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Pääkirjoitus

Tässä ja tulevaisuudessa
J
T
ulkisuudessa kirkosta puhutaan paljon. Jos jokin asia ei
miellytä kirkon ja seurakunnan elämässä, erotaan kirkosta. Media hahmottaa maailmaamme ääripäitten kautta luoden tarkoituksella vastakkaisia näkemyksiä ja kärjistyksiä.
Näin media herättää kansalaisten kiinnostuksen. Kun jokin
asia nousee julkisessa mediassa keskusteluun, tämä yksi aihe näyttää juuttuvan päälle vieden huomion kaikelta muulta.
Viime vuosina tällaisia aiheita ovat olleet mm. naispappeusja homokysymys. Voimme kysyä, eikö meillä kirkossa ole mitään muuta keskusteltavaa kuin nämä aiheet? Monet viestinnän alan ihmiset ihmettelevät kahta asiaa. Ensinnäkin: kirkko tekee paljon hyvää työtä eri-ikäisten ihmisten keskuudessa, miksei tästä puhuta? Toisekseen ihmettelyä herättää se,
miksi juuri luterilaista kirkkoa haastetaan kaiken aikaa, kun
taas esim. ortodoksikirkko saa olla melko rauhassa julkiselta pyöritykseltä?

M

eillä puhe uskosta ja Jumalasta katsotaan olevan ihmisen yksityisasia. Valtamediassa ei käydä keskustelua Jumalasta ja ihmisen pelastuksesta. Mediassa ei ole tilaa puhua ja keskustella tuonpuoleisesta, kuoleman jälkeisestä todellisuudesta. Valtamediassa ei olla kiinnostuneita, pelastuuko ihminen ja pääseekö hän taivaaseen. Näin kirkon on puhuttava ja kiinnitettävä huomio tämänpuoleisiin asioihin. Tässä tilanteessa kirkon eritystehtävä, sen ydinasiat ja perusnäkökulmat helposti jäävät sivuun ja saatamme kiinnittyä liikaa
kirkon kannalta epäolennaisiin kysymyksiin ja sivuseikkoihin.

oisaalta julkinen keskustelu haastaa meitä kirkon sisällä
tarkistamaan toimintaamme ja tilaamme. Uusiutumista aina tarvitaan. Jatkuvan muutoksen ja haasteisiin vastaamisen
tilanne on pysyvä tila, jossa kirkko ja seurakunnat joutuvat elämään. Olennaista olisi päästä pois nykyisen tilan ihmettelystä,
voivottelusta ja tällaisen tilan säilyttämisen paineesta. Meillä tulisi olla enemmän tilaa yhdessä pohtia, millaisen kirkon
ja seurakunnan juuri tämä aika ja ihmiset tarvitsevat. Keskeinen kysymys tässä keskustelussa on kysymys siitä, mikä on
kirkon ja seurakunnan perustehtävä, miksi meillä on kirkko ja
oma kotiseurakunta?

S

eurakunnan tulisi olla vuorovaikutuksen yhteisö. Moni on
kysellyt, miten voisimme järjestää tilaisuuksia, joissa olisi tilaa avoimelle keskustelulle ja yhteiselle vastausten etsimiselle? Tässä on yhteinen, suuri haaste. Seurakunnan tulisi
olla yhteisö, jossa myös välitetään toinen toisistamme. Tässä
tehtävässä meitä kaikkia tarvitaan. ”Kaveria ei jätetä” oli sodan ajan henki. Tätä henkeä tarvitsisimme tänään yksinäisyyden lisääntyessä keskuudessamme. Me tarvitsemme yhteen
tulemisen paikkoja ja kuuntelijoita. Kun rukouksissa muistamme toisiamme, kannamme ja tuemme lähimmäisiämme ja samalla olemme heitä kaikkia lähellä.
lisi tärkeää nähdä, että seurakunta on ennen kaikkea yhteisö, jonka jäsenet voivat toimia ja vaikuttaa seurakuntayhteisön elämään ja siihen, millainen seurakunta on. Seurakunta ei ole asiakkailleen palveluja tuottava liikeyritys. Tämä
palveluajattelu on sokaissut meidät. Asiakas laskelmoi: ”kun

lkaneella syyskaudella päätämme ensi vuoden toimintaja talousarvon sekä uuden hallintojärjestelmän linjoista.
Näiden kysymysten äärellä joudumme pohtimaan, mikä on
seurakuntamme perustehtävä? On keskityttävä entistä tiiviimmin perustehtävän hoitamiseen pyrkimyksenä säilyttää
mahdollisimman laaja ja monipuolinen seurakunnallinen toiminta koko kaupungin alueella. Yhteistyö, vapaaehtoistoiminta ja sitoutuminen seurakuntayhteisöön luovat pohjan tulevaisuuden rakentamiselle.

ruokit nälkäisiä, paransit sairaita,
annoit synnit anteeksi.

Rukous
Jeesus Kristus, Vapahtajamme.
Pysäytä meidät rakkautesi katseella,
kun pelko estää meitä
kohtaamasta lähimmäistemme hätää.

Auta, ettei meillä koskaan
olisi niin kiire,
että kulkisimme
apua tarvitsevan ihmisen ohi.
Kiitos armostasi ja rakkaudestasi.

Sinä hoidit ihmisen kaikkia tarpeita:

Aamen.

Hartaus
arvokas ja tärkeä, mutta vasta kokonaisuutena seurakunta muodostaa Jeesuksen täyteyden. Kun koko
ruumis liikkuu ja toimii sopusoinnussa, se herättää ihastusta ja näyttää todeksi Jumalan suunnitelmaa
maan päällä. Tällaisen ruumiin jäsen on hyvä olla. Tällainen kuva
seurakunnasta rohkaiskoon meitäkin olemaan osa seurakuntaa ja
tukemaan heikkoja sekä rohkaisemaan arkoja, jotta jokainen jäsen
voisi olla sellainen, millaiseksi Jumala on hänet luonut.
Heini Kesti
Kuva Harriet Urponen

seurakunnan kautta, vajavaistenkin
osien kautta, jotka yhdessä muodostavat Jeesuksen täyteyden. Seurakunnan sisällä Pyhä Henki toimii, aivan kuin ruumiissa happi
kulkeutuu kaikkiin ruumiin osiin,
niin myös Pyhä Henki on seurakunnassa toiminnassa kaikkialla ja
tuo elävää henkeä jokaiselle osalle.
Kuten ruumiissa, myös seurakunnassa eri jäsenten on tarkoitus
tukea ja erityisesti rakastaa toisiaan. Tukea ja rakastaa toisiaan
sellaisiksi, miksi Jumala on heidät tarkoittanut. Jokainen jäsen on

Jouni Riipinen
kirkkoherra

Kirkonkynnys

Viikon sana

tään pahaa. Näin rakkaus toteuttaa
koko lain. (Room. 13)

Toimiva ruumis
Lapsi käyttää vartaloaan monipuolisesti ja luovasti luonnostaan: hän
hyppii, juoksee, pyörii, heittää kuperkeikkaa, tanssii ja iloitsee vaan
omasta kehostaan. Voi nähdä ilon
ja vapauden pursuavan lapsen antautuessa liikkumaan. Toisaalta
on myös hienoa katsella hallittua
vartalon käyttöä, kun seuraa esimerkiksi voimistelijoiden esityksiä, heidän vartalonsa notkeutta ja
liikkeiden sulavuutta.
Millainen on terve ruumis? Ollakseen terve, ruumiin pitää saada ravintoa. Ravinto auttaa ruumista jaksamaan. Joskus ruumis tarvitsee myös lääkintää; joku osa ruumiista voi olla haavoittunut tai sairastunut, jolloin ruumista pitää lääkitä, sitoa tai asettaa ennalleen. Terve
ruumis tarvitsee myös huolenpitoa
ja hoivaa: hierontaa, rasvausta, kosketusta, pesua ja puhdistusta, hiusten tai parran siistimistä. Pysyäkseen
terveenä ruumista pitää käyttää; ruumis tarvitsee liikuntaa, jotta lihakset
vahvistuvat ja energiaa kuluu, ruuansulatus toimii ja veri kiertää.
Seurakunnan on tarkoitus olla kuin ruumis: elävä ja liikkuva,
hengittävä, ravintoa ja hoitoa tarvitseva; kokonaisuus, jossa yksi
osa pelkästään tuntuu vain pieneltä, mutta kaikista yhdessä muodostuu hieno kokonaisuus. Kuten ruumis, seurakunnankin tulisi mennä
sinne, mihin pää käskee. Seurakunnan pää on Jeesus: Hän näyttää seurakunnalle suunnan. Jumala on valinnut toimia maailmassa

A

O

Rakkauden velalliset
Älkää olko kenellekään mitään
velkaa, paitsi että rakastatte toisianne. Joka rakastaa toista, on täyttänyt lain vaatimukset. Käskyt
»Älä tee aviorikosta», »Älä tapa», »Älä varasta», »Älä himoitse», samoin kaikki muutkin, voidaan koota tähän sanaan: »Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.»
Rakkaus ei tee lähimmäiselle mi-

maksan tämän verran kirkollisveroa, odotan saavani seurakunnalta nämä palvelut ja jos en saa, kannattaako enää maksaa”? Yhteisön jäsen kuuluu yhteisöön, vaikkei hän osallistuisikaan sen aktiivitoimintaan tai vaikkei yhteisössä kaikki olisikaan niin täydellisesti oman mielen mukaisessa kunnossa.
Seurakuntayhteisöön ollaan sitouduttu ja nähdään sen ydinarvot tärkeinä elämässä.

Diakoniatyö uusiutuu
ajan haasteissa
Rovaniemen seurakunnassa on
tehty diakoniatyötä 100 vuotta.
Sitä juhlitaan kirkossa ensi sunnuntaina 1.9. klo 13.
Seurakunnan ensimmäinen diakoniatyöntekijä Hilja Ylinampa
aloitti työnsä tasan sata vuotta sitten 1.9. Hänen työnsä oli sairaanja köyhäinhoitoa sekä neuvontatyötä kodeissa.
Rovaniemen pyrkiessä nousemaan sodan jaloista diakoniatyö
sai uutta tuulta 1940 ja 1950-luvuilla diakonian kylä- ja korttelitoimikuntien syntymisen myötä. Sodan jälkeen nämä toimikunnat vastasivat paljolti seurakunnan diakoniatyöstä, koska ei ollut
vakituista viranhaltijaa kuin vasta vuodesta 1951 lähtien. Toiminnassa korostui aineellinen ja henkinen apu. Oli työseuroja ja talkooapua, uutta olivat vanhusten
kirkkopyhät, retket ja leirit.
1960-luvulla alettiin yleisemmin järjestää erityisryhmille omia
tilaisuuksia, esimerkiksi kuurojen
jumalanpalveluksia. 1970- luvulla
Kansanterveyslaki siirsi kotisairaanhoidon kuntien vastuulle, se
merkitsi diakonissojen työnkuvan
muutosta. Toiminta painottui sairaanhoidon sijasta vanhustyöhön,
ryhmätoimintaan, erityistilaisuuksiin, retkiin ja leireihin. Sama tahti jatkui 1980-luvulla.
1990-luvun lama merkitsi diakonialle työn painottumista avustustoimintaan, taloudelliseen apuun ja
ruokapankkiin. Lisäksi muutamissa
kappeleissa syntyi säännöllistä ateriapalvelua, joka on jatkunut nykyhetkeen saakka. Vuosikymmenellä
myös määriteltiin seurakunnan diakoniatyön tavoitteet: hädässä olevien auttaminen, syrjäytymisen ehkäisy ja diakoniaseurakunnan kehittäminen. Tavoitteena seurakunta uskon ja rakkauden yhteisönä.

