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Pääsihteerit Elina ja Jussi:

Jumala tekee suuria tekoja.
Tervetuloa tutustumaan
nykyajan lähetystyöhön.

Juhlat onnistuvat
vain satojen
vapaaehtoisten
avulla.

Juhlille saapuu
vieraita Nepalista,
Etiopiasta ja
Tansaniasta.

Juhlilla ohjelmaa
kaikenikäisille.
Tule ja koe
”Maailmojen messu”.

Palkittu muusikko
Jukka Salminen
tuo Tarinasafarin
lähetysjuhlille.

Jaakko Löytyn 60-v
juhlakonsertti
Lappi Areenalla
lauantaina 13.6.

• Sivut 2 ja 5

• Sivut 6–7

• Sivut 10–11

• Sivu 12

• Sivu 20
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Kattaus nykypäivän lähetystyöstä Lappi Areenalla

S

uomen Lähetysseuran ja Rovaniemen
seurakunnan järjestämät valtakunnalliset lähetysjuhlat ovat reilun viikon päästä viikonvaihteessa 12.–14.6. Perjantai-iltana
12.6. juhlapaikkana on Rovaniemen kirkko,
lauantaina ja sunnuntaina Lappi Areena.
Juhlia on valmisteltu reilun vuoden ajan.
Matkalla on tapahtunut yllättäviä muutoksia,
pääsihteerin vaihdos ja myös kirkkoherra on
jäänyt työstä sivuun. Vaihdoksiin olemme sopeutuneet ja pysyneet hyvin valmisteluiden
suunnitelmassa.
Juhlien suurimman urakan tekevät sadat
vapaaehtoiset niin etukäteisvalmisteluissa,
juhlarakentamisessa kuin itse tapahtumien toteuttamisessa. He ovat ratkaisevassa asemassa
juhlien onnistumisen kannalta. He antavat
aikaansa, voimiaan, käsiään ja jalkojaan, yhteiseen ponnistukseen sitoutuneina. Kiitos Sinulle, joka vapaaehtoisena olet juhlia tekemässä.
*****
Olemme valmistelleet näitä juhlia rukoillen
kaiken hoitumista mahdollisimman hyvin
ja sujuvasti. Emme ole pyytäneet vain sitä,
että järjestäjinä onnistuisimme, vaan ennen
kaikkea sitä, että juhlavierailla olisi juhlilla
ja juhlien jälkeen tunne: ”Tulin kohdatuksi,

tulin ravituksi, sain matkaevästä, minulle puhui juhlilla elävä Jumala. Sain oppia uutta ja
viedä sitä nyt eteenpäin.”
Toivotamme Taivaan kosketusta jokaiselle juhlille tulijalle juhlateeman sanoin ”Valo
varjot hajottaa”. Toivottavasti yöttömän yön
aurinko hellii juhlavieraita samalla muistuttaen maailman valosta, Vapahtajastamme
Jeesuksesta, joka kuoleman voittajana on
pysyvästi ”ylösnoussut aurinkomme”. Ihmiskunnan toivo.
*****
Juhlat ovat kattaus nykypäivän lähetystyöstä, joka moni-ilmeisyydessään on runsauden
sarvi. Takavuosikymmenten mielikuva lähetystyöntekijästä, puun alla mustia opettavasta
valkoisesta miehestä, on syytä päivittää nykypäivään.
Nykyaikainen lähetystyö on yhteistyötä
kumppanuuskirkkojen ja -järjestöjen kanssa.
Se on paikallisten kirkkojen tukemista niiden
työssä, evankeliumin julistamiseksi. Lisäksi
se on kasvatustyötä ja koulutusta, jolla kasvatetaan kirkon jäseniä ottamaan vastuuta
lähimmäisestä ja ympäristöstä.
Se on myös modernien viestintävälineiden, kuten esimerkiksi satelliitti-TV-kanavien

