälkeen musiikkituokio. Luennoitsijana on pari- ja seksuaaliterapeutti
Pekka Mustonen. Musiikista vastaa Maie Kuusik.
Kahvitarjoilu. Lastenhoito (yli 3 v.) järjestetty
seurakuntakodilla, Rauhankatu 70 F.
Ilmoittautuminen tarjoilun ja lastenhoidon vuoksi
18.9. mennessä taina.alatarvas@evl.fi tai
016 335 5250 ma–pe klo 9–12.
Ilmoita ruoka-aineallergiat ja lastenhoitoa tarvitsevien lasten nimet ja iät.
Lämpimästi tervetuloa! Rovaniemen seurakunta

Ossin puheessa on jotakin outoa. Kirjoita puuttuvat
kirjaimet samanvärille viivoille, niin saat selvää mitä
pyhäkoulussa tapahtuu.

Synttärit! – Raamattuvisa 20 v.

Montako kertaa Ossi on käynyt pyhäkoulussa?
Laske lampaat pyhäkoulutaulusta.

Raamattuvisa on peruskoulujen 5.–6.-luokkalaisille suunnattu Raamattu-aiheinen tietokilpailu, jonka järjestävät Kirkkopalvelut, Kirkkohallitus ja Opetushallitus.
Juhlavuotenaan kisan luonne muuttuu selkeästi joukkuelajiksi. Painotuksena on, että Raamatun tuntemus auttaa ymmärtämään ihmistä ja yhteistä elämää ennen ja nyt, esimerkiksi eettisten, suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta koskevien kysymysten kautta.
Kilpailu etenee kolmessa vaiheessa. Jokaisen kilpailuvaiheen jälkeen luvassa on jännittäviä palkintoja.
Ilmoittautuminen kilpailuun päättyy 15.12.2011. Ilmoittautumiset: tuija.pyharanta@kkagricola.fi tai verkkosivulle
tulevan lomakkeen kautta.
Tarkempaa tietoa www.raamattuvisa.fi (avautuu syyskuussa).

Aini ja Ossi saavat auttaa pyhäkoulun alussa.
Mitä he tekevät? Yhdistä.

Laati Elina Koivula 2011
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ajoin myös musiikkivieraita.
Ensimmäisessä illassa to 8.9. todistuspuheenvuoron Pyhän Hengen vaikutuksesta käyttää Tellervo Malmiola ja opetuspuheesta vastaa Helinä Sundelin.
Seuraavana torstaina 15.9. puhuvat
mm. Erkki Jääskeläinen, Satu Inkerö ja
Minna Laakko. Sulo Kangas laulaa ja Sa-

HUPSIS-HINTALAUANTAI

Norvajärven leirikeskus

Siunausta syksyyn kirkossa joka torstai-ilta
Siunausta syksyyn on jatkoa keväällä alkaneille kirkkoilloille torstai-iltaisin Rovaniemen kirkossa klo 18-21. Ohjelmassa
on seurakuntalaisten todistuspuheenvuoroja ja opetusta Jumalan kohtaamisesta.
Jokaisessa illassa on mahdollisuus sielunhoitoon ja rukouspalveluun. Yhteisten
laulujen ja virsien lisäksi mukana on aika

LAPINKÄVIJÄNTIE 23,
PUH. 335 5280
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MUSIIKKIA

ROVANIEMEN KIRKOSSA
02.09. klo 19 Lapin sotilassoittokunnan
konsertti. Vapaa pääsy.
04.09. klo 18 saxofonikonsertti,
Esa Pietilä. Vapaa pääsy, käsiohj. 5 €.
07.09. klo 13 Virrestä voimaa -yhteislaulutilaisuus,
Silver, Miettunen. Vapaa pääsy.
07.09. klo 19 sello- ja harppukonsertti, Seeli Toivio sello,
Lily-Marlene Puusepp harppu. Vapaa pääsy, käsiohj. 5 €.
11.09. klo 18 Karjalan valtionfilharmonian sinfoniaorkesterin konsertti, johtaa José María Moreno, solistina
pianisti Pauli Kari. Liput 25 €/15 €, ennakkoon Osviitasta.
Ovelta tuntia ennen konserttia.
25.09. klo 14 konsertti, Ilkka Franssila-Siitonen,
alttohuilu, Maie Kuusik, urut. Vapaa pääsy.

Avioparitoiminta
avioliiton rikastuttamiseksi.
Avioparit kokoontuvat kerran kuussa
Suntiolassa kirkon alakerrassa,
sisäänkäynti kirkon sankarihautausmaan
puoleisesta päädystä.
Ensimmäinen kokoontuminen 6.9. klo 17.
Kysy lisää yhteyshenkilöiltä Ilkka 040-7571286 tai
Sari 040-7150006 Silvola.