2000-luvulla on jatkunut edellisellä vuosikymmenellä syntynyt toiminta. Lisäsatsausta on
saatu päihde- ja kriminaalityöhön.
Myös vanhustyössä ollaan ajassa kiinni Helmikammarin toiminnan myötä.
Tällä hetkellä seurakunnan palveluksessa on 12 diakoniatyöntekijää ja heitä avustaa pari sataa
vapaaehtoista.
Diakoniatyö elää ajassa kiinni,
se ei voi eikä saa takertua menneeseen. Työn on uusiuduttava aikakausien ja tilanteiden mukaan.
Kukin aikakausi antaa haasteet,
joihin on tartuttava kuten laupias samarialainen kerran Jerikon
tiellä. Samarialainen auttoi ryöstetyn ja verille hakatun takaisin
elämään kiinni.
Jerikon tien kertomus piirtää aina myös seurakunnan ja koko kirkon työlle kysymysmerkin.
Tiepuolessa henkihieverissä
olevan ohitse kiirehti kaksi ”silloisen kirkon” toimihenkilöä, joiden olisi tullut tietää mitä tehdä.
Liekö kiire tai pelko vaarasta tai
sakraalisesta saastumisesta estänyt heitä auttamasta? Ohitse menivät. Avun antoi ns. harhaoppinen ja väärään kansanryhmään
kuuluva kulkija.
Kirkon naisten ja miesten tulee olla hereillä. Yllättävien näkymien edessä ei tule pelätä tai
sokeutua saati paeta. Martti Luther muistuttaa oivallisesti, mitä
kirkko on ja mikä on sen tehtävä:
”parantumattomien ihmisten sairaala”. Tässä hospitaalissa on tarjolla sielun lääkkeeksi anteeksiantamuksen evankeliumi. Inhimilliseen hätään ja kipuun vanhan sanonnan mukaisesti: sielunhoitoa,
soppaa ja saippuaa.
Kari Yliräisänen
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Diakoniatyön 100-vuotisjuhla

Rovaniemen kirkossa 1.9.2013 klo 13
Avausmusiikki, Mauri Miettunen
Tervetulosanat, Jouni Riipinen
Virsi 462
Tuokiokuva diakonissa Hilja Ylinamman työpäivästä,
Seija Luomaranta ja Marjo Rundgren
100 vuotta diakoniatyötä Rovaniemellä, Markku Kukkonen ja Harriet Urponen
Runo, Leila Tulppo ”Käsi kädessä”
Musiikkiesitys, Martta Kukkonen, viulu.
Rovaniemen kaupungin sosiaali- ja terveystoimen
tervehdys, Sakari Trög
Oulun hiippakunnan tervehdys, Mirva Kuikka
Palvelujohtokunnan tervehdys, Ville Pekka Jokela
Lauluja, Aila Jäntti, Arja Rissanen ja Harriet Urponen
Yhteislaulu, Lähimmäisen tehtävään
Pakinaa diakoniatyöstä, Kirsti Vuolo
Runoja kirjoitus- ja runopiiristä,
Maija Maikkula ”Valoon ja iloon”,
Eeva Räty ”Lankalauantai”
Oulun diakonia-ammattikorkekoulun tervehdys,
Lea Rättyä ja Kari Ruotsalainen
Rovaniemen rovastikunnan tervehdys ja loppurukous, Antti Kettunen
Päätösvirsi 428
Juontajat: Pirjo Pyhäjärvi ja Asko Peuraniemi

Diakoniatyötä 100 vuotta
Rovaniemen seurakunnassa
H

teta. Markku Kukkonen ja Harriet Urponen ovat koonneet seurakunnan diakoniatyön historiikin, joka esitellään
juhlassa.
Juhlassa muistellaan merkkipaaluja
ja kulmakiviä, diakoniakylä- ja korttelitoimikuntia, laajaa vapaaehtoistyötä,
lama-ajan synnyttämiä uusia auttamismuotoja ja kaikkea sitä, mitä diakoniatyö on seurakunnassa ollut.
Diakoniatyön satavuotisjuhla järjes-

tetään seurakunnan syykauden avaustapahtuman Lähellä Sinua –osana.
Diakoniatyön 100-vuotisjuhla su 1.9.
klo 13 Rovaniemen kirkossa.
Ohjelma on hyvin monipuolinen sisältäen esimerkiksi tuokiokuvan Hilja
Ylinamman työpäivästä, musiikkiesityksiä, runoja, pakinaa ja tervehdyksiä. Juontajina toimivat Pirjo Pyhäjärvi ja Asko Peuraniemi.

Eläkeläiset ja kehitysvammaiset
yhteisellä leirillä
Kesän kauneudessa eläkeläiset ja kehitysvammaiset olivat
yhteisellä tunturileirillä Pallastunturien maisemissa. Kaikkiaan reissussa oli 46 leiriläistä. Muistot kantavat syksyn ja
talven yli. Ensi kesänä uudestaan.

Kuva Harriet Urponen

Kuva Pertti Ylinamman arkisto.

ilja Ylinampa aloitti diakonissana Rovaniemen seurakunnassa
1.9.1913. Päivälleen sata vuotta siitä järjestetään kirkossa diakoniatyön
100-vuotisjuhla.
Diakonia on yksi vanhimmista kirkkolaissa mainituista seurakuntatyön
muodoista ja sen tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä
on suurin ja joita ei muulla tavoin au-

Diakoniatyötä tänään

Eläkeläisten ryhmä Pallastunturilla.

Hilja Ylinampa

Diakonissan työlaukku 1950-luvulta.

Diakoniatyö eilen ja tänään

Juhlatuotteita

Diakoniatyötä Rovaniemellä 100 vuotta
juhlanäyttely Rovaniemen kirkon kryptassa
Aukioloajat:
Su 1.9. klo 14.30–18 ja
2.9., 3.9., 6.9. ja 7.9. klo 10–14 sekä
4.9. ja 5.9. klo 14–18

diakoniatyön 100-vuotisjuhlan
kunniaksi

Näyttelyssä mm.
• Diakonissojen historiallinen pukunäyttely,
näytteillä Helsingin ja Oulun diakonissalaitosten
diakonissojen pukuja
• Diakoniatyö eilen ja tänään Rovaniemen seurakunnassa
• Kristillisen rakkaudenpalvelun historiaa
postimerkkien kautta
Koululuokilla mahdollisuus varata esittelyaikoja.
Tiedustelut ja aikavaraukset diakoniatoimiston
toimistosihteeri Aila Jäntti, p. 016 335 5236

Seurakunnan diakoniatyön
täyttäessä 100 vuotta, on
diakoniatyö valmistanut
juhlatuotteita myyntiin.
• 100-vuotisjuhlapostimerkissä on
Hilja Ylinamman kuva ja 1. luokan
postimerkkiä myydään 2 € hintaan.
Myynnissä on myös Hilja-pastilleja
2 €.
• Historiikki ilmestyy juuri juhlan
kynnyksellä ja se esitellään
ensimmäisen kerran diakoniatyön
100-vuotisjuhlassa Rovaniemen
kirkossa 1.9. klo 13.
Historiikin hinta on 7 €.

Retkellä Torassipin perinnekylässä.

Iltaohjelmassa oli myös vauhdikkaita esityksiä.
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Kenelle kellot soivat?

läheisensä menettäneille.
”Tuska on suurta. Kyllä. Niin.
Mutta sen pieniksi pilkoin.
Kun kerroin siitä,
se väheni.
Jos vaikenin,
se läheni…”
Eila Kivikk’aho
Rovaniemen terveyskeskussairaalassa,
Sairaalakatu 1, osastoilla,
4. kerroksen neuvotteluhuoneessa
tiistaisin klo 18–19:
3.9., 15.10., 12.11. ja 10.12.
Mukana illassa sairaanhoitaja sekä
sairaalapastori.

Kukkalaitteet arkun
jäädessä katafalkille
Olen hiljattain ollut kahdessa siunaustilaisuudessa, jossa
arkku on jäänyt katafalkille.
Ensimmäisessä saattajat veivät kukat muistelupaikalle siunauksen jälkeen. Minusta se oli erittäin ahdistavaa.
Kaikki ikään kuin riisuivat arkun kukkasista, käänsivät
selkänsä vainajalle. En voinut välttyä ajatukselta, että vainajan saattaminen jäi ikään kuin kesken. Tuntemukseeni saattoi vaikuttaa se, että toimintatapa oli minulle outo.
Toisessa siunaustilaisuudessa kukkaset saivat jäädä arkun luokse ja siunauksen toimittanut pappi puhui kauniisti, kuinka jätämme nyt ystävämme kukkien keskelle
ja siirrymme muistotilaisuuteen seurakuntakodille. Koko tilaisuus oli harras ja mieleenpainuva, erittäin kaunis
alusta loppuun saakka.
Muistotilaisuudessa keskustelimme pöytäseurassa tavasta, jossa arkku jää kappeliin ja saattoväki poistuu.
Olimme kaikki sitä mieltä, että näin suoritettuna tilaisuus päättyi kauniisti ja rauhallisesti, eikä jäänyt vaivaamaan mieltä.
Kun sitten Pääskystä luin, että juuri ensimmäistä tapaa
on noudatettu useamman vuoden ajan ja niin toivotaan
jatkuvan, haluan mietittäväksi jälkimmäistä kokemaani
tapaa, jossa kukat jäävät vainajan luokse.
Ymmärrän, että kukkia ei voi jättää seurakuntamestarin huolehdittavaksi, mutta eikö niiden kanssa toimiminen
voisi olla palvelu, jonka omaiset voivat tilata hautaustoimiston kautta niin kuin muutkin asiaan liittyvät palvelut.
Rovaniemellä on lukuisia järjestöjä, seurakunnankin
piirissä, joiden kanssa voisi tehdä sopimuksen kukkien
poisviemisestä siunaustilaisuuden jälkeen. Luulen, että
moni omainen valitsisi sen mahdollisuuden.
Voisiko käytänteitä miettiä uudelleen?
Leena Aspegrén

Kellot kutsuvat kirkkoon
K

irkon kellot kuuluvat kaupungin äänimaailmaan. Satojen vuosien ajan
niiden juhlava kumina on kutsunut kansaa kirkkoon. Kirkonkellot olivat oman
aikansa merkittävä viestintäväline. Niiden viesti on kaikessa informaatiotulvassa ehkä jäänyt vähän unholaan.
Joillekin kirkon kellojen ääni on niin
itsestään selvä, ettei asiaan kiinnitä sen
enempää huomiota. Joku pysähtyy kirkon kellojen soidessa muistelemaan
merkityksellistä hetkeä. Toinen ehkä
harmistuu kellojen äänestä.