kautta tapahtuvaa vaikuttamistyötä.
Nykyaikana julistukseen kuuluu vahavana
osana myös uskontodialogi, jolla pyritään oikeudenmukaisuuteen, rauhaan ja sovintoon
jossa eletään rinnakkain toinen toistansa
kunnioittaen. Kanavina tällaisessa ovat kansalaisjärjestöt, joilla on mainittuja tavoitteita.
*****
Suomen Lähetysseuran työhön on Martti
Rautasen ajoista 1870-luvulta lähtien kuulunut myös palvelutyö, jota perinteisesti
kutsutaan diakoniaksi. Se on matkan varrella
ollut ja on nykyäänkin sairauksien hoitamista
sairaaloineen, terveydenhoidon koulutusta,
ihmiselämää helpottavan tiedon jakamista,
kasvatuksen ja koulutuksen organisoimista ja
tukemista sekä ihmisten opastamista itsenäiseen toimeentulon hankkimiseen.
Tänä päivänä lähetykseen kuuluu vahvana
osana myös yleisiin ihmisoikeuksiin perustuva
katastrofityö, josta esimerkkinä voi mainita
avunantamisen Nepalin maanjäristyksen uhreille.
Lähetysseuran kehitysyhteistyön lävistävinä teemoina ovat sukupuolten välinen tasa-arvo, vammaisten oikeuksien toteutuminen,
hiv- ja aids-ongelmat, ympäristövaikutusten

Viikon sana

Salattu Jumala
Kuinka ääretön onkaan Jumalan rikkaus,
kuinka syvä hänen viisautensa ja tietonsa!
Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa
ja jäljittämättömät hänen tiensä!
Kuka voi tuntea Herran ajatukset,
kuka pystyy neuvomaan häntä?
Kuka on antanut hänelle jotakin,
mikä hänen olisi maksettava takaisin?
Hänestä, hänen kauttaan ja häneen on kaikki.
Hänen on kunnia ikuisesti. Aamen.

(Room. 11: 33–36)

Rukous
Pyhä, salattu Jumala.
Sinä olet kaiken alku, ylläpitäjä ja päämäärä.
Me kiitämme ja ylistämme sinua
luomisesta, lunastuksesta ja pyhityksestä.
Inhimillinen ymmärryksemme ei pysty
koskaan tutkimaan viisauttasi,
eivätkä mitkään sanamme riitä
kuvaamaan olemustasi.
Kuitenkin sinä olet itse tullut yhdeksi meistä
ja asut meissä.
Älä anna tämän ihmeen sammua sydämistämme.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden.

Hartaus
Hyviä uutisia
”Ja mitä tekemistä suomalaisilla naisilla on
thaimaalaisten vierastyöläisten kanssa Israelin
lentokenttä-vankilassa?” tivasi Ben Gurionin
lentokentän sisään ajokaistan turvatarkastaja.
”Sitä mekin ihmettelemme,” vastasimme vilpittömästi työtoverini kanssa. Hetken päästä
pääsimme poliisivankilaan rohkaisemaan meille tutuksi tulleita thaimaalaisia työmiehiä, jotka heistä riippumattomien työlupasotkujen takia palautettiin vankilan kautta takaisin kotimaahansa.
Erään kerran Bangkokin ruuhkassa ajaessani ihmettelin Jumalalle, miten näille Thaimaan
miljoonille ihmisille kerrotaan hyvä uutinen
Jeesuksesta. Aivan kuin Jumala olisi sanonut,
että aloita yhdestä.
Niinpä sain nähdä sittemmin senkin ihmeen,
että nollilta aloittamamme Samroongin seurakunta lähti kasvuun Kannikarin kasteesta. Pian
seurakuntaan tulivat mukaan Prasit ja Thong.
Hetken päästä jouduimme muuttamaan jo suurempiin tiloihin, kun yhä useampi yksi ja yksi liittyi alati kasvavaan seurakuntaperheeseen.