HU:n kiitosilta to 1.9. klo 18
Hengen Uudistuksen kesäjuhlien järjestelyissä 5.–7.8. oli mukana toista
sataa talkoolaista muun muassa käytännön tehtävissä ja rukousvartiossa.
Huomenna torstaina 1.9. klo 18 on kiitosilta srk-keskuksessa.
Nyt on aika kiitoksen sekä talkoolaisille että Hänelle, jota saamme kiittää juhlien välittämästä runsaasta siunauksesta Rovaniemelle ja Lappiin.

Aamukahvit
Sanan äärellä 2011

Syväsenvaaran
Tupasvilla-asukastuvalla,
Tuohitie 5 C 24
Klo 10–11.30.
21.9. Lähimmäinen. Matt. 5:43–48, Ps. 112:5–9,
virret: 431, 509, 441. Kotona jälleen –cd laulu nro 7.
5.10. Enkelien sunnuntai, Kuule minussa elävän
lapsen ääni!
26.10. Rakkaus, vastuun ja vapauden näkökulmasta.
9.11. Jeesus on meidät lähettänyt.
23.11. Tuomiosunnuntaista adventtiin.
7.12. Minun jouluni, mitä merkitsee Kuninkaan
tuleminen tässä ajassa?
Tervetuloa mukaan yhdessä tai yksin. Tilaisuus on
tarkoitettu kaikenikäisille, vauvasta vaariin!
Tiedustelut diakonissa Marjo Rundgren 040-7212028.

Alfa-kurssi 2011
Alfa-kurssi on käytännöllinen johdatus
kristinuskoon. Alfa-kurssilla käsitellään
mm. näitä kysymyksiä:
Kuka Jeesus on?
Kuka Pyhä Henki on?
Miten Jumala johdattaa meitä?
Kurssi alkaa 14.9. klo 18.
seurakuntakodin yläsalissa. Kokoontumiset
keskiviikkoisin klo 18.
Ilmoittautumiset: pastori Samuel Mäkinen,
samuel.makinen@evl.fi tai 040-5647783.
Tervetuloa mukaan!

EKOPÄIVÄT

KORKALOVAARAN ASUKASTUPA
SUDENSUUSSA, SUDENTIE 18 D,
ti 6.–ke 7.9. klo 10–14.
Tiistaina
Klo 10 hiljentyminen ja aamupala, asukasyhdistyksen info,
eko-askartelua, kompostointi-info, yhteislaulua ja runoja.
Klo 12.30 seurakunnan ympäristövastaava
Miia Ylipulli vierailee, klo 13 pastori Sari Kuirinlahti.
Klo 13.30 kahvit, klo 14 loppurukous, päätös.
Keskiviikkona
Klo 10 hiljentyminen ja aamupala.
Klo 12 eko-askartelu jatkuu, keskustelua ja mukavaa
yhdessäoloa, terveellistä naposteltavaa.
Klo 13.30 kahvit, klo 14 loppurukous, päätös.
TERVETULOA!
Järjestää Rovaniemen seurakunnan diakoniatyö
yhteistyössä Korkalovaaran Asukasyhdistyksen kanssa.

Sävelkaikuja

Vaihtelu virkistää
Lomareissulla Etelä-Suomessa oli
mielenkiintoista osallistua joihinkin paikallisiin jumalanpalveluksiin. Vaikka perusjärjestys ja sävelmistö olivat hyvinkin tuttua, niin
moni pieni yksityiskohta oli eri
seurakunnissa toteutettu toisin. Se
tuntui virkistävältä. Kirkkokäsikirjamme antaa monissa kohdin mahdollisuuksia tehdä erilaisia ratkaisuja. Seisotaanko ehtoollisosa lähes kokonaan, lauletaanko rukouksien jälkeiset aamenet tai vaikka miten tapahtuu jumalanpalvelukseen kokoontuvan seurakunnan
vastaanotto ja tervehtiminen ja niin
edelleen.
Toisaalta varsin suuret inhimilliset erilaisuudet toteutustavoissa,
tavassa toimittaa liturgiaa, saarnata, toimia kanttorina, kaikki se on
hyvin persoonallista. Oikeastaan
liikuttavaa on se, että tämä valtava sanoma Jeesuksen seuraajille,
Jumalan kansalle jaetaan viikosta

toiseen hyvin arkisenkin makuisesti. Aina ei ole niin täydellistä toteutusta, ei huippuhienoja yksityiskohtia, ei mitään erikoista - ja silti me olemme Jumalan hoidossa Jumalan Henki hoitaa seurakuntaa.
Turhaan ei Paavali kirjoita:
”Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman
suuri voima olisi Jumalan eikä
näyttäisi tulevan meistä.” Messussakin eläköön siis persoonallisuus,
saviastian maku - rikkaalla tavalla.
Vaihtelu virkistäköön!