Kuva: Harriet Urponen

ELÄMÄN ILTA

Mitä kellot soittavat?
Kellot soittavat eri aikaan eri säveliä.
Kellot myös kertovat eri aikaan eri asioita.
Kellon soitto on osa jumalanpalvelusta. Kellot kutsuvat kirkkoon ja muistuttavat, että jumalanpalvelus alkaa.
Sävelmillä on nimet.
Joka päivä klo 11–12 soitetaan 15
minuutin välein sanomakelloja seurakunnassa poisnukkuneiden muistoksi. Samalla ihminen saa muistutuksen
omasta kuolevaisuudestaan ja hän voi
hetkeksi hiljentyä rukoilemaan.
Lauantaisin klo 18 soivat 6-7 minuutin ajan ehtookellot. Sunnuntaiaamuna
klo 9 soivat huomenkellot, jotka muistuttavat, että nyt on aika lähteä kirkkoon. Papinkellot soivat klo 9.30 ja ne

Rovaniemen kirkon kellot.
muistuttavat siitä, että pappi on saapunut kirkkoon. Yhteensoitto tapahtuu 5
minuuttia ennen jumalanpalveluksen
alkua ja silloin kaikkia kirkon kelloja
soitetaan yhtä aikaa. Messun jälkeen
soivat päätöskellot.
Saattokellot soivat silloin, kun siunaustilaisuudessa arkku tuodaan kirkosta ulos. Pääkirkossa tämä soitto on
harvinainen, mutta Tavivaarassa tai
Viirinkankaan kappelissa saattokellojen soiton kuule useammin. Juhlasoitto

on tarkoitettu häitä varten, ja sitä voidaan soittaa hääparin toiveesta.

Sähköisesti
63 vuotta sitten Lokomon isot kellot
hankittiin kirkon torniin. Vinssi, jolla
kellot saatiin nostettua korkealle, sijaitsee edelleen tornissa. Osa kelloista soi sähköisesti, mutta suntion työtehtäviin kuuluu kellojen soitto. Kellot
soivat sinulle.
HU

Kysely alkoholittoman ehtoollisviinin käytöstä
Seurakuntalaisten toiveesta Rovaniemen kirkon messun ehtoollisessa
on ollut viime vuoden adventista lähtien tarjolla myös alkoholiton viini vaihtoehtona alkoholipitoiselle viinille.
Jakokäytäntö on sellainen, että alkoholiton vaihtoehto tarjotaan virsitaulun
puolella ja alkoholillinen saarnatuolin
puolella.
Kartoitamme nyt asiasta seurakuntalaisten kokemuksia, jonka pohjalta

mietitään nykykäytännön jatkoa ja kehittämistä.
Pyydämme lähettämään kokemuksianne ja ajatuksianne seuraavista näkökohdista:
• Onko alkoholiton vaihtoehto tarpeellinen?
• Millaisena koet jakokäytännön (alkoholiton vaihtoehto virsitaulun puolella,
alkoholillinen saarnatuolin puolella)?
• Miten muuta haluat kommentoida?

Kysely on nähtävillä myös nettisivuilla www.rovaniemenseurakunta.fi/
ajankohtaista
Voit vastata sähköpostilla rovaniemi.
seurakunta@evl.fi tai lähettää vastauksesi postitse osoitteeseen Rovaniemen
seurakunta/Tiedotus, Rauhankatu 70,
90100 Rovaniemi.
Vastauksen voit lähettää nimelläsi tai nimettömänä. Vastausaikaa on
30.9. saakka.

Yhteisvastuukeräyksen tuotto kasvoi
Rovaniemen seurakunnan Yhteisvastuukeräyksen
kokonaistulos kasvoi hieman
edellisvuoteen nähden ollen
33 819 €. Keräyksen tuotolla ehkäistään vanhusten syrjäytymistä
niin kotimaassa kuin ulkomailla.
Rovaniemen seurakunnan osuudella, joka on noin 10 % tuotosta, järjestetään diakoniatyön lähimmäispalvelun
ja Helmikammarin yhteistyönä lähimmäispalvelukurssi, joka on suunnattu
erityisesti vanhusten ystävien koulu-

tukseen. Loput varat käytetään diakonia-avustuksina vähävaraisten vanhusten hyväksi.
Listakeräyksen tuotto laskee, lipaskeräyksen kasvaa. Rauni Ylikörkkö oli
tuloksekkain listakerääjä, 2924 €. Lipaskerääjiä oli 105 ja he keräsivät yhteensä noin 9700 €.
Yhteisvastuukeräyksen tiimoilta
järjestettiin monia tapahtumia: Riemukierroshiihto, Yhteisvastuulounas,
Ystävänpäivän juhla, Yhteiset askeleet -ulkoilutapahtuma, Tarinailtamat,

pilkkitapahtuma, Yhteisvastuukahvit ja
konsertteja.
Lisätietoja: www.rovaniemenseurakunta.fi/ajankohtaista
Kiitos kaikille teille, jotka osallistuitte
Yhteisvastuukeräykseen niin talkoolaisena kuin lahjoittajana, niin yksityiset
ihmiset kuin yritykset. Innostutaan taas
ensi keväänä!
Markku Kukkonen
keräyspäällikkö, johtava diakoni

Syopään sairastuneiden syysretki Ylläkselle 12.9.

Kuva KHY

Ehdotuksia vastaanotetaan
Olen keskustellut asiasta Leena Aspegrenin kanssa. Otan
mielelläni vastaan ehdotuksia ja ideoita, mikäli jokin järjestö näkee tässä mahdollisuuden kehitellä Leena Aspegrénin ehdottamaa palvelua hautaustoimen kanssa.
Miia Ylipulli
miia.ylipulli@evl.fi
hautaustoimen päällikkö

lunhoito. Mukana Ester Mella, Maria
Virta, Anneli Selkälä ja Katja LauriKuva KHY

Tutustumme alueen luontoon ja matkailunähtävyyksiin.
Liikuntavaihtoehtoina reitit: 5 km ja
8 km sekä lähiliikunta. Lounas, kahvit, retkieväät ja ohjelmamaksut kuuluvat retken hintaan. Retkillä tarjotaan
makkara ja mehutetra.
Muutoin matkalle ja kävelyretkille
omat retkieväät, juomapullo ja sopiva
ulkoiluasu (huom. sadevara).
Lähtö seurakuntakeskuksen, Rauhankatu 70 A, edestä klo 8 ja paluu
samaan paikkaan klo 20 mennessä.
Osallistumismaksu 10 euroa. Ilmoittautuminen diakoniatoimistoon,
puh. 016 335 5236, viimeistään 5.9.
mennessä.
Retken järjestävät Pohjois-Suomen
Syöpäyhdistys ja Rovaniemen seurakunnan diakoniatyö ja sairaalasie-

la, Hannu Ullner ja Markku Kukkonen (tiedustelut vetäjiltä).

Pääsky

5

Credo

Seija Hiltusen

Sydämen asenteena diakonia
S

eija Hiltunen istuu Kirkkolammen
rannalla. Hän tarttuu hetkeen ja toteaa: Kaikki menee juuri niin, kuin on
tarkoitettu.
– Olen tällainen junantuoma, Seija
naurahtaa ja laskee asuneensa Rovaniemellä lähes 30 vuotta. Hän työskentelee sairaalassa lastenpsykiatrian osastolla sosiaalityöntekijänä ja toimii aktiivisesti yhdistyksissä, ammattiliitossa, kunnallispolitiikassa ja seurakunnassa.
– Silloin, kun lapset olivat pieniä,
otin aina vain yhden pestin kerrallaan vastaan. Nyt, kun minulla on ollut enemmän aikaa, olen halunnut vaikuttaa asioihin ja kantaa oman korteni kekoon yhteisten asioiden hoitamiseksi.

Elämäntyönä
ihmisten arjen asiat
Seijan urapolku on rakentunut luonnollisesti. Ensin hän valmistui mielisairaanhoitajaksi, sitten tuli diakoniaja sosiaalityöntekijän tutkinto ja lopuksi hän valmistui psykoterapeutiksi 90-luvulla. Hän on ollut päihdetyössä pitkään ja nähnyt elämässään monenlaista.
Leipätyö on antanut elämään laajan
perspektiivin ja vaikuttanut Seijan ihmiskäsitykseen.
– Kaikki ihmiset ovat arvokkaita.
Kenelle tahansa meistä voi sattua mitä
tahansa ennakoimatonta.

Hyvinvointitankilla
seurakunnassa
Seija ei ole uskovaisesta kodista, mutta hän muistaa lapsena kuunnelleensa
radiosta kirkonmenoja. Hän kävi pyhäkoulussa ja toimi seurakuntanuorissa, hänestä tuli poikakerhonohjaajakin.
Nykyään hän käy seurakunnassa hyvinvointia ”tankkaamassa”. Hän arvostaa
toiminnassa turvaa ja jatkuvuutta.

Polku on ollut mutkainen, välillä kivinenkin. – Oli yhdellä tavalla kriisin
paikka, kun ymmärsin, että ehtoollispöydässä jollekin sanotaan eri tavalla, kuin minulle, Seija miettii. Hän sanoi ääneen, että ehtoolliselle saa mennä
ihan kuka tahansa armosta nauttimaan.
Tuolloin hän pohti, kelpaako hän kirkkoon. Nykyään hän antaa arvon vilkkaalle keskustelulle, jota kirkossa ja
kirkosta käydään.

Kirkossa
keskustellaan
– Olen erittäin tyytyväinen tästä älämölöstä, Seija toteaa. – Rovaniemelläkin
kirkkoherranvaalit saivat aikaan keskustelua, jossa ihmiset heräsivät miettimään kirkon oppeja, kenelle ne kuuluvat ja miten niitä tulkitaan, Seija innostuu.
Hänestä on tärkeää, että kesällä
käytiin ”Räsäskeskustelua” tai että
pastori Mikko Salmi järjesti agnostikkoiltoja, jossa ihmiset saivat ihmetellä ja kysyä papeilta vaikeista uskon asioista.
– En pitäisi pahana, vaikka kirkko
olisi irrallaan valtiosta. Silloin kirkko olisi enemmän uskovien yhteisö
ja vähemmän byrokraattinen järjestelmä.

Usko
on arjessa
Seijalle hengellisyys on vapaaehtoinen valinta, josta hän nauttii. Hänelle usko ja rukous ovat luonnollinen
osa elämää. – Kenelläkään ei ole varaa sanoa, että joku kelpaa, mutta joku toinen ei. En pidä portinvartijoista, Seija sanoo.

Levätä voi
monella tavalla
Vaativan työn vastapainoksi on pakko
välillä levätä. Seija on hetkessä eläjä,

joka osaa levätä kiireessäkin. – Levätä
voi monella tavalla. Lukemalla, tanssimalla, vaikkapa vain katsomalla veden pintaa tai kuuntelemalla luonnon
ääniä. Lepo on sitä, että saa ajatukset
rauhallisiksi.
– Olen mitä suuremmassa määrin
musiikin ystävä. Minulle klassinen
musiikki suuren tunturin kupeessa antaa voimaa, joka kantaa pitkään, Seija kertoo ja viittaa Luosto Classic -tapahtumaan.

Diakonia
seurakunnan ykkösasioita
Rovaniemen seurakunnan diakoniatyö
juhlii syksyllä 100-vuotista taivaltaan.
– Diakonia elää ja voi hyvin, se pysyy
aina ajan hengessä.
– Vaikkei sosiaalityöstä ja diakoniasta puhuta synonyymeina, niin ajattelen
niiden käsitteinä kulkevan rinta rinnan.
Yhteistyö eri tahojen välillä heikommassa asemassa olevien auttamiseksi
on tärkeää kaikilla tavoin.
– Ilman diakoniaa en voi kuvitella
seurakuntaa. Diakonia on seurakunnan
toiminnan ykkösasioita.