Jeesus antoi opetuslapsilleen tehtävän:
”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun
opetuslapsikseni”. Tämän tehtävän täytäntöön
panossa tarvitaan niitä, jotka lähtevät kertomaan hyvää uutista Jeesuksesta eturintamaan.
Mutta kukaan ei voi lähteä, ellei häntä lähetetä. Siksi tarvitaan myös kotijoukkojen vahva tuki, joka takaa työn taloudellisen työn talous- ja rukoustuen. Jeesuksen antama lähetyskäsky on annettu koko seurakunnan yhteiseksi tehtäväksi.
Lähetystyössä jokainen voi löytää oman
paikkansa ja kokea sen ilon, että saa olla mukana lähetyskäskyn toteutuksessa.
Mitä tekemistä meille rovaniemeläisille on
lähetystyön kanssa sitten, kun kesäkuun lähetysjuhlien uurastus ja ilo ovat takanapäin?
Jospa tästä kaikesta vaivannäöstä avautuukin
tie yhä vahvempaan sitoutumiseen lähetyksen
Herran seuraamisessa. Silloin Jumalalta saamamme siunaus saa levitä runsaana lähelle ja
maan ääriin asti.
Liisa Alanne

Pääkirjoitus

huomioiminen sekä yhteistyökumppaneiden
vahvistaminen. Ulkoministeriön kumppanuusjärjestönä Lähetysseura saa rahoitusta rahoitusta kehitysyhteistyöhankkeisiin.
Lähetysseura pyrkii myös vaikuttamaan
köyhyyttä tuottaviin rakenteisiin, jotka estävät ihmisoikeuksien toteutumista syrjittyjen
ihmisryhmien parissa.
Hyvä juhlavieras, hyvä rovaniemeläinen.
Olet tervetullut juhlatilaisuuksiin, päivittämään tietämyksesi modernista lähetystyöstä, kuulemaan Jumalan suurista teoista ja
löytämään oman paikkasi lähetyksen parissa.
Kari Yliräisänen
vs. kirkkoherra

Kirkon kynnys
Talkoolaiset
– aarteet Kristuksessa
Rovastikunnallisessa lähetysjuhlien talkootoimikunnassa on ollut niin hauskaa, että me sen jäsenet taisimme aloittaa juhlat jo aika päiviä sitten!
Tämä ilo on voinut syntyä vain elävästä yhteydestä Kristuksessa.
Kiitos Herralle, joka on jälleen sytyttänyt rakkauden talkoiluun lukuisissa vapaaehtoisissa. On
ollut ilo saada joukkoomme talkoolaisia mm. Neuvokkaasta. Talkoolaisia saapuu juhlillemme eri
puolilta rovastikuntaa ja sen ulkopuoleltakin, muun
muassa Lapinlahdelta ja Lontoosta. Onpa joku
heistä talkoillut lähetysjuhlilla jo yli 40 vuotta. Ei
yhtään hullumpi harrastus!
Rakkaat talkoolaiset, ensikertalaiset ja konkarit,
te kaikki olette yhtä arvokkaita aarteita Kristuksessa. Vapahtajamme teidät on kutsunut, Pyhä Henki
teidät on avuksemme johdattanut. Herra antaa teille myös kaiken sen, mitä te tarvitsette. Voitte levätä yönne rauhallisin sydämin Vapahtajamme hellimmässä huomassa. Ja aina kun te nousette uuteen
päivään, voitte huokaista vaikkapa psalmin 17 sanoin: ”Kun herään unesta, sinun läsnäolosi ravitsee
minut.” (Ps. 17:15)
Olkaa runsaasti siunattuja!
Talkootoimistossa tavataan!
Teistä kaikista kiittäen,
Sari Kuirinlahti
sekä talkootoimikunnan jäsenet
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Tervetuloa Lähetysjuhlille!
Kirkon sanoma koskee Raamatun mukaan kaikkia luotuja. Sama evankeliumi, joka on elämän
valona, voimana ja ilona rovaniemeläisille, vaikuttaa samoja asioita kaikkialla maailmassa. Kirkko
perusti aikanaan Suomen Lähetysseuran toimimaan sen seurakuntien lähetystyön välineenä.
Valtakunnallisilla Lähetysjuhlilla Rovaniemellä esittäytyy koko sen toiminnan laaja kirjo 30
maassa. Sana ”lähetys” pitää sisällään monenlaista toimintaa, joka nousee evankeliumin hyvästä
sanomasta. Valtakunnallisilla Lähetysjuhlilla on hyvä päivittää omat tietonsa siitä, mikä on ajankohtaista Suomen Lähetysseuran ja Kristuksen maailmanlaajan kirkon toiminnassa. Emme toimi
yksin maailmassa, vaan yhdessä monien kirkkojen kanssa, joiden ajatukset välittyvät tällaisten
juhlien kautta myös meille.
Kirkon toiminta on monilla alueilla maailmassa haastettuna ja
ahdistettunakin. Se ei ole estänyt
toiminnan laajenemista. Uskomme
mukaan kyse ei ole vain inhimillisestä toiminnasta, vaan Jumalan
omasta missiosta, jossa saamme olla
mukana. Kristus kutsuu meitä edelleen palveluunsa.
Toivon itse tapaavani monia
teistä Rovaniemen Valtakunnallisilla
Lähetysjuhlilla.