tystä ja yhteistä kokemista ja rakentumista.
Rohkeasti mukaan, olet lämpimästi tervetullut, niin aiemmin mukana ollut kuin uusi laulaja.
Innostavaa syksyä toivottaen
Mauri Miettunen
johtava kanttori

Monille tervetullutta vaihtelua elämään tuovat myös juuri käynnistyvät kuorot ja musiikkiryhmät kotiseurakunnassamme. Vaihtoehtoja löytyy - voisi sanoa vauvasta
vaariin, eli muskareista lapsikuoroihin ja nuorten kuoroista kappeli- ja seniorikuoroihin. Nämä mahdollisuudet ovat osa seurakunnan
palvelua, jossa hengellisen musiikin kautta voi saada arkeen virkis-

Nimikkolähettien terveisiä
rukousaiheiksi
Johtajaksi
toistamiseen

Suomalaiset
marikylissä

Takaisin
Tansaniaan

Vuosilomalta saapuessani ja levättyäni olin valmis vastaamaan
myöntävästi piispan ja kirkkohallituksen kysymykseen kirkkomme koululutuskeskus Luther Seminaarin johtajuudesta. Ajattelin, että, jos työstäni on jotain hyötyä, ja
jos se Lähetysseuralle sopii, voin
hyvin keskittyä laitoksemme kehittämiseen – sellaiseksi aikaa, kuin
hyväksi katsotaan. Nyt eletään tätä tilannetta.

Suomen Lähetysseuran lähettämä
aktioryhmä tuli avuksemme kesäkuussa. Musiikkileirin jälkeen
suomalaiset musiikkiryhmänä
vierailivat marikylissä, joissa oli
verraton evankelioimismahdollisuus luonnonuskonnon ajattelun
imeneissä kylissä. Ensimmäinen
vierailu oli Kuzovon kyläjuhlissa, jossa suomalaisryhmä esiintyi
20 minuutin ajan lavalla. Sinne
pääsimme kylän seurakuntalaistemme kautta, kylän kulttuuritalon johtaja kuuluu Birskin seurakuntaan.
Toinen kylävierailu oli Bekmurzinon kylään, jossa olemme muutaman kerran järjestäneet
konsertin. Viime syksynä kylään
muutti yksi seurakuntalaisemme,
joka kertoi, että itseään lukuun ottamatta hän ei tiedä kylässä ainuttakaan kastettua. Kyläläiset pitävät ylpeytenään sitä, että ovat pakanoita. Kuitenkin he ottavat meidät vastaan ja kutsuvat aina uudestaan. Suomalaisten aktiolaisten ja marilaisten muusikkojen
yhteinen konsertti kylän kulttuuritalolla onnistui hyvin ja konsertin päätteeksi seitsemän seurakuntalaisen nukketeatteriryhmä esitti Jeesuksen vertauksen Hyvästä
Paimenesta. Taas tuli kutsu tulla
uudestaan. Varmasti menemme.

Olen palannut Tansaniaan toiselle työkaudelleni. On ollut mukava
tavata tuttuja tauon jälkeen ja olla
taas näissä maisemissa. Erityisen
suuri ilo oli tavata lähin työtoverini Monica ja hänen perheensä. Pian tuloni jälkeen hän lähti kuukauden matkalle, mutta nyt hän on palannut ja eilen tapasimme jälleen.
Suomessa mietin, olenko unohtanut kovastikin swahilin kieltä, siellä kun sitä ei paljon kuule, mutta
onneksi se vielä muistuu mieleen
ja harjoitukset jatkuvat suunnilleen
siitä, mihin ne tammikuussa jäivät.

Rukouksen voimalla
Monien suurien haasteiden keskeltä - sekä taloudellisten että henkilöpoliittisten – olen itseni löytänyt.
Tämän seminaarin voima on kuitenkin päivästä päivään jatkuvassa
rukouksessa ja jumalanpalveluksessa. Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen avautuu ja taas on uusi päivä
häikäisevän kauniina edessämme.
Suuria hallinnollisia ratkaisuja etsitään juuri nyt kristillisen yliopiston perustamisen mahdollisuuksiin. Henkilöpoliittisista haasteista suurin on papin puute tiedekunnassamme. Saimme toki viisi uutta pappia kevään pappisvihkimyksessä, mutta heitä odottivat monet
seurakunnat ja useat seurakunnat
siltikin vielä jäivät ilman. Kirkossamme on vallalla miespappeus ja
näin ollen sopivia henkilöitä papin
tehtäviin ei tiedekunnassamme tällä hetkellä ole – piispaa lukuun ottamatta.