Elämän
ohjenuora
Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi – on Seijan elämän ohjenuora. Hän
korostaa, että epäterveen itserakkauden sijaan jokainen voi itse vaikuttaa
omaan elämäänsä ja pitää itsestä huolta.
Hän on joskus sanonut, että vanhana hän tulee työskentelemään joko vanhainkodissa tai seurakunnassa.
– Onneksi en ole vielä tullut vanhaksi. Luoja tietää tulenko koskaan, Seija sanoo.
– Nyt mummoikäisenä viihdyn lapsiperheiden kanssa ja nautin työstäni
ja elämästäni.
Harriet Urponen

Vaivaton
vihkihetki
kirkossa 6.9.
Rovaniemellä on tilaisuus
vaivattomiin kirkkohäihin
vielä kaksi kertaa.
Rovaniemi-viikolla perjantaina 6.9.
Joulukuussa keskiviikkona 11.12.
Tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden avioliiton
solmimiseen kirkossa matalalla profiililla. Sen
suosio perustuu järjestelyjen helppouteen
aidosta tunnelmasta tinkimättä. Kaikki on
valmiina kirkonmäellä hääkakkua myöten.
Esteettömyystodistus oltava 7 päivää
ennen vihkimistä.
Vihkimiseen ilmoittaudutaan varaamalla
vihkiaika kirkkoherranvirastosta,
p. 3355 200.
Kirkossa vihkimisen edellytyksenä on
seurakunnan jäsenyys ja rippikoulun
käyminen.
Lisätietoja saa kirkkoherranvirastosta.

Kotisivut
www.rovaniemenseurakunta.fi
Yhteiskristillinen

MIEHEN JUTTU
la 21.9. klo 12–17
* Seurakuntakeskuksen
juhlasalissa, Rauhank. 70.
* Mukana Øyvind Hofstad
Norjasta, Jura Belononzhkin
Venäjältä, Kimmo Janas,
Esa Pikkumäki, Jouni Riipinen.

Kuva: Harriet Urponen

* Yhteislaulua. Musiikkiohjelmaa. Välipala.
* Jälkilöylyt Paaniemellä.
sauna klo 18. Omat makkarat mukaan.
Järjestää Rovaniemen seurakunta,
Helluntaiseurakunta, Vapaakirkko.
Tervetuloa Mies!

Lisää keskustelutilanteita
Tellervo Malmiola toivoi taannoin Pääskyn kirjoituksessa seurakuntaan vuorovaikutteisia tilanteita, joissa voisi
kysellä mieltä askarruttavista, uskoon, Raamattuun ja sen
tulkitsemiseen tai ylipäätänsä kirkolliseen elämään liittyvistä ajankohtaisista aiheista, jotka tulevat vastaan viestintävälineissä. Vertaistukea tarvitsevat myös monet raamattupiirien vetäjät, Tellervo kokee.
Yhtenä mahdollisuutena hän ehdottaa säännöllisiä kokoontumisia teemalla ”Tätä ihmettelen, tätä kyselen”.
Seurakunnassa tarvitaan varmasti entistä enemmän Tellervon toivomia vuorovaikutteisia tilanteita. Siihen suuntaan on haluttu kehittää myös pääkirkon joka sunnuntaisia kirkkokahveja, joissa saarnaajalta voi kysyä saarnasta
ja myös muusta, mikä mietityttää? Miesten saunailloissa
on myös avointa keskustelua. Toivon mukaan myös raamattupiirit ovat ilmapiiriltään sellaisia, joissa voi rehellisesti pohtia asioita eri näkökulmista.
Otamme Tellervon esittämän haasteen vastaan ja pyrimme luomaan lisää tilanteita, joissa on sijaa laadukkaalle
yhteiselle keskustelulle.

Seija Hiltunen pitää tärkeänä, että kirkossa keskustellaan uskon, opin ja ylipäätänsä elämänkysymyksistä. Seijalle seurakunnan tilaisuudet
ovat tankkauspaikkoja.

Jouni Riipinen
kirkkoherra
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Syyskauden avaus kirkonmäellä su1.9.
Rovaniemen diakonian 100 –vuotisjuhla
klo 10

Messu, jonka jälkeen
soppatykkilounas
13
Diakonian100 -vuotisjuhla
14.45 Juhlakahvit kirkonmäellä
14.30-18 Diakonian juhlanäyttely
kryptassa

myös Rovaniemi viikolla:
2.-3.9. ja 6.-7.9. klo 10-14 sekä 4.-5.9. klo 14-18

Juhlapäivässä myös

14.30 -17 Olohuone
seurakuntakeskuksessa
16-18 Kirkkoseikkailu
lapsiperheille
Seurakunta mukana myös Rovaniemi –viikolla 2.-8.9.
www.rovaniemenseurakunta.fi
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Seurakunta
Rovaniemi -viikolla 2.–8.9.
NÄYTTELYT
KIRKONMÄELLÄ

luukuljetus lähtee 18.30 Lappiatalolle.

Kirkon freskon esittely ma–to klo
13 ja 17, Hannele Simonen.
Kryptassa Diakoniatyötä Rovaniemellä 100 vuotta 10–14 (ma–ti,
pe–la) ja 14–18 (ke–to).

KESKIVIIKKO 4.9.

MAANANTAI 2.9.
13 Rukoushetki Rovaniemen puolesta, kaupungin valtuustosali ja
lämpiö, Hallitusk 7.
15–16.30 I ja II hautausmaan
esittely, lähtö II hautausmaan portilta (Vapaudentie).
17 Saksalaisten sotilaiden hautausmaan esittely Norvajärvi, Eero Pajula. 16.30 bussikuljetus Lappia-talon edestä. Seppeleen lasku, Heikki Autto. Kenttähartaus,
vaskimusiikkia Topi Litendahl ja
Mauri Miettunen.

TIISTAI 3.9
13–15 Pallo pyörii, kaupungin,
seurakunnan ja varuskunnan välinen jalkapallo-ystävyysottelu keskuskentällä.
13–14.15 III hautausmaan esittely, lähtö juhlaportilta, Väylätie 42.
14.30–16 IV hautausmaan esittely klo, lähtö Viirinkankaan kappelin portilta, Väylätie 50.
16.30–17.45 Tavivaaran hautausmaan ja kappelin esittely. Bussikuljetus Tavivaaraan Viirinkankaan kappelin parkkipaikalta klo
16.
Klo 18 Iltamusiikki (srk:n kanttorit) Tavivaaran kappelissa. Pa-

13 Virrestä voimaa kirkossa (ota
oma soitin mukaan).
15–17 Monikulttuurinen lapsiperheiden ohjelma Korkalovaaran
kappelissa.
18 Arki-illan ehtoollinen kirkossa.
18 Muurolan kappelissa Sanan
ja sävelen ilta.
18.30 Jumalan kohtaamisen ilta kirkossa.

TORSTAI 5.9.
19 Joel Hallikaisen ”Ruskan kosketus” –konsertti kirkossa, liput
15 €.

PERJANTAI 6.9.
11–12 musisointia Lordin aukion
lavalla.
12–17 Mahdollisuuksien tori, Sampokeskus ja Lordin aukio
(pöytä lähetystyön & KUA:n toiminnan esittelyyn).
16–21 Vaivaton vihkihetki kirkossa.
20–22 Taiteiden yö Kirkkolammella, musiikkiesityksiä veneestä,
yhteislauluja ja makkaran grillausta (sadesäällä kirkossa).
22–23 kirkossa 4x 15 min. pituista musiikkiesitystä (kysy lisätietoa musisointimahdollisuudesta
mauri.miettunen@evl.fi).

LAUANTAI 7.9.
16 Paimenen kannoilla. Maastovaellushartaus Lehtojärvellä, khra

Jouni Riipinen. Lähtö Lehtojärven
kulttuuripysäkiltä, os. Tapionharjuntie 10, 97240 Sonka.
16 International Christian Song
Service at Ounaspaviljonki Sat the
7th of Sept at 4 pm (if raining, in
the café). Singers and songs from
different cultures.
Holy Mass Choir. Volunteers
from different congregations Sari
Kuirinlahti, Tauno Savioja, Tarja
Alakörkkö from Rovaniemi Evangelical-Lutheran parish.

SUNNUNTAI 8.9.
10 Messu kirkossa. Luomakunnan
sunnuntai. Yhteistyötahona kaupungin ympäristövalvonta. Putaan
Pelimannit. Kirkkokahvit ja saarnajatkot kryptassa.
13 messu Jouttikeron kappelissa.
Messun jälkeen muistellaan seurakunnan ensimmäistä diakoniatyöntekijää Hilja Ylinampaa. Topi Litendahl, Marjo Rundgren.
14 Yläkemijoella Auttin könkäällä nuotioilta, Auttinkönkääntie.
14 Muurolan kappelissa perhepyhäkoulu karennien kanssa.
15 Ounasrinteen kappelin Kolmekymppiset. Ounasrinteen kappelin 30-vuotisjuhla.
18 Tuomasmessu kirkossa. Saarna kirkkoherra Jouni Riipinen, liturgia Sari Kuirinlahti. Juonto Ulla
Miettunen. Tuomastiimi. Tuomaskuoroa johtaa Mauri Miettunen.
Yhteistyötahona kaupungin kulttuuritoimi.

30-vuotias Ounasrinteen kappeli on profiloitunut perheiden kohtaamispaikaksi. Kappelilla järjestetään suosittua Pyhät Meiningit
perhemessua ja -tapahtumaa noin
kerran kuukaudessa. Nyt Pyhiin
Meininkeihin osallistuneita perheitä kutsutaan mukaan kappelin
syntymäpäiville.
Kappelin kolmekymppisiä vietetään Rovaniemi -viikon päätteeksi
su 8.9. klo 15. Luvassa on messu,
johon on henkilökohtaisesti kutsuttu kaikki alueen kolmekymppiset. Messussa on runsaasti musiikkia, josta vastaavat Ruusu Tervaskanto, Tero Rautio ja gospelyhtye
Ilonlähde. Messun jälkeen on rento tapas -tarjoilu ja lapsille omaa
ohjelmaa.

Kuva Harriet Urponen

Ounasrinteen kappeli
täyttää 30 vuotta

Ounasrinteen kappelin on suunnitellut arkkitehti Kari Poskiparta ja se rakennettiin vuonna 1983.
Sisustuksen kruunaa kuorin kelo-

honkainen veistos ”Miserere” (Armahda), jonka on tehnyt kemijärveläinen kuvanveistäjä Urpo Kärri. – HU

Ruskan kosketus – Joel Hallikainen konsertoi
kirkossa 5.9. klo 19
” Ruskan kosketus, konserttini teemat
liikkuvat ihmisenä olemisen
iloissa ja pettymyksissä. Kerron
työstäni, arjestani, hurjista maineen vuosista ja siitä mitä jäi käteen eletyn jälkeen. Kutsun sinut
mukaan kanssani löytöretkelle”

Suuren yleisön rakastama, pitkänlinjan taiteilija Joel Hallikainen
ei kaipaa esittelyjä. Hänen uransa
on suomalaisille Tuttu Juttu. Hallikaisen suosittu yli 300 000 kuulijaa
tavoittanut gospelkonsertti kiertää
syyskuussa Lapissa, jossa kaunis
luonto ja tunturikappelit luovat ainutkertaiset puitteet unohtumattomalle konsertti elämykselle.

Joelin gospelkonserttien suosio
perustuu hänen kykyynsä olla läsnä, herkkä, hauska ja avoin elämän
kipujen ja ilojen keskellä. – Ruskan kosketus, konsertti nousee Joelin rakastetuimmista lauluista.
Konsertti kutsuu kuulijaa rauhoittumaan ja kiireen keskellä etsimään oman elämän pyörteisiin
iloa, toivoa ja rakkautta.