Valo varjot hajottaa
– kolmellakin tavalla

Seppo Rissanen
Suomen Lähetysseuran toiminnanjohtaja

Rovaniemellä järjestetään 12.–14.6.15 Suomen Lähetysseuran
valtakunnalliset lähetysjuhlat teemalla Valo varjot hajottaa.
Tämä tutusta virrestä 536 oleva lausahdus on juhlilla totta
kolmellakin eri tavalla.
Ensinnäkin juhlat järjestetään pohjoisimman hiippakunnan alueella juuri keskikesän aikana, jolloin valoa riittää läpi
yön. Pimeän talven jälkeen muutos on valtava ja siinä konkretisoituu suomalaisen luonnon vahvat vastakohdat.
Toiseksi juhlien tehtävänä on hajottaa varjot, jotta näkisimme Jumalan Kristuksessa olevan rakkauden. Jumalan rakkaus
on luonteeltaan aina rajoja ylittävää. Kirkon lähetys eli missio
voi aueta meille vain, jos tämä luonne avautuu.
Kolmanneksi Rovaniemen lähetysjuhlat auttavat meitä näkemään paremmin, mitä kirkon työ on käytännössä sekä täällä
Suomessa että maailmalla. Suomen Lähetysseura on kirkon
suurin ja vanhin lähetysjärjestö. Sillä on laaja-alaista työtä
rakkauden viestin levittämiseksi sekä sanoilla että teoilla yli
30 maassa yhteistyössä paikallisten kirkkojen kanssa. Juhlilla
meillä on mahdollisuus kuulla koskettavia viestejä tästä työstä.
Lähetysjuhlat ovat aina merkittävä osoitus siitä, kuinka
korvaamatonta vapaaehtoisten panos on seurakunnan työssä.
Oulun hiippakunnan puolesta voin vain esittää lämpimät kiitokset jo etukäteen kaikesta tästä työstä sekä vapaaehtoisille
että muille vastuunkantajille.
Rukouksemme on, että Kristuksen valo koskettaisi jokaista
juhlavierasta.

Arvoisat Lähetysjuhlien osanottajat,
hyvät vieraamme
Rovaniemen kaupungin puolesta minulla on ilo toivottaa vuoden 2015 Lähetysjuhlien osanottajat
tervetulleiksi tapahtumaanne napapiirin tuntumaan. Rovaniemi on iloinen tämän merkittävän
tapahtuman sijoittumisesta Suomen arktiseen pääkaupunkiin. Rovaniemi on vireä, kansainvälinen matkailukaupunki, joten toivon teidän viihtyvän myös kaupungin muiden palveluiden
piirissä.
Pohjoisten ja arktisten asioiden globaalin kiinnostuksen kasvu näkyy erityisen hyvin kaupungin elämässä. Rovaniemellä pidetään vuosittain lukuisa määrä kokouksia ja seminaareja arktisista asioista. Hyvinä esimerkkeinä tästä profiloitumisesta ovat vuosittaiset Arktisen muotoilun
viikko ja Arktinen yrityselämän foorumi. Myös joka toinen vuosi järjestettävä Rovaniemi Prosessi
-tiedekonferenssi vahvistaa kaupunkia arktisena kohtauspaikkana.
Rovaniemen matkailun vetonaulat ovat Joulupukki, revontulet, keskiyön aurinko ja Euroopan
puhtain ilmasto. Erityisen vahvaa kasvua viime aikoina olemme kokeneet Aasian matkailijamäärissä, joita Lapin eksotiikka houkuttelee.
Rovaniemi kehittyy myös merkittävänä liikunnan ja urheilun kaupunkina, Ounasvaaran alue
tukikohtana. Hyvä lumivarmuus vahvistaa erityisesti talvilajien harrastusta ja valmennusta. Toki
jalkapallossa Rops on edelleen yksi Rovaniemen tunnetuimmista tuotteista.
Rovaniemen kaupunki kasvaa
väestöltään useita satoja vuodessa. Nykyisellään väestö lähestyy jo
62 000 asukasta. Kaupunki uudistuu
vahvasti uuden rakentamisen kautta.
Korkeakoulu- ja varuskuntakaupunkina väestöä täydentää vielä olennaisesti opiskelijat ja varusmiehet.
Haluan toivottaa osallistujille
mukavaa kesäistä yhdessäoloa Lähetysjuhlien hyvän ohjelman puitteissa!