Tulevaa
Työt jatkuvat entisenlaisina. Olen
Suomesta palattuani käynyt osassa kummikohteista ja se työ jatkuu.
Pian alamme kiertää taas seurakunnissa naisten seminaarien merkeissä. Hiippakunnassa iso asia on tällä
hetkellä se, että toukokuussa tänne valittiin uusi piispa ja apulaispiispa, joiden virkaanasettamisjuhla on 9. lokakuuta. Tänne odotetaan silloin vieraita niin ympäri
Tansaniaa kuin ulkomailtakin. Juhlasta kerron seuraavassa kirjeessä.

Riikka Gammelin
Tansania, Njombe

Anu ja Juha Väliaho
Keski-Venäjä, Birsk
Lilja Kinnunen-Riipinen
Thaimaa, Bangkok

Lähetysruutu

Pääsky
Pakina

Mahoton ähky
Kaikkihan alkoi siitä kun kauppaan
saapuivat ensimmäiset varhaisperunat, houkuttelevat sipuliniput hehkeän vihreine varsineen – ja eikun
potun keittoon ja kuppisoosin tekoon. Vesi kielellä odotimme ensimmäisten herkkujen kypsymistä.
Voi sitä nautintoa kun kastoin ensimmäisen pottupalasen kuppisoosissa ja silmät ummessa mussutin
hurmaavaa makuelämystä.
No, sittenhän jatkoimme ahmimista uusien pottujen muodossa,
graavikalaa tai itsesavustettua sekä
tuoretta rieskaa ym.sälää. En tiedä
kuinka ”huonoista” kankaista ovat
vaatteemme tehtyjä, mutta uskokaa
tai älkää, ne alkoivat kutistua vaatekaapissa. Olen aikaisemminkin
huokaillut samojen asioiden kanssa, mutta mitään en opi. Aivoissa
ei kerta kaikkiaan ole minkäänlaista rajoitinta koskien syötävää.
Mansikoita ja vaniljajäätelöä, senjälkeen iskikin jo hiuka päälle ja oli pakko alkaa grillata makkaroita. Sulo Elvis istua pakrotti vieressä pitkät vanat suusta valuen ja katsoi meitä ”nälkiintyneen”näköisenä. Sulo on kaikkiruokainen, silläkään ei
ole rajoitinta aivoissa, ainoa mikä sille ei kelpaa on Turkish Pepper-pastilli, sen Sulo kajautti oitis permannolle. Sulo on toipunut hienosti toukokuisesta polvileikkauksestaan, Tuovi-lääkärikin
oli tyytyväinen, samoin me ”vanhemmat”.
Lämpöä on ollut aivan riittämiin, jopa kyllästymiseen asti.
Onneksi itikat ja ötökät tajusivat
häippästä ajoissa minua häiritsemästä. Annoin itselleni oikeuden
paneutua surutta lukemiseen, aikamoinen pino kirjoja on sammuttanut ahneen lukijan ”nälkää”. En
voisi kuvitellakaan tilannetta, ettei

minulla olisi vähintään 8-10 kirjaa
odottamassa lukijaansa.
En haluaisi ollenkaan kosketella kesän järkyttäviä tapahtumia, ainoastaan huokaista, että mihin me
olemme menossa karmaisevan väkivallan aallokossa. Kotimaassammekin rikosten määrä on nousussa,
rikostutkijat työskentelevät kovan
paineen alaisina – mutta poliisien
määrää ollaan vähentämässä, hävetkää päättäjät, sanon minä.
Ankeita aikoja on luvassa valitettavasti, ruokapankit korisevat
kohta viimeisiä vetojaan – pelkällä
maitojauheellako maamme ruokkii köyhiä. Mihin menevät ne joita on avustettu ruokapankin kautta, mikä on seuraava viimeisestä luukusta? Päättäjillä vain huulet höplää ja sylki lentää selittäessään kuinka tärkeää on auttaa muita maita vierahia. Toimeentulotuki
on ajastaan jäljessä ja köyhillä ripaska jatkuu(kyykkyyn, ylös, jne.)
Joka tapauksessa me Sulon
kanssa odotamme kieli pitkällä
ihania syyspäiviä, pysykää terveinä ja mahdollisimman onnellisina,
te tutut ja tuntemattomat!
Terveisin

Jäähyväiset
Vene on irronnut laiturista.
Sormi piirtää kuvia
veden kalvoon.
Aurinko laskee.
On jäähyväisten aika.
Olen matkalla
kohti suvantopaikkaa.
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Hammaslaboratorio

DentoTeam
Hammaslääkärit

Hyvä Hammas
Oy
Puree Paremmin.