Kirkossa seikkaillaan 1.9.
Lapsiperheet pääsevät tutustumaan
kirkon huikeisiin yksityiskohtiin
aarrekartan avulla.
Kirkkoseikkailu on koko perheen yhteinen tapahtuma. Sunnuntaina 1.9. klo 16–18 kirkkoseikkailu toteutetaan niin, että lähtöjä on
klo 16 alkaen 15 minuutin välein
kirkon eteisestä. Viimeinen lähtö
on klo 17.15. Perheet saavat aarrekartan, jonka avulla seikkaillaan ja
suunnistetaan kirkossa ja etsitään
karttaan merkittyjä rasteja.

Kirkkoseikkailu päättyy kirkon kryptaan, jossa on diakonian
100-vuotisjuhlan näyttely. Esillä
on vanhoja työvälineitä ja -asuja
sekä muuta mielenkiintoista diakonia-aiheista rekvisiittaa.
Lähellä Sinua -tapahtumassa
kirkkoseikkailusta toteutetaan sen
juhlaversio. Päiväkodit voivat tiedustella kirkkoseikkailua Rovaniemi -viikolle 2.–6.9. klo 9 tai 10
puh. 040 736 3356.

Kohdataan Olohuonessa 1.9.
Olohuone sijaitsee Rovaniemen
seurakuntakeskuksen salissa ja se
on avoinna Lähellä Sinua tapahtumassa 1.9. klo 14.30–17. Sisäänkäynti olohuoneeseen on Yliopistonkadun puoleisesta ovesta. Olohuoneessa voit kohdata seurakunnan eri työalojen työntekijöitä.

Olohuoneessa on esillä syyskauden toimintaa ja tapahtumia. Paikalla on myös vapaaehtoistyöntekijöitä ja tilaisuudessa on mahdollisuus ilmoittautua mukaan seurakunnan vapaaehtoistyöhön. Luvassa on musiikkiesityksiä ja kahvitarjoilu.

Ilmaista soppaa Lordinaukiolla 30.8.
– Lähellä Sinua
Rovaniemen seurakunta tarjoaa ilmaista soppaa Lordinaukiolla pe
30.8. klo 14–18. Tapahtuman ohessa jaetaan kutsua Lähellä Sinua –
Diakoniatyön 100-vuotisjuhlaan
su 1.9.

Soppatykkiruokailun järjestävät
katulähetyksen ja keskikaupungin seurakuntapiirin väki, mukana mm. Sinikka Vilén ja Sari Kuirinlahti.

Kirkkomuskari kiinnostaa
rovaniemeläisiä
Rovaniemen seurakunnan muskari on nyt Kirkkomuskari, joka
on seurakunnan järjestämää musiikkileikkikoulutoimintaa. Lapsia ja heidän vanhempiaan kohdataan tarjoten seurakunnan varhaiskasvatusta ja kasteopetusta
musiikin keinoin, laulaen, soittaen, leikkien ja lorutellen. Ilmoittautumisia syyskaudelle tuli ennätysmäärä, yli 250, eivätkä kaikki halukkaat mahtuneet ryhmiin.
Ryhmät täytettiin ilmoittautumisjärjestyksessä. Kirkkomuskarista

löytyy lisätietoja http://www.rovaniemenseurakunta.fi/toimintaa/
lapsille_ja_perheille
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Yhteyttä, ystävyyttä ja fellowshippiä

Opintojen alkaminen merkitsee monelle opiskelijalle muuttoa uudelle paikkakunnalle ja eroa tutuista ystävistä ja perheestä.
Oppilaitospapit helpottavat uusien tuttavuuksien
solmimista ja turvaverkoston rakentamista monessa
oppilaitoksessa. Heillä on tärkeä rooli opiskelijoiden syrjäytymisen ehkäisemisessä.
Tukea opiskelijat tarvitsevat erityisesti opiskelun aloituksen ja loppuvaiheiden aikana, sillä silloin syrjäytymisriski on suurin.
”Oppilaitoksissa tuetaan erityisesti uusia opiskelijoita,
onhan ensimmäinen vuosi tärkeä opiskeluihin sitoutumisen
ja ystäväverkostojen löytymisen kannalta. Toisaalta opiskelijalle olisi oltava tarjolla tukea ja palveluja koko opiskelujen ajan. Myös opiskelijan elämäntilanteet muuttuvat
ja tuen tarpeet sen myötä,” työalasihteeri Elina Juntunen
Kirkkohallituksesta linjaa.

Ovi on auki kaikille
Kirkon oppilaitostyö on yhteistyötä, jonka päämääränä
on edistää opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointia.
Työntekijät ovat mukana esimerkiksi oppilaitosten aloitustilaisuuksissa, ryhmäytymistapahtumissa orientaatioviikoilla ja erilaisilla hyvinvointia edistävillä kursseilla.
– Opintojen alkaessa käyn esittäytymässä opiskelijoiden infotilaisuuksissa. Kerron toiminnasta ja että ovi on
auki kaikille uskonnosta riippumatta ja että kaikista asioista voi tulla puhumaan.
– Opiskelijoiden kanssa ollaan yhteydessä monin eri
tavoin: verkossa, sovitusti kahden kesken, vapaamuotoisesti kahviloissa. Toiminnassa on tarjolla teemallisia
kokoontumisia ja jumalanpalveluksia, Rovaniemen oppilaitospappi Heini Kesti kertoo.
Oppilaitostyöntekijöitä työskentelee ammatillisissa
oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Työtä tehdään usein hyvinkin monikulttuurisessa ja –
uskonnollisessa ympäristössä, jossa kaikkien vakaumusta kunnioitetaan. Kirkolla on noin 65 päätoimista oppilaitostyöntekijää. Koulutukseltaan he ovat muun muassa pappeja, diakoniatyöntekijöitä ja nuorisotyönohjaajia.
KT / KHY

Bible Study – Raamattu
yhdistää englanniksi
G

eoffrey Ohanga on yhtä hymyä.
Pikkuinen poika halaa häntä ja tervehtii iloisesti. Kahvi tuoksuu ja iloinen puheensorina täyttää huoneen.
Kuuluu englannin kieltä ja suomea,
molempia iloisesti sekaisin.
– Tämä on sellaista ”fellowship”, sanoo Abel Boumsina.

Kuvat: Harriet Urponen

Oppilaitospapit ehkäisevät
opiskelijoiden syrjäytymistä

Perhe, joka haluaa kasvaa
Abel on ollut mukana englanninkielisessä Raamatturyhmässä vasta puolisen vuotta, mutta nauttii silmin nähden
yhteisestä tekemisestä. – Tämä on kuin
family, Abel sanoo ja hymyilee katsoen
suoraan silmiin.
Bible Study –ryhmässä on niin mukavaa, ettei edes kesälomaa tarvittu. –
Tämä yhdistää ihmisiä eri kansoista,
Geoffrey toteaa.

Bible Study kerää eri kansallisuudet Raamatun aarteiden äärelle.

Kielikylpyä Raamatun äärellä
Ryhmän jäsenet ottavat vuorotellen
vastuuta kokoontumisista ja tärkeää
on tutustua toisiin ja kokea kristittyjen yhteyttä. – Ei tarvitse osata täydellisesti puhua englantia, mutta täytyy olla halu käyttää englannin kieltä. Kieli
virkistyy, kun sitä käyttää, Eerika Saravuoma toteaa ja laittaa samalla kahvipöytää valmiiksi.
Kaikilla on Raamattu. Seurakunnan puolesta on muutama sellainen
Uusi testamentti käytössä, jossa on
sekä englanninkielinen että suomenkielinen teksti rinnakkain. Näin keskustelu on helpompaa. Joskus apua
katsotaan netistä, joskus vain luetaan
Raamattua ja jutellaan tekstistä. Joskus lauletaan.
Ryhmällä ei ole varsinaisesti vetäjää,

Rippikouluista
tieto nuorille 30.8.

G
R
R

Rippikouluryhmät on muodostettu ja tiedot postitetaan nuorille 30.8. mennessä.

Kaveritoive huomioitu
Rippikouluikäluokka on noin 650, joka tarkoittaa sitä, ettei kaikkien ykkös- tai kakkostoivettakaan pystytä toteuttamaan. Tällöin on erityisesti huomioitu kaveritoive.
Ryhmien maksimikoko on 25 nuorta. Vajaisiin ryhmiin on
sijoitettu muutamia, joiden leiriaikatoive on ollut kohtuullisen lähellä vajaan ryhmän leiriaikaa. Joitakin yhdistämisiä
voi vielä tulla syyskuun alkuun mennessä.

mutta yhteyshenkilöksi on nimetty seurakunnan lähetyssihteeri Pirita Bucht.
–Tämä on yksi parhaimpia juttuja elämässäni, Pirita kiittää.
Lapsetkin ovat tervetulleita ryhmään. Heitä onkin yleensä paikalla n.
5 ja yhteiset leikit syntyvät helposti.
– Me haluamme tämän perheen
isommaksi ja isommaksi, Abel sanoo.
Ryhmä kokoontuu maanantaisin klo
17–19 seurakuntakodin päiväkerhotilassa, Rauhankatu 70.
Harriet Urponen

Abel Boumsina perusti ryhmäläisistä
jopa kuoron. Kuoron nimi on Glorious
Gospel Group.

ospel

ock

ovaniemi

Ryhmänvaihto?
Ryhmänvaihtotoiveita voi esittää 3.–27.9. rippikoulutoimistoon, varmimmin ti klo 10–14 ja ke 11–15 puh. 016 335
5281. Vaihdon onnistuessa siitä ilmoitetaan välittömästi asianosaiselle. Jos vaihto ei heti onnistu, tiedot säilytetään ja
ilmoitetaan, jos vaihto onnistuu myöhemmin. Nämä ohjeet löytyvät myös rippikoululaisille lähetettävästä kirjeestä.
Rippikoulut aloittavat toimintansa loka-marraskuun aikana.

Lauantaina
21.9.2013
Klo 16:30-21

Jos ilmoittautumiskortti on palauttamatta
Jos ilmoittautumiskortti on jäänyt palauttamatta, se tulee pikaisesti palauttaa rippikoulutoimistoon,
Ainonk. 3. II krs. Rippikoululainen sijoitetaan siihen ryhmään, missä on tilaa.

Mak
päi suton
hte
etö ja
n

Kaemo
The Rain
Ros &
Lauluyhtye
Ilonlähde
Ilta päättyy hartauteen

Konfirmaatiot
Jos kirjeessä ei ilmoitettu konfirmaatioaikaa, se ilmoitetaan
heti, kun se on saatu varatuksi. Ajasta ilmoittaa ryhmälleen
ryhmän oma työntekijä. Yleisimmin konfirmaatio on noin
viikon kuluttua leirijaksosta ja osalla heti leirijakson jälkeen sunnuntaina.
Maija Pieskä
maija.pieska@evl.fi
p. 016 335 5281

Cafe Tivoli, Valtakatu 19
Juliste.indd 1

Järjestää Rovaniemen seurakunnan nuorisotyö

21.8.2013 10:39:29

Piispa Jari Jolkkonen

Koulurauha rakentuu
yhteistyöllä

Piispa Jari Jolkkonen julisti koulurauhan Kuopiossa. Snellmanin koulussa 15.8.2013 pitämässään puheessa Jolkkonen kannusti opettajia pitämään rohkeasti yhteyttä vanhempiin
kaikenlaisissa oppilasta koskevissa
asioissa. Jolkkonen muistutti myös
oppilaita, että jokainen voi vaikuttaa yhteiseen viihtyvyyteen olemalla hyvä toisille.
Jolkkonen kantoi puheessaan
huolta nyky-yhteiskunnassa vahvistuvaan ilmiöön, jossa vanhemmat
esittävät yksilöllisiä ja kohtuuttomiakin vaatimuksia opettajille.
”Vanhempina emme voi ulkoistaa
kasvatustehtävää opettajille, sillä
kyse on meidän lapsistamme. Mutta emme voi myöskään pitää opettajia omien yksilöllisten kasvatusmieltymystemme käskyläisinä. Se on torjuttava ja kitkettävä yhdessä. Opettajien pompottelu ei ole kypsää vanhemmuutta”, piispa Jolkkonen totesi.
”Elämää keskinäisessä sovinnossa, luottamuksessa ja ilossa halutaan
vahvistaa myös silloin, kun julistetaan koulurauha. Näkymme ja unelmamme on yhteinen: se, että kaikki viihtyisivät koulussa, että kaikilla olisi koulussa turvallista ja hyvä
olla.”
”Työrauha ja oppimisen ilo kuuluvat yhteen. Hyvä tahto ja keskinäinen luottamus ovat avainasioita kodin ja koulun yhteistyössä”, Jolkkonen kiteytti.