Samuel Salmi
Oulun hiippakunnan piispa
Led-taulut

Esko Lotvonen
kaupunginjohtaja

640 x 480 px (RoPS)
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Vauhti kiihtyy loppua kohden

Elinan ollessa äitiyslomalla tehtävään valittiin lähetyssihteeri Pirita Bucht, joka ehti tehdä työtä
juhlien eteen jo hyvän tovin. Piritan jäädessä keväällä vanhempainvapaalle, lupautui Elina ottamaan
vastaan tehtävän juhlien pääsihteerinä.
– Hyvin kulkevaan junaan oli
turvallista hypätä, vaikka vauhti
olikin jo kiihtymään päin. Onneksi valmistelut olivat jo niin pitkällä, sillä paljon uusia asioita on tullut eteen. Työni on täysin erilaista seurakuntapastorin työhön verrattuna.
– Olen oppinut paljon uutta itsestäni ja jopa työyhteisöstäni,
Elina Rask-Litendahl sanoo. Hän
pitää tärkeänä sitä, että on aina
voinut kääntyä Lähetysseuran kokeneen ammattilaisen, Jussi Hankelan puoleen.

Aisaparina
ammattilainen
Lähetysjuhlilla on pitkä, lähes 150
vuoden historia. Juhlat ovat muodostuneet Lähetysseuran vuosikokouksen ympärille ja ensimmäisen kerran vuosikokous järjestettiin jo vuonna 1859. Viisi viimeistä vuotta juhlien koordinoimisesta
yhdessä paikallisseurakunnan pääsihteerin työparina on vastannut
Jussi Hankela.

Harriet Urponen

Elina Rask-Litendahl
lupasi vakavasti harkita
Lähetysjuhlien pääsihteerin tehtävää jo
vuonna 2010, kun selvisi,
että juhlat järjestetään
Rovaniemellä. – Se sopi
luontevasti lähetysteologin toimenkuvaan, Elina
Rask-Litendahl sanoi.

Lähetysjuhlakoordinaattori Jussi Hankela ja pääsihteeri Elina Rask-Litendahl ovat juhlien tärkein aisapari.
– Jokaisessa kaupungissa on
omat ominaispiirteensä, mutta
paljon on myös kaikilla juhlilla
toistuvia yksityiskohtia, joista voi
ottaa opiksi.
– Lähetysjuhlien tärkein tehtävä
on koota yhteen, Kristuksen valoon, eri toimijat lähetystyön kentältä. On tärkeää jakaa ajatuksia ja
keskustella, kuulla ajankohtaisista
teemoista ja saada eväitä taas jat-

kaa valoisin mielin eteenpäin, Jussi Hankela sanoo.

Kaupungin tuki tärkeää
Jussi Hankela, Lapin ja Kairosmajan ystävä, on nauttinut suunnattomasti Rovaniemen juhlien valmistelusta. – On mahtava huomata,
miten täällä kaupunki on valmis
satsaamaan tapahtuman onnistu-

miseen. Rahallisen sponsoroinnin
lisäksi kaupunki tarjoaa kuljetuksen Lappi Areenalle, mikä on todella merkittävä panos juhlien onnistumisen kannalta.
Lähetysjuhlakoordinaattori Jussi Hankelan muistivihko näyttää
ulkopuolisen silmin täydeltä. Vielä on monta pientä yksityiskohtaa,
jotka hiotaan kuntoon ennen varsinaista juhlaa, osaksi suurta ko-

konaisuutta. – Vauhti vain kiihtyy
loppua kohti, mutta pian on aika
rauhoittua juhlaan.
Hän muistuttaa, etteivät Lähetysjuhlat edes onnistuisi ilman
valtavaa talkoolaisten määrää. –
Näyttää siltä, että Rovaniemellä
on paljon innokkaita ihmisiä, jotka
haluavat vilpittömästi auttaa, Jussi
Hankela iloitsee.
Harriet Urponen