Valtakatu 4 A, Rovaniemi

Valtakatu 4 D, Rovaniemi
p. 020 743 3940

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

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

Tuula Kerimaa

Juhlapalvelua ammattitaidolla

ANNIN PITOPALVELU
Anni Pallari
p. 0400 692 523

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

P

Lupa auttaa.
Keräyslupa OKU 975A

Tule kerääjäksi tai lahjoita.
Soita 0600-122 20 (20 euroa + pvm)
FI0622191800068000
nälkäpäivä.fi

Vapun
itopalvelu

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

Eeva Liisa Antinoja
diakonian
vapaaehtoistyöntekijä

Sinä joka olet menettänyt läheisesi 2–6 kk sitten,
tervetuloa mukaan kuusi kertaa kokoontuvaan

SURURYHMÄÄN

Aloitus ke 28.9. klo 18, Maakuntakatu 7,
seurakunnan perheasian neuvottelukeskus.
Seuraavat kerrat sovimme yhdessä.
Ilmoittautuminen 26.9. mennessä diakoniatoimistoon,
p. 016-3355 236.

Ihmistä
etsimässä.
Ilmoitusmarkkinointi
Vappu Kuusiniemi
(014) 619 824,
040 486 6726
vappu.kuusiniemi@kotimaa.fi

Seutulanharjun hoivakoti Ky
Seutulankuja 11 016 379 7071
96800 Rovaniemi

Hoivatyötä suurella sydämellä!
Tilapäistä, ammattitaitoista palvelua
asiakkaan kotona!
Muista myös kotitalousvähennys!

Lastenhoito, sairaan lapsen hoito, erityistä tukea tarvitsevan tai kehitysvammaisen lapsen/aikuisen hoito/avustaminen, ikäihmisten kotipalvelu/
omaishoitajille aikaa virkistymiseen (Rovaniemen kaupungin palveluseteli),
sairaslomansijaisuudet päiväkoteihin tai kehitysvammaisten hoitokoteihin.

Soile Vasko 040-4866057 info@hoivasoiva.fi
Lähihoitaja, kehitysvammaistenhoitaja, sielunhoitoterapeutti

Muisto kaunis
voimaa antaa
surun raskaan
hiljaa kantaa

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

Lähteentien pirtti
Maarit Simoska
044-200 6880

Pääsky
31. vuosikerta
Julkaisija
Rovaniemen seurakunta
Päätoimittaja
Vesa-Pekka Koivuranta
puh. 335 5210
vesa-pekka.koivuranta@evl.fi
Toimitussihteerit
Kari Yliräisänen
puh. 040-503 2734
kari.yliraisanen@evl.fi
Jouni Hagström
puh. 335 5249
jouni.hagstrom@evl.fi
Lehtityöryhmä
Vesa-Pekka Koivuranta pj., Jouni
Hagström, Kati Kanto, Sanna Kerola,
Tuomo Korteniemi, Markku Kukkonen,
Maija Pieskä, Riku Tapio,
ja Kari Yliräisänen.

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy, Ilmoitusmarkkinointi
Vappu Kuusiniemi
puh. (014) 619 824, 040 486 6726
faksi (014) 616 035
Vappu.kuusiniemi@kotimaa.fi
Toimituksellinen aineisto
Rovaniemen seurakunnan
tiedotustoimisto,
PL 8104, 96101 ROVANIEMI
Seuraava Pääsky ke 28.9.2011
Aineisto
ma 12.9.2011
Kustantaja
Painatus

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

Pääsky
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Rukoustyön
SYKSY 2011
Rukouksen lähde rukousiltapäivä Rovaniemen
puolesta klo 13–15.30
kirkon kryptassa
lauantaisin 24.9., 15.10., 12.11., 10.12.
Ylistystä, opetusta, rukousta.
Aamurukous
tiistaisin klo 8.30–9.30 kirkon sakastissa.
Jumalan kohtaamisen ilta maanantaisin
klo 18.30 seurakuntakodin yläsalissa
Rauhankatu 70. Ylistystä, opetusta, rukousta
ja keskustelua Helinä Sundelinin ja tiimin
johdolla. Alkaa 5.9. klo 18.30.
Kristityt yhdessä- rukoustapahtumia
Rukoustilaisuus Rovaniemen puolesta
kaupungintalon valtuustosalissa maanantaina
5.9. klo 13–15.
Rukoustyön yhteyshenkilö
Liisa Alanne, 040-5034057