Pääsky

J

oka viikko kymmenet vapaaehtoisjohtajat ryhmineen kokoontuvat yhteen partion merkeissä. Partioryhmiä
on Rovaniemen seurakunnassa noin
25. Seurakunnan partiotoimintaa on
kahdessa lippukunnassa, Napapiirin
Pojissa ja Napapiirin Tytöissä. Sen lisäksi kaupungissa toimii aktiivisesti
kolmas lippukunta: Lapin Samoilijat,
joka on vanhin Rovaniemellä toimiva
lippukunta.
Syksyllä monet miettivät uuden harrastuksen aloittamista. Partio voisi olla
koko perheen yhteinen harrastus.

Partiossa ei yläikärajaa
Partioharrastuksen voi aloittaa missä iässä tahansa koulun alkamisen jälkeen; peruskoulussa, opiskelijana tai
vaikka aikuisena. Partio-ohjelman ideana on ohjelman muuttuminen lapsen
kasvaessa nuoreksi ja aikuistuessa.
Ikäkausijaottelu: Sudenpennut (7–
9 v), Seikkailijat (10–12 v), Tarpojat
(12–15 v), Samoajat (15–17 v), Vaeltajat (18–22 v) ja Aikuiset (yli 22 v).
Kuten kaikissa lasten ja nuorten
harrastuksissa, myös partiossa tarvitaan aikuisia toiminnan taustatueksi.
Partiossa aikuisen rooli ei kuitenkaan
ole vain johtaa toimintaa tai talkoilla,
vaan aikuinen voi partiossa olla mukana harrastamassa omana itsenään.
Rovaniemellä on partiolippukunta
Napapiirin Tytöissä toiminut jo kolmen vuoden ajan aikuispartioryhmä, joka sekä harrastaa partiota omana ryhmänään että osallistuu lasten ja
nuorten partiotoiminnan mahdollistamiseen.
Aikuisia tarvitaan erityisesti johtamaan aloittavia sudenpenturyhmiä,
ja näin voidaan turvata mahdollisim-

man monelle lapselle partiopolun alkaminen sudenpennusta lähtien. Uusien sudenpentujohtajien (akeloiden)
tukena ovat toiset akelat ja muut aikuispartiolaiset niin omassa partiolippukunnassa kuin partiopiirissä. Partioharrastus onkin yhteisöllistä vapaaehtoisuutta, missä osallistuja iästä riippumatta saa tekemällä oppimisessa haastaa itseään ja kokea ”partiokivaa” hyvien ystävien kanssa.

Mitä partiossa tehdään?
Ketunpentujen pesä tyhjenee Ounasrinteen kappelilla, kun nykyinen ryhmä siirtyy seikkailijoihin. Uusia pentuja kaivataan mukaan toimintaan.
– Parasta oli se, kun kerran teimme
pahvilaatikoista seinän ja sitten saimme juosta siitä läpi, kertoo yksi Ketunpentu silmät hehkuen. – Se oli mahtavaa, kun sai olla yötä teltassa ja paistaa
pullaa nuotiolla, toinen miettii. Kolmas on saanut uusia ystäviä ja pitää
eniten ulkoleikeistä.
– Sitten me askarrellaan, leikitään
ja lauletaan, käydään leireillä ja suoritetaan merkkejä ja opetellaan erilaisia solmuja ja, ja, ja… luettelosta ei meinaa tulla loppua, kun Ketunpennut miettivät, mikä partiossa
on mukavaa.
Jos partiokipinä on syttynyt, älä epäröi olla yhteydessä partiotoimistoon p.
016 3355 285 tai partiotyön ohjaaja
Antti Pehkoseen p. 040 741 4531 tai
antti.pehkonen@evl.fi.
Sirpa Nykänen ja
Harriet Urponen

– Partio on paras harrastus,
tuumaavat ketunpennut.

Kuva Harriet Urponen

Partio voi olla koko perheen harrastus
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Muutosten maailmassa

05.09. klo 19 Ruskan kosketus-konsertti, Joel
Hallikainen, pääsylippu 15 €.
20.09. klo 19 konsertti, Exit. Pääsylippu 10 €.
24.09. klo 19 Suomalaisen rukous- konsertti, Hannu
Musakka, laulu, Mauri Miettunen, piano. Vapaa pääsy,
käsiohjelma 5 €.
29.09. klo 18 Lauluja luonnosta-konsertti, Lisbeth
Sandberg, laulu, Virve Räisänen, piano.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 €.

Exit syyskuussa Rovaniemen kirkkoon
Suomalaisen kristillisen rockin
pioneeriyhtye Exit esiintyy Rovaniemen kirkossa pe 20.9. klo 19.
Tämä yksi suomen tunnetuimmista gospelbändeistä juhlisti 25-vuotista taivaltaan vuonna 2012. Exitin musiikki puhuttelee eri sukupolvia.
Exitin perusti vuonna 1987 joukko muusikoita, jotka olivat tahoillaan toimineet jo pidempään gospelin parissa. Aloittaessaan Exit oli
ensimmäisiä yhtyeitä Suomessa,
joka yhdisti rockmusiikin ja kristillisen sanoman.
Yhtyeen musiikki soi nykyään
yli kirkkokuntarajojen ja sen yleisö muodostuu hyvin eri-ikäisistä
kuulijoista. Monet Exitin kappaleet ovat olleet suuria hittejä rippikouluissa ja suosituimmat niistä
ovat päätyneet useisiin nuottikirjoihin. Yhtyeen tunnetuimpia lau-

luja ovat Varjoista maan, Kahden
maan kansalainen ja Mitä rakkaus on?
Pekka Simojoen luotsaama Exit
on vuosien kuluessa tehnyt reilut 900 konserttia, ja konsertoinut
Suomen lisäksi monissa Euroopan
maissa. Yhtyeen levyjä on myyty
lähes 100 000 kappaletta.
Vuonna 2012 Radio Dein kuuntelijat valitsivat Pekka Simojoen
Suomen parhaaksi gospelartistiksi Exitin saavuttaessa kakkossijan.
Alkuperäisjäsenistä Exitissä ovat jäljellä Pekka Simojoki
(laulu), Matti Puttonen (laulu ja
koskettimet) ja Timo Luoto (rummut). Muut yhtyeen jäsenet ovat
Jari Levy (laulu ja koskettimet),
Markku Perttilä (laulu ja kitara),
Jarkko Jouppi (kitara) ja Timo
Jouppi (basso).

Kun englantilainen apupappi Samuel John Stone kirjoitti 27-vuotiaana virsikirjamme virren 164,
hän ei voinut arvata, että hänen sanoittamaansa virttä lauletaan vielä tänään eri puolilla maailmaa.
Virsi syntyi silloisen 1860 velloneen kuuman kirkollisen keskustelun jälkitunnelmissa. Tulipa siinä
tuoksinassa yksi etelä-afrikkalainen piispakin erotettua virastaan.
Hyvin sopivat nämä sanat Suomen kirkkoonkin tällä hetkellä. ”On Kristus kirkon Herra, sen
luoja ainoa” –virsi kertoo kirkon
olemuksesta. Mutta erityisesti kolmas säkeistö on puhutteleva: ”Ja
vaikka maailmassa on kirkko vieras niin, häväisty, haavoitettu, revitty uuvuksiin, sen pyhät vartiossa kuitenkin odottaa, yön valta milloin päättyy ja aamu aukeaa.”

Tämän päivän kirkollisen keskustelun keskellä virsikirja on
eräänlainen peili, josta voidaan
löytää ihmisten kokemuksia ja
tuntemuksia hengellisestä elämästä vuosisatojen ajalta. Hyvältä tuntuu virren neljäs säkeistökin:
”Näin seurakunta Herran melskeessä taistelun tähyää täyttymystä rauhansa luvatun…”
Toinen hyvin tähän aikaan sopiva virsi on supisuomalainen Juhani Veikkolan sanoittama virsi 602.
”Hämmennys valtaa usein tajuntamme, niin nopeaa on muutos
maailmamme”. Virsi ottaa kantaa
luomakunnan hyvinvointiin hyvin
vahvasti, mutta viimeinen säkeistö kääntää katseen kirkkoomme.
”Armahda, Herra, kirkkoasi, meitä, ettemme uuvu, toivoamme heitä. Suo voimaa kaikki synti paljas-

Sävelkaikuja
taa ja sovituksen sana kirkastaa”.
Tässä muutosten maailmassa
siis soikoot sekä virret että hengelliset laulut! Mahdollisuuksia siihen
löytyy seurakunnassamme paljon,
kuoroista ja lauluryhmistä yhteislaulutilaisuuksiin. Tervetuloa lämmittelemään sekä mielen että sielun virkistykseksi.
Olkoon syksysi siunattu!

Mauri Miettunen

Liulin seminarilaisten iloinen tervetulotoivotus.

Terveisiä Tansaniasta
Hartaita säveliä -ohjelmaa
on kuunneltu jo 50 vuotta
Hartaita säveliä –ohjelma kuuluu
Yle Radio 1:llä joka päivä. Ensimmäisen kerran ohjelma lähetettiin
2. syyskuuta 1963. Tuosta alkaen
hengellisen musiikin suosikkiteokset ovat kuuluneet Yleisradion päivittäiseen ohjelmistoon.
”Hartaita säveliä –ohjelmaa tehtäessä tuntuu kuin olisi kanttori

Radio Dei
93,4 Mhz

Rovaniemen
seurakunnan ohjelma
sunnuntaisin
klo 9–12.
Seuraa ilmoittelua
perjantain Lapin
Kansa-lehdessä.

Suomen suurimmassa seurakunnassa. Kuulijoita saattaa olla jopa 200 000. Kappaleiden valinta
on varsin samanlaista kuin jumalanpalveluksen musiikin valinta.
Kirkkovuoden lisäksi muun muassa esitettävien kappaleiden monipuolisuus on keskeinen tekijä musiikkivalintoja tehtäessä”, kertoo
Martti Laitinen, joka on yksi Hartaiden sävelten toimittajista.
Juhlakonsertti on Helsingissä
2.9.
Hartaiden sävelten 50-vuotisjuhlakonsertti järjestetään Helsingissä Vanhassa kirkossa 2.9.2013
kello 18.30. Tilaisuus on kaikille
avoin. Juhlan juontaa pääkuuluttaja Timo Teräsvuori. Tilaisuus radioidaan suorana lähetyksenä Yle
Radio 1:llä. Tilaisuudessa esiintyy
Psallamus-kuoro, joka on äänittänyt suuren joukon virsikirjan virsiä
Ylen käyttöön. Psallamus esiintyy juhlakonsertissa ensimmäistä
kertaa livenä. Kuoroa johtaa Ilmo
Riihimäki.
Hartaita Säveliä kuullaan joka
arkipäivä Yle Radio 1:llä ennen
aamu- ja iltahartauksia.