Iloinen puheensorina
kaikui salissa, kun satakunta vapaaehtoista oli
kokoontunut kirkkoon.
Oli aika pysähtyä kuulemaan kiitoksen sana
ja saada siunaus omaan
palvelutehtävään.
Suomen Lähetysseura ja seurakunta kiittivät talkooväkeä työpanoksesta, jonka he antavat vapaaehtoisesti, jotta Valtakunnalliset Lähetysjuhlat onnistuisivat mahdollisimman hyvin. Suomen Lähetysseurasta mukana olivat kotimaan
työn johtaja Satu Kantola ja lähetysjuhlakoordinaattori Jussi Hankela. Rovaniemen seurakunnasta
siunaamassa olivat vs. kirkkoher-

ra Kari Yliräisänen, talkoopäällikkö, kappalainen Sari Kuirinlahti ja diakonissa Arja Rissanen.
Satu Kantola vertasi puheessaan
kirkkoa ja lähetystyön juuria. Hän
kuvasi niiden saaneen alkunsa samasta tehtävästä, Jumalan missiosta, jossa Pyhän Hengen kautta Jumala kutsuu meitä, synnyttää uskon ja lähettää meidät maailmaan.
Satu Kantola puhui myös helluntain lupauksesta ja Pyhän Hengen merkityksestä. Siitä, miten
Pyhä Henki liittää meidät Jumalan
missioon. Hän muistutti talkooväkeä myös armolahjoista.
– Palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Henki on sama. Olemme kaikki erilaisia ja se on hyvä
asia. Jokainen voi palvella omilla
armolahjoillaan.
Kari Yliräisänen osoitti kiitollisuuttaan talkooväelle:

Harriet Urponen

Talkoolaiset siunattiin
palvelutehtäviin

Elina Rask-Litendahl, Jussi Hankela, Kari Yliräisänen ja Satu Kantola siunaamassa vapaaehtoisia vastuunkantajia
– Kiitos, että olet halunnut lähteä valmistelemaan suurta juhlaa.
Olet antanut aikaasi, olet antanut

voimiasi, olet antanut käsiäsi ja
jalkojasi yhteiseen ponnistukseen.
Toivon, että juhlille tulijat voisi-

vat kokea: Tulin kohdatuksi, tulin ravituksi, sain elämälle eväitä. – HU
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Vapaaehtoistyöntekijät
tärkeässä roolissa Lähetysjuhlilla
Kuvat: Harriet Urpunen

Suuri joukko rovaniemeläisiä vapaaehtoisia on
auttanut Valtakunnallisten Lähetysjuhlien suunnittelussa, valmisteluissa
ja toteutuksessa
Osa työstä tehdään vasta itse juhlilla, jolloin muistakin seurakunnista saapuu joukko vastuunkantajia tekemään työtä yhteisen tavoitteen eteen. Ilman vapaaehtoistyötä juhlien onnistuminen ei olisi
mahdollista! Tutkimukset osoittavat, että vapaaehtoistyö myös lisää ihmisten hyvinvointia.
– Vapaaehtoistehtävissä toimii lähes 300 henkilöä, eikä tässä luvussa vielä ole leipureita eikä
kuorolaisia mukana, sanoo talkoopäällikkö, vapaaehtoistyöstä vastaava keskikaupungin kappalainen
Sari Kuirinlahti.