KATULÄHETYSTYÖ
OVATKO PÄIHTEET ONGELMASI?
ÄLÄ JÄÄ TILANTEESI KANSSA YKSIN.
Tule PÄIHDELEIRILLE 29.9.–2.10.
lomakeskus Seitaan Ylläs-Äkäslompoloon.
Lähde kokemaan lepoa tunturimaisemassa ja
luonnonrauhassa.
Omavastuu 40 €, sisältyy täysihoito ja
kuljetukset.
Lähtö to 29.9. klo 10 srk-keskuksesta ja klo
10.15 Ounasrinteen kappelilta.
Paluu su 2.10. klo 18 menenssä.
Ilmoittautuminen 20.9. mennessä
diakoniatoimistoon, puh. 016 335 5236.
Tiedustelut Sinikka Vilén 040 734 5914
erityisdiakonia, päihde,- kriminaali- ja
katulähetystyö.

Syysretki syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen
Oulangan kansallispuistoon 21.9.
• Menomatkalla piipahdamme Posion
Riisitunturilla kahvisalonki Korpihillassa ja palatessa Pentikillä.
• Oulangalla patikoimme Kiutakönkäälle (yksi kilometri). Opastuskeskuksessa on lounas ja tutustuminen kansallispuistoon kuvin ja sanoin. Retkipaikalla tarjotaan makkaraa ja mehua.
• Valittavana on Hiidenlammen (5
km), Rytisuon (5 km) tai Kasvitarina
(2 km) - luontopolut. Voit myös liikkua luontokeskuksen lähiympäristössä
(ilmoittautuessa kerro valintasi).

• Ota mukaan patikointiin sopiva ulkoiluasu, juomapullo, omaa välipalaa
ja asu sateen varalle. Tueksi metsäpoluille sopii kävelysauvat.
• Tarkemmin voit tutustua kohteeseen: http://www.luontoon.fi
• Lähtö seurakuntakeskuksen, Rauhankatu 70 A, edestä 21.9. klo 7, paluu
samaan paikkaan klo 19.30 mennessä.
• Osallistumismaksu 15 € (hintaan sisältyy lounas ja sämpyläkahvit)
• Ilmoittautuminen diakoniatoimistoon, 016-3355 236, viim. 14.9. mennessä

Kirkko kuulolla -palstasta tuli yllätyssuosikki
Lokakuussa 2010 lanseerattu Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon Kirkko kuulolla -palsta on noussut yhdeksi Suomi24:n suosituimmista asiantuntijapalstoista. Kirkko kuulolla on kerännyt tähän mennessä lähes 100 000
viestiä.
Suomalaiset ovat intoutuneet kysymään palstalla kirkon edustajilta niin
uskon asioista kuin jokapäiväiseen
elämään liittyvistä aiheista. Keskustelu uskonnosta on käynyt vilkkaana
Suomi24:n Kirkko kuulolla -palstalla.
”Keskustelun vilkkaus yllätti meidät. Käyttäjät toivovat palstalle työntekijöitä kirkon toiminnan eri osa-alueilta, jotta keskustelu olisi monipuolista. On toivottu myös, että työntekijät olisivat vielä enemmän läsnä. Kirkkoon ja uskoon liittyvistä asioista keskustellaan verkossa hyvin paljon. On
tärkeää, että kirkon työntekijät osallistuvat tähän keskusteluun”, toteaa yhteisökoordinaattori Henna Hauta-aho
Kirkkohallituksesta.

Kevään 2011 palstan käyttäjätutkimuksen mukaan suomalaiset arvostavat kirkon asiantuntijapalstaa, ja yli
puolet tutkimukseen osallistuneista piti kirkon läsnäoloa verkossa erittäin sopivana. Tutkimuksesta selvisi myös, että kirkon asiantuntijapalsta koukuttaa
palstalla vierailevia. Kerran siellä vierailleista yli puolet palasi palstan pariin
yhä uudestaan. Palstasta onkin muodostunut tärkeä yhteiskunnallisen keskustelun kanava.
”Kirkko kuulolla -palstan suosio
osoittaa, että ihmisillä on entistä suurempi tarve keskustella myös yhteisöjen ja yritysten kanssa. Palstalla on voi-

Syysallakka
ROVANIEMEN KIRKKO
Sunnuntaisin klo 10 messu. Klo 18 konsertti, Tuomasmessu tai
iltakirkko kirkossa tai Ounasrinteen kappelissa. Tiistaisin klo 8.30
Aamun rukoushetki kirkon sakastissa. Käynti sakastin ulko-ovesta.
Keskiviikkoisin klo 8.15 viikkomessu.
02.09. klo 19
04.09. klo 18

11.09.