Kesäkuussa teimme pitkän matkan
Ruvuman laajaan rovastikuntaan,
josta ensi vuonna tulee oma hiippakunta. Vierailimme yhdeksässä
seurakunnassa vahvistamassa niiden nais- ja diakoniatyötä järjestämällä seminaareja. Monican, tansanialaisen työtoverini kanssa tehty matka oli ollut suunnitelmissa
jo pitkään, mutta peruuntunut eri
syistä. Olemme iloisia, että koulutusmatka onnistui hyvin.
Matkalta mieleeni jäivät Mbambabayn ja Liulin seurakunnat, jotka
sijaitseva kauniin Nyasajärven rannalla. Järven toisella puolella näkyivät Malawin vuoret. Mbambabayssa seminaariin osallistui vain
kourallinen naisia, mutta he olivat
erittäin innostuneita. Liulissa seurakunnan väki oli kutsunut seminaariin eri kirkkokuntien naisia.
Kun kristittyjä ei ole kovin paljon,
on tärkeää pitää yhtä.
Seminaarien aiheet liittyivät diakoniaan, kristilliseen perhe-elämän
kysymyksiin, naisten rohkaisemiseen toimimaan kirkossa ja yhteiskunnassa sekä myös taloudelliseen
itsenäisyyteen. Naisten kysymykset
ovat aika samantyyppisiä eri puolilla, mutta usein paikallisesti joku kysymys korostuu. Näissä seurakunnissa naisia kiinnosti erityisesti se,
miten opettaa lapsille kristillisen uskon asioita kotona. Monessa perheessä vanhemmista ainoastaan äiti
osallistuu seurakunnan toimintaan.

Heinäkuun alussa Njomben kuurojenkoululla järjestettiin hiippakunnallinen pyhäkoulunopettajien
kurssi, jolle oli kutsuttu pyhäkoulunopettajia hiippakunnan jokaisesta seurakunnasta. Täällä pyhäkoululaisia on paljon ja pyhäkoulunopettaja opettaa isoa lapsiryhmää usein
ilman minkäänlaista koulutusta ja
apuvälineitä. Pyhäkoulunopettajuus
ei ole niitä kaikkein halutuimpia vapaaehtoistehtäviä. Kun täällä puhutaan kirkon lapsityöstä, se tarkoittaa
lähinnä pyhäkoulua. Kirkon lastentarhat ovat maksullisia eivätkä siis
avoimia kaikille lapsille.
Lähes viikon ajan pyhäkoulunopettajille opetettiin uusia opetusmenetelmiä, uusia lauluja ja havainnollistavan opetusmateriaalin tekoa sekä tavallisten esineiden käyttöä havainnollistamaan
opetusta. Tärkeäksi koettiin myös
mahdollisuus keskustella yhdessä ja kertoa pyhäkoulutyössä kohdatuista haasteista, ongelmista ja
iloista. Uskon, että monen arvostus
omaa ja toisten pyhäkoulunopettajien työtä kohtaan kasvoi.
Päätösmessuun kurssilaiset olivat valmistelleet näytetunnin pienoisevankeliumista (Joh 3:16).
Messun johtanut hiippakuntamme
piispa kertoi pitäneensä useamman
jumalanpalveluksen lapsille, mutta arveli, etteivät lapset ehkä olleetkaan ymmärtäneet häntä kuten hän oli kuvitellut. Nyt saatu-

aan oppia pyhäkoulunopettajilta,
hän onnistuisi seuraavalla kerralla paljon paremmin! Kurssin käyneiden kautta tieto kulkeutuu seurakunnissa eteenpäin muille pyhäkoulunopettajille.
Njombessa kuurojenkoululla
kahden vuoden ajan työssä olleet
Elina ja Mika Tikkanen palasivat
Suomeen kesäkuussa, samoihin aikoihin tänne tulivat Suomesta Leena ja Gerson Mgaya lapsineen. Leena on Lähetysseuran palveluksessa ja on aloittanut kanssamme diakoniatyössä. Gerson on tämän hiippakunnan pappi. On hyvä olla yhdessä tansanialaisten työtoverien
ja ystävien kanssa, mutta on myös
mukavaa puhua omaa kieltä – erityisesti kun täällä Njombessa yhteydenpito Suomeen esimerkiksi skypen kautta ei onnistu kuten isommissa kaupungeissa. Tyttäreni Josefiina ja Mgayojen Naomi ja Eeli
ovat jo ehtineet leikkiä monet leikit.
Toivotamme teille siunattua loppukesää!
Lämpimin terveisin,
Riikka Gammelin

Lähetysruutu

Pääsky
Juhlapalvelua ammattitaidolla

ANNIN PITOPALVELU
Anni Pallari
p. 0400 692 523

P

Vapun
itopalvelu

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

KIVIVEISTÄMÖ
LAPIN KIVITUOTE KY

Ilmoittaja,
ota yhteyttä.

Kivialan erikoisliike
- hautakivet
- lisäkaiverrukset
- keittiötasot yms.

Pirjo Teva

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

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

Seutulanharjun hoivakoti Ky
Seutulankuja 11 016 379 7071
96800 Rovaniemi





 



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

Täyden palvelun hautaustoimisto

LUOTETTAVASTI JA
AMMATTITAIDOLLA
HAUTAUSPALVELU LUOMA-AHO KY
Palvelemme ma-pe 10-15 ilt. ja viikonloppuna sop. mukaan
Puh. (016) 319 737 • 0400 931 774
Rovakatu 15 • www.hautauspalveluluoma-aho.ﬁ
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Sylvi Kuoksan runoja
Tellervo Kuoksa-Koho on julkaissut äitinsä Sylvi Kuoksan (19201990) runoista kirjan. Sylvi Kuoksa oli perunkajärveläinen maatalon
emäntä, jonka arki ja pyhä koostui karjanhoidosta ja yhdeksän lapsisen perheen kasvattamisesta yhdessä Kaino-puolison kanssa. Raahessa lapsuutensa ja nuoruutensa
viettäneen syntyneen Sylvin sydämessä oli kaipuu merellisiin maisemiin erämaakylässä Perunkajärvellä.
Sylvi Kuoksa kirjoitti pöytälaatikkoonsa runoja, milloin vihkoon, toisella kertaa sanomalehden
reunaan ja navettatöiden keskellä
kosmoskynällä rehusäkistä repäistyyn paperiin. Kynä odotti navetan
ikkunalla maatalon emännän sydämen äänten riimeiksi tuloa. Sylvin
runoharrastus oli saanut sytykkeen
lausuntaharrastuksesta.
Runot kertovat arkisen työn pon-

Suomen Lähetysseura
tukee nälänhädästä
kärsivien avustustyötä
Namibiassa
Luterilainen maailmanliitto on
aloittanut nälänhädästä kärsivien
avustustyön paikallisten kirkkojen
kanssa Namibiassa. Apua tarvitsee
noin 330 000 ihmistä.
Namibiaa koettelee pahin kuivuus 30 vuoteen. Ruokavilja on
kuivunut pelloille, ja kotieläimet
kärsivät kuivuudesta, koska ruokaa
ja vettä ei ole. Noin 14 % maan väestöstä tarvitsee avustusta.
”Nälkätilanne pahenee vuodenvaihdetta kohti, sillä silloin asukkaiden ruokavarastot loppuvat.
Uutta satoa saadaan aikaisintaan
ensi vuoden maaliskuussa, jos sateet tulevat ajallaan,” kertoo Lähetysseuran kehitysyhteistyökoordinaattori Katri Suhonen.
Suomen Lähetysseura on toiminut Namibiassa vuodesta 1870.
Lähetysseuran yhteistyökumppani, Namibian evankelisluterilainen
kirkko itsenäistyi vuonna 1954.

Katastrofirahaston
keräystili
IBAN: FI60 8179 9710 0312 86
BIC: DABAFIHH kirjoita viestikenttään AUTA
Soita katastrofikeräyspuhelimeen 0600-11320 (Puhelun hinta
20,28 e + pvm.)
Lahjoita tekstiviestillä kirjoittamalla viestiksi AUTA5 (5 e) tai
AUTA10 (10 e). Lähetä viesti numeroon 16155

jaan eri tilaisuuksissa mm. Perunkajärven kylän juhlissa. Hän teki runon mm. Jouttikeron kappelin 20-vuotisjuhliin. Runot ovat arkisuudessaan herkän koskettavia,
monen Sylvin ikäpolven raskasta
työtä tehneen elämäntuntoja luotaavia.

nistuksista, onnen tunteesta läheisten kanssa, kodista, elämän kivuista, luonnon seuraamisesta. Kaiken
pohjalla on vahva luottamus elävään Jumalaan. Sylvi lausui runoVesterinen, Pirkko-Liisa (toim.)
2013. PS-kustannus.

Kateus työelämässä.
Harva meistä tunnustaa, että on kateellinen työkaverille. Meillä on kovin vähäiset valmiudet tunnustaa itsessämme häpeällisiä tunteita, jollaiseksi kateuskin voidaan lukea.
Kateus toimii hiljaisella ja salakavalalla tavalla. Juuri kukaan sitä kokeva ei tunnusta sitä ääneen,
joten olemme vaikealla maaperällä parantaessamme sen aiheuttamia
haavoja. Kateutta on helpompi huomata muissa, kuin itsessään.
Kateudella on monia ilmenemismuotoja ja ulospäin suuntautunut ja
voimakastahtoinen ihminen ilmaisee sitä eri tavoin, kuin hiljainen ja
vetäytyvä henkilö. Naisten ja miesten kateus ilmenee eri tavoin.
Kateuden tunnustamisessa piilee
mahdollisuus, uuden alku. Koskaan
emme pysty kitkemään kokonaan
kateutta pois ihmismielestä. Oleellista on se, kuinka kateuteen suhtaudutaan ja mitä siitä seuraa.
Minkälainen minä olen? Minkälainen haluaisin olla? Kateus kertoo
usein toiveistamme ja halustamme
tehdä asioita oman elämän parantamiseksi.
On niin helppo sanoa sitä, että

33. vuosikerta
Julkaisija
Rovaniemen seurakunta

Vastaava päätoimittaja
Olli Seppälä
Toimitussihteerit
Harriet Urponen, puh. 040 1207 755
harriet.urponen@evl.fi

Lähteentien pirtti

Jouni Hagström, puh. 335 5249
jouni.hagstrom@evl.fi

erilaisiin perhejuhliin.
Tilavuokra alkaen 150 euroa. Myös hyvää pitopalvelua.
www.veerantalo.fi | Lähteentie 1 | Gsm: 044-200 6880

Veteen sekoitettu maissijauho oli ainoa
ruoka, jota tämä tyttö sai ruuakseen.
Kuva: Dirk Haarmann Luterilainen maailmanliitto

KHY

Kirja-arvio

kaikilla meillä on oma vahvuutemme. Yhtä helppoa on ihmetellä sitä,
miksi emme aidosti vain hyödynnä kaikkien parasta osaamista yhteisen hyvän eteen? Kateuden vastalääke on kiitollisuus. Kiitollinen
ihminen ajattelee asioista positiivisesti ja iloitsee muidenkin saavutuksista.
Kateudesta kannattaa puhua.
Avuksi voi ottaa Pirkko-Liisa Vesterisen toimittaman Kateus työelämässä -kirjan, joka valottaa kateuden syntyä ja tarjoaa hyödyllisiä
keinoja kateuden kitkemiseksi.
Harriet Urponen

Pääsky
Päätoimittaja
Jouni Riipinen
0400 174 005
jouni.riipinen@evl.fi

Tunnelmallinen

Kiitän.
Päivistä kiitän,
levosta, unesta öiden.
Käteni yhteen liitän,
nää kädet mobnien töiden.
Mihin kaikkeen tarttuneet ne ovat
mistä kiinni pitäneet
ne ovat olleet voimakkaat, kovat
kun työt ovat vaatineet.
Mutta hetkissä helliä ladsta,
ne kosketti varoen.
Näiden käsien toiminnasta,
myöskin kiitän rukoillen.