Kampanisut
Noin 25 nisua varten
tarvitaan:

Lionsit ohjaavat liikennettä
Jarmo Rastas on mukana Suomen Lions-liiton toiminnassa.
Lionsien vastuulla on tapahtuman liikenteenohjaus. Sen toteuttaminen vaatii satoja työtunteja
ja pelkästään liikennettä ohjaamassa on yli sata vapaaehtoista. – Perjantaina avajaistapahtumat ovat kirkonmäellä ja vähäiset parkkipaikat tuovat omat
haasteensa juhlavieraille. Jarmo
Rastas kehottaa lähialueen ihmisiä tulemaan kirkolle kävellen tai
polkupyörällä.
Lauantaiaamuna Lähetysseuran
vuosikokoukseen seurakuntakeskukseen odotetaan satoja kävijöitä. – Jorma Eton tiellä virastotalon ja kaupungintalon takana sijaitsevat parkkipaikat ovat käytössä lauantaisin, Jarmo muistuttaa.

250g
1,5 dl
1 tl
1,5 dl
5,5 dl

Jauhopeukalot Sirkka Närhi (vas.) Elsa Rajatalo, Aila Jäntti ja Tuula Aro (oik.) ahkeroivat Ounasrinteen kappelin keittiössä.
– Lappi Areenalle on keskustasta
matkaa noin kolme kilometriä ja
ilmainen juhlabussi kulkee Lappi Areenan ja Toripuistikon välillä poimien matkustajat kyytiin pysäkeiltä. Juhlabussi lähtee keskustasta esimerkiksi lauantaina puolen tunnin välein.

Jarmo Rastas vastaa Lähetysjuhlien liikenteenohjauksesta. Hänellä on paljon kokemusta suurten tapahtumien liikennejärjestelyistä.

Timo Eskelinen
vastaa ruokahuollosta
Lähetysjuhlavieraille ja talkooväelle on hengen ravinnon lisäksi
tarjolla myös jokapäiväistä leipää,
eli ihan oikeaa ruokaa. – Olen ihan
levollisella mielellä. Parhaani olen
tehnyt ja onneksi se riittää, Timo
Eskelinen naurahtaa. Ruokahuolto työllistää noin 100 henkilöä,
kun lasketaan järjestelyt ruokailujen toteuttamiseksi.
Lappi Areenan harjoitushallissa
on lähetystori ja ruokailutila vieretysten. Areenan pääovella on
myös ulkoravintola ja kioski. Toinen kioski on kirkonmäellä. Eskelinen vastaa myös talkooväen ruokahuollosta.

– Minusta on mahtavaa, kun
voin olla avuksi, Timo sanoo ja
kiittää Sari Kuirinlahtea, joka on
innostanut talkooväkeä puhaltamaan yhteen hiileen.
– Suurin haaste on siinä, että
on hyvin vaikeaa arvioida, paljonko näin suuressa tapahtumassa tarvitaan ruokaa. Osa paikallisista saattaa syödä kotona, osa
syö jo hotellissa tuhdin aamupalan. Myös sää voi vaikuttaa ruoan
menekkiin. Koko kävijämäärä on
täysi arvoitus. Jos joku ruokalaji loppuu, niin jotakin on aina
saatavilla, Timo Eskelinen lupaa.
– Juhlaväkikin voi tulla juhlaan
avoimin mielin. Juhlissa ollaan
suurempien asioiden äärellä, Timo muistuttaa.

Timo Eskelinen on suunnitellut ruokapalvelut Lähetysjuhlille.

huoneenlämpöistä
voita tai margariinia
hienoa sokeria
soodaa
kermaviiliä tai
piimää
vehnäjauhoja

1. Hiero voi tai margariini ja
sokeri vaahdoksi.
2. Sekoita sooda tilkkaan viiliä.
Lisää seos koko viilimäärään
ja sekoita se voivaahtoon.
3. Lisää jauhot. Vaivaa taikinaa
vain sen verran, että jauhot
sekoittuvat.
4. Kaaviloi taikina leivinpaperin
päällä vajaan cm:n paksuiseksi
levyksi. Leikkaa levy 5 cm:n
kaistoiksi. Jaa kukin kaista 10
cm:n paloiksi. Leikkaa palojen
toiseen reunaan 3–4 pientä
viiltoa. Taivuta nisuja puoliympyrän muotoiseksi, jolloin
leikkausviillot aukeavat.
Paista kauniin ruskeiksi ja
tarjoa heti. Uunin lämpö 225
astetta.
Paistoaika n. 10–12 min.