Norvajärven leirikeskus 50 vuotta. Avoimet ovet klo
12–16.
14.09.
Alfa-kurssin aloitus klo 18 srk-kodin yläsalissa.
15.09. klo 18
lähetyksen rukousilta Sarajärvi-Nuortilla, Jokiväylä 1
A 3.
17.09. klo 18
Onnen vuori, Anna-Mari Kaskisen ja
Pekka Simojoen uusin lähetysmusikaali, Yliopiston
Fellman-salissa. Pääsymaksut 10 ja 5 €.
21.09. klo 14
Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus srk-keskuksessa.
25.09. klo 15–17.15 Parisuhdeiltapäivä srk-keskuksessa. Ilmoittautuminen tarjoilun ja lastenhoidon vuoksi 18.9.
mennessä.

Lapin sotilassoittokunnan konsertti. Vapaa pääsy.
saxofonikonsertti, Esa Pietilä. Vapaa pääsy,
käsiohjelma 5 €.
05.09. klo 18
Yliopiston avajaismessu kirkon kryptassa. Kahvi- ja
teetarjoilu.
07.09. klo 13
Virrestä voimaa -yhteislaulutilaisuus, Silver, Miettunen. Vapaa pääsy.
07.09. klo 19
sello- ja harppukonsertti, Seeli Toivio sello, LilyMarlene Puusepp harppu. Vapaa pääsy, käsiohj. 5 €.
08.09. klo 18
Siunausta syksyyn -evankeliumin ilta.
Todistusta, opetusta, sielunhoitoa, rukouspalvelu,
ylistyslauluja ja musiikkia. Mukana Helinä Sundelin,
Tellervo Malmiolla, Tuomo Korteniemi.
11.09. klo 18
Karjalan valtionfilharmonian sinfoniaorkesterin konsertti, johtaa José María Moreno, solistina pianisti
Pauli Kari. Liput 25 €/15 €, ennakkoon Osviitasta.
Ovelta tuntia ennen konserttia.
15.09. klo 18
Siunausta syksyyn – evankelioimisen ilta. Mukana
mm. Erkki Jääskeläinen, Satu Inkerö, Minna Laakko,
Sulo Kangas, juontajana Sari Kuirinlahti.
18.09. klo 17
englanninkielinen messu kirkon kryptassa.
18.09. klo 18
Tuomasmessu.
20.09. klo 19
Rauhanyhdistyksen seurat.
24.09. klo 13–15.30 Rukouksen lähde – rukousiltapäivä Rovaniemen puolesta kirkon kryptassa. Ylistystä, opetusta,
rukousta.
25.09. klo 19
rukousilta, pastori Seppo Juntunen.

06.– 07.09. klo 10–14 Ekopäivät Korkalovaaran asukastupa Sudensuussa, Sudentie 18 D.
Eko-askartelua, kompostointi-infoa, runoja, yhteislaulua, kahvittelua, hartaus. Marjo Rundgren, Sirpa
Hiilivirta, Miia Ylipulli, Sari Kuirinlahti, Korkalovaaran
Asukasyhdistys.
12.09. klo 14.15 varttuneiden kerho Ylikylän koululla, Hiilivirta.
12.09. klo 17–19 Sanan jalat – kauden päätösretki laavulle. Omat
eväät. Lähtö kirkon parkkipaikalta, Kuirinlahti.
13.09. klo 13
eläkeläisten kerho kryptassa Eelin huoneessa, Hiilivirta.
18.09. klo 13
sanajumalanpalvelus Vaaranlammen koululla, Kuirinlahti, pyhäkoulu.
20.09. klo 18–20 Ylistyslauluja –ilta Hillakirkossa, Kuirinlahti.
25.09. klo 12
Ylikylän koululla jumalanpalvelus, Kuirinlahti.
26.09. klo 14.15 diakoniapäiväkahvit Ylikylän koululla, Hiilivirta.

KESKIKAUPUNKI

OUNASVAARA

Hengen Uudistuksen kesäjuhlan talkoolaisten kiitosilta srk-keskuksessa.
03.09. klo 10–15 Hupsis-hintalauantai lähetyksen kirpputori Toivon
torilla.
05.09. klo 13–15 rukoustilaisuus Rovaniemen puolesta kaupungintalon valtuustosalissa.
05.09. klo 15–17 Pyhiinvaeltajien päätösjuhla Helmikammarissa,
Pohjolankatu 4, Kuirinlahti.
05.09. klo 18.30 ”Jumalan kohtaamisen illat” alkavat srk-kodin
yläsalissa. Ylistystä, opetusta, rukousta ja keskustelua Helinä Sundelinin ja tiimin johdolla. Illat aina
maanantaisin.