Lehtityöryhmä
Jouni Riipinen pj., Jouni Hagström,
Harriet Urponen, Sanna Kerola, Sirpa
Nykänen, Tuomo Korteniemi, Markku
Kukkonen, Maija Pieskä, Pirjo Pyhäjärvi, Kari Yliräisänen

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-yhtiöt
Ilmoitusmarkkinointi
Pirjo Teva
puh. 020 754 2284,
040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi
Toimituksellinen aineisto
Rovaniemen seurakunnan
tiedotustoimisto,
PL 8104, 96101 ROVANIEMI
Seuraava Pääsky ke 25.9.2013
Aineisto
ma 9.9.2013
Kustantaja
Kustannus-Osakeyhtiö
Kotimaa
Painatus Alma Manu Oy,
Rovaniemen paino
Jakelu
Itella posti oy
Jakeluhuomautukset puh. 335 5249
Tilaukset 5 euroa vuosikerta
Painos
31 650

Pääsky
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Kesätyöntekijöiden kokemuksia

Simo Jalasto,
diakoniatyöntekijä

Laura Witick,
kesäteologi

Karoliina Pelimanni,
nuorisotyöntekijä

Simo Jalasto on käynyt 70-luvulla Rovaniemellä armeijan ja kaupunki on neljässäkymmenessä vuodessa muuttunut paljon. –Rovaniemi on silti yllättävän pieni paikka, Simo Jalasto tuumaa.
Kolmen viikon jaksoa lukuun ottamatta Simo on työskennellyt torin kupeessa Helmikammarissa. –Joka päivä
on riittänyt väkeä ja vapaaehtoisia, Simo kuvailee. – Ihmiset ovat täällä ulospäin suuntautuneita, eikä heillä ole kiire, Simo kiittää.
Kesä on kulunut nopeasti Helmikammarissa. Työtehtäviin on lisäksi kuulunut päivystystyötä, onnittelukäyntejä ja tapahtumissa käyntejä. – Haikeus on kova, kun Simo
jättää meidät, sanovat Helmikammarin vapaaehtoiset kuin
yhdestä suusta.

Laura on muuttanut 15-vuotiaana Rovaniemelle Kokkolasta
ja asunut täällä aina yliopiston alkamiseen saakka. Hän on
käynyt lukion Rovaniemellä ja kaupunki on tullut tutuksi.
– Kesä meni aivan mahtavasti! Pakko sanoa, että se oli
paras moneen vuoteen, Laura kiittää.
Hän sai tehdä monenlaisia työtehtäviä, joista mieluisimpia olivat sanajumalanpalvelukset, hartaudet ja nuortenillat,
ikäihmisten syntymäpäiväkäynnit ja rippikoululeireillä ohjaajana toimiminen.
Syksyllä Laura jatkaa Itä-Suomen yliopistossa, Joensuussa teologian opintojaan. Tulevana lukuvuonna on ohjelmassa mm. kandintyön kirjoittaminen. Vapaa-ajallaan hän jatkaa maalaamis- ja piirtämisharrastuksiaan.
Laura toivottaa oikein hyvää ja siunattua syksyn alkua
kaikille!

Karoliina on kotoisin Torniosta, mutta ystävien kautta Rovaniemi on hänelle jo entuudestaan tuttu paikka. Hän iloitsee
siitä, että tämä kesä toi hänelle uusia ystäviä Rovaniemeltä.
– Voi, miten nopeasti ja ihanasti tämä kesä meni, Karoliina huokaisee.
Suurimmaksi osaksi Karoliinan kesä kului leiriympäristössä. –Pääsin osallistumaan kolmelle rippileirille, joista
yksi oli vaellusleiri, Karoliina kertoo. Hän iloitsi siitä, että
työnkuvasta tuli monipuolinen ikäihmisten syntymäpäiväkäyntien ja laitoshartauksien myötä.
Karoliinan suunnitelmissa on valmistua tulevana keväänä
yhteisöpedagogiksi eli kirkon nuorisotyönohjaajaksi.
Karoliina jättää Pääskyn lukijoille ja tapaamilleen ihmisille terveisiä:
Vaikka syysillat pimenevät, meidän ei tarvitse pelätä. Herran valo loistaa siellä missä sinäkin. PS. 27:1. Siunattua syksyä jokaiselle pienelle ja isolle!
HU

Syysallakka
Tarkemmat tiedot kulloinkin lähipäivien tapahtumista näet
Uusi Rovaniemi-lehdestä keskiviikkoisin ja seurakunnan kotisivuilta www.rovaniemenseurakunta.fi
ROVANIEMEN KIRKKO
Sunnuntaisin klo 10 messu. Tiistaisin klo 8.30 Aamun rukoushetki kirkon sakastissa. Keskiviikkoisin klo 18 arki-illan ehtoollinen kirkossa, kuukauden viimeinen ke klo 18 Holy Mass.
30.08. klo 18
02.09. klo 18
04.09. klo 13
04.09. klo 18.30
05.09. klo 19

nuorten messu.
Yliopiston avajaismessu-Lähdemessu.
Virrestä voimaa –yhteislaulutilaisuus.
Jumalan kohtaamisen ilta.
Ruskan kosketus-konsertti, Joel Hallikainen,
pääsylippu 15 €.
06.09. klo 16–21 Vaivaton vihkihetki.
08.09. klo 18
Tuomasmessu.
20.09. klo 19
konsertti, Exit. Pääsylippu 10 €.
21.09. klo 11
konfirmaatio, Elämysrippikoulu.
22.09. klo 15
Lähdemessu yhdessä nuorten messun
kanssa.
24.09. klo 19
Suomalaisen rukous -konsertti,
Hannu Musakka, laulu, Mauri Miettunen,
piano. Vapaa pääsy, käsiohj. 5 €.
25.09. klo 10
lasten enkelikirkko.
25.09. klo 18
Holy Mass-englanninkielinen messu.
27.09. klo 18
nuorten messu.
29.09. klo 18
Lauluja luonnosta-konsertti,
Lisbeth Sandberg, laulu, Virve Räisänen,
piano. Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 €.

01.09.
02.09. klo 13
04.09. klo 18

KESKIKAUPUNKI
Lähellä sinua-tapahtuma. Diakoniatyötä Rovaniemellä 100 vuotta.
kaupungintalon valtuustosalissa Kristityt yhdessä -rukoushetki.
Norvajärven leirikeskuksessa miesten

saunailta. Lähtö 17.45 srk- keskuksesta.
Isäntänä Lauri Kinnunen.
07.09. klo 16
Ounaspaviljongilla International Christian
Song Service.
11.09. klo 18.30 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
12.09. klo 18
lähetystyön rukousilta kryptassa.
14.09. klo 13–15.30 kryptassa rukousiltapäivä Rovaniemen
puolesta.
18.09. klo 13
srk-keskuksessa Virrestä voimaa –yhteislaulutilaisuus.
18.09. klo 18
Norvajärven leirikeskuksessa miesten saunailta. Lähtö 17.45 srk-keskuksesta. Isäntänä
Jouni Riipinen.
18.09. klo 18.30 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
21.09. klo 12–17 srk-keskuksessa yhteiskristillinen Miehen juttu-tapahtuma.
21.09.
GRR Gospel Rock Rovaniemi.
25.09. klo 18.30 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.

08.-10.09.
08.09. klo 13
15.09. klo 13
22.09. klo 13
24.09. klo 10
29.09. klo 13
22.09. klo 12

KORKALOVAARA-YLIKYLÄ
kappelissa seurakuntatapahtuma, Kansan
Raamattuseura.
kappelissa messu.
kappelissa messu.
kappelissa messu.
kappelissa enkelikirkko.
kappelin 25-vuotisjuhlamessu.
Ylikylän koululla sanajumalanpalvelus, Ilari
Kinnunen. Kahvit ennen jumalanpalvelusta.

OUNASVAARA
08.09. klo 15
kappelin 30-vuotis synttärimessu.
27.09. klo 9 ja 10 kappelissa lasten enkelikirkko.
SAAREN-NAMMANKYLÄT
Jouttikeron kappelissa Lähellä Sinua seurakuntatapahtuma, kirkkokahvit.
23.09. klo 10 ja 24.9. ja 25.9. klo 9 ja klo 10 Aapakirkossa lasten
enkelikirkko.
08.09. klo 13

YLÄKEMIJOKI
Viirin kappelissa jumalanpalvelus, diakonia
100 v-muisteluksia ja syyskauden aloitus.
08.09. klo 14
Auttikönkään laavulla Nuotiolaulut.
12.09. klo 11
Oikaraisen kerho.
15.09. klo 11
Auttin kappelissa virsikirkko ja varttuneiden
kerho 51 v. – muisteluksia.
19.09. klo 10–13 Viirin srk-kodilla toimintapäivä.
22.09. klo 11
Viirin kappelissa messu.
26.09. klo 11–13 Tennilän kylätalolla kaikenikäisten kerho.
29.09. klo 11
Auttin kappelissa messu.
01.09. klo 18

ALAKEMIJOKI
04.09. klo 18
Muurolan kappelissa Sanan ja sävelen ilta.
08.09. klo 13.30 Muurolan kappelissa perhekerho karennien
kanssa.
15.09. klo 10
kappelissa messu. Kynttiläkiven käyttöön
siunaaminen, kirkkokahvit.
20.09. klo 9
kunniakäynti Muurolan Jääkärikivellä.
22.09. klo 13.30 kappelissa perhekerho karennien kanssa.
26.09. klo 10
kappelissa Enkelikirkko.
27.09. klo 18
myyjäiset, Muurolan Rauhanyhdistys.
29.09. klo 11
kappelissa Mikkelipäivän perhekirkko. Burmalainen lounas, vapaaehtoinen maksu lähetystyön hyväksi.
OUNASJOKI
Sinetän kappelissa Hiljaisuuden ilta ja HPE.
Sinetän kappelissa motoristikauden päätöshartaus, Riipinen, kahvit. Tervetuloa kaikki
tiellä liikkujat.
07.09. klo 16
”Paimenten jäljillä” Jouni Riipinen ja Heikki
Haavikko. Kokoontuminen Lehtojärven kulttuuripysäkillä Pellontien varrella, Tapionharjuntie 2.
15.09. klo 11
Meltauksen kappelissa messu.
22.09. klo 11
Sinetän kappelissa Sadonkorjuujuhla.
29.09. klo 10.30 Sinetän kappelissa Pyhät meiningit.
01.09. klo 18
07.09. klo 14