Diakoniatyön keskiviikkoateriat klo 11–13 joulukuulle 14.12. saakka.
18.09. klo 15
kappelissa Pyhät Meiningit- perhemessu ja perhetapahtuma.

01.09. klo 18

• Retken järjestävät Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys Rovaniemen paikallisosasto ja Rovaniemen seurakunnan diakoniatyö ja sairaalasielunhoito
• Mukana: Ester Mella, Katja Laurila, Anneli Selkälä, Hannu Ullner ja
Markku Kukkonen
TERVETULOA!

KORKALOVAARA-YLIKYLÄ

SAAREN-NAMMANKYLÄT
11.09. klo 11
Aapakirkossa sanajumalanpalvelus, Litendahl.
11.09. klo 13
Jouttikeron kappelissa messu, Litendahl.
21.09. klo 10–11.30 Aamukahvit Sanan äärellä
Syväsenvaaran Tupasvilla-asukastuvalla,
Tuohitie 5 C 24. ”Lähimmäinen”.

nut keskustella anonyymisti myös sellaisista aiheista, joista ei muuten uskaltaisi avautua”, Suomi24:n johtaja Jarno
Alastalo sanoo.
Kirkko kuulolla -palsta on osa Suomen ev.lut. kirkon Hengellinen elämä
verkossa -hanketta. Hankkeen tarkoituksena on tuoda työ sosiaalisessa mediassa osaksi kirkon perustyötä. Kirkko
kuulolla -palstalle osallistuu tällä hetkellä kymmeniä seurakuntien työntekijöitä, pappeja, diakoneja, nuorisotyönohjaajia, kirkkomuusikkoja, perheneuvojia sekä talouden ja hallinnon asiantuntijoita. Kirkko toimii organisoidusti
myös muissa yhteisöpalveluissa.

Katso mahdolliset muutokset
verkkosivuilta tai UR-lehdestä.
25.09. klo 11
25.09. klo 13
25.09. klo 13
25.09. klo 15

Aapakirkossa sanajumalanpalvelus, Valtonen.
Jouttikeron kappelissa messu, Valtonen.
Perunkajärven koululla kyläkirkko, syyslauluhetki.
Misin Metsätorpalla kyläkirkko, syyslauluhetki.

YLÄKEMIJOKI
01.09. klo 10
04.09. klo 13

Vantuksessa perhekerho.
Viirin kappelissa musiikkijumalanpalvelus, Lindström, kirkkokahveilla vapaaehtoisten syyskauden
avaus, Ylipulli.
05.09. klo 17
Auttinkönkään nuotioilta, Lindström.
11.09. klo 11
Auttin kappelissa messu, Mäkinen.
12.09. klo 18
Mikakossa virsikaraokeilta, srk-kuoro, Miettunen,
Lindström.
15.09. klo 10
Vantuksessa perhekerho.
15.09. klo 11
Tennilän kylätalolla kaikenikäisten kerho, Ylipulli.
18.09. klo 11
Viirin kappelissa jumalanpalvelus, Mäkinen.
20.09. klo 10.30 Auttin kappelissa varttuneiden kerho, Ylipulli.
22.09. klo 10
Viirin seurakuntakodilla toimintapäivä, Ylipulli.
25.09. klo 11
Auttin kappelissa jumalanpalvelus, Lindström.
26.09. klo 18
Auttin kyläkartanossa virsikaraokeilta, srk-kuoro,
Miettunen, Lindström.
29.09. klo 10
Vantuksessa perhekerho.

ALAKEMIJOKI
04.09. klo 10
11.09. klo 18
18.09. klo 11
29.09. klo 10

kappelissa messu, Kuirinlahti.
Hirvaan laavulla ulkoilmakirkko, Mäkinen. Kahvitus
Hirvaan diakonian hyväksi.
kappelissa perhekirkko, Ilari Kinnunen. Pyhäkoululaisten kirkkopyhä.
kappelissa enkelikirkko, Ilari Kinnunen.

OUNASJOKI
04.09 klo 11
klo 16
klo 18
11.09 klo 11
klo 18
25.09 klo 14
		
klo 18

messu Sinetän kappelissa, Tepsa
iltakirkko Maijasen kappelissa , kirkkokahvit, Tepsa
iltakirkko Meltauksen kappelissa, kirkkokahvit, Tepsa
messu Sinetän kappelissa, kirkkokahvit, Tepsa
messu Meltauksen kappelissa, Tepsa
messu Sinetän kappelissa, Gideonit, kirkkokahvit,
Tepsa
iltakirkko Maijasen kappelissa, Tepsa