10 000
kampanisua
Jo ruokailuja suunniteltaessa oli
selvää, että juhlavieraille haluttiin
tarjota paikallisia herkkuja. Terttu Lehtola on toiminut 24 vuotta seurakunnan luottamushenkilönä. – Minulla on nyt enemmän aikaa vapaaehtoistyöhön, kun olen
enää yhden alueneuvoston varajäsen, Terttu sanoo.
Hän mietti, mikä voisi olla
juhliin liittyen sellainen tehtävä,
jossa hänestä olisi apua. – Minulle kirkastui sellainen ajatus,
että koko seurakunta voisi leipoa. Ja niin alkoi laajamittainen
jauhopeukaloiden kartoitustehtävä. Nyt ollaan siinä tilanteessa,
että kymmenet leipurit leipovat
juhliin noin 10 000 kampanisua!
– Mitään yhtenäistä ohjetta ei
tähän Lappilaiseen maakuntaherkkuun ole. Jokainen leipuri käyttää
omaa reseptiään. Esimerkiksi Kemijärven suunnalla ei reseptissä
ole lainkaan sokeria, Terttu tietää.
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Samuel Nigusu auttaa
aids-orpoja Pohjois-Etiopiassa
Aids-orpojen toimintakeskusta johtava
Samuel Nigusu on itse entinen kummilapsi.

Samuel Nigusu

on Etiopiassa Kombolchan
kaupungissa toimivan aids-orpojen toimintakeskuksen koordinaattori. Hän oli itse mukana Lähetysseuran aids-orpojen kummiohjelmassa 12-vuotiaasta siihen asti, kunnes valmistui elektroniikka-asentajaksi. Toimintakeskus on osa
kummiohjelmaa ja Lähetysseura on rakennuttanut sen Nenäpäivä-keräyksen tuella.

Rhoda Chamshama
on pastori ja Tansanian evankelisluterilaisen kirkon Morogoron hiippakunnan kasvatuksen ja nuorisotyön hiippakuntasihteeri. Hiippakunta on mm.
kouluttanut kirkon työntekijöitä, jotka opettavat uskontoa
kouluissa sekä järjestänyt pienyrittäjyyskoulutusta maaseudun työttömille nuorille, jotta he saisivat työkokemusta ja
seurakunnat tuloja.

Samuel Nigusu on Pohjois-Etiopiassa Kombolchan kaupungissa
toimivan aids-orpojen toimintakeskuksen koordinaattori. Hän osaa
asettua keskuksessa käyvien lasten
asemaan, sillä hän on itse Dessien
kaupungissa toimivan toimintakeskuksen entinen asiakas.
Etiopiassa arvioidaan olevan
runsas miljoona hiv-positiivista ihmistä ja noin miljoona aidsin vuoksi orpoutunutta lasta.
Orvoksi katsotaan lapsi, joka on
menettänyt toisen tai molemmat
vanhempansa. Samuelin isä on
kuollut, äiti elää ja voi suhteellisen hyvin hiv-positiivisuudestaan
huolimatta.
Samuel pääsi mukaan Mekane
Yesus -kirkon ja Suomen Lähetysseuran kummiohjelmaan 12-vuotiaana pari vuotta vanhemman Tesfaye-veljensä kanssa. Sitä ennen
hän myi iltapäivisin hedelmiä ja vihanneksia äitinsä kanssa perheelle elantoa ansaitakseen. Äidin sairauden takia ansiot kuitenkin jäivät
hyvin pieniksi, eikä poikien koulunkäynnistä tahtonut tulla mitään.
Niinpä kunnan viranomaiset suosittelivat heitä aids-orpojen kummiohjelmaan.
– Sen jälkeen pystyin keskittymään koulunkäyntiin. Söin kunnollisesti, sain vaatteita ja me kaikki pystyimme elämään paremmin.
Sain kummitukea aina siihen as-

ti, kunnes valmistuin elektroniikka-asentajaksi, Samuel kertoo.

Oma elämänkokemus
auttaa työssä
Kun ensimmäinen aids-orpojen
toimintakeskus aloitti toimintansa
Dessien kaupungissa, Samuel alkoi
viettää siellä vapaa-aikaansa.
– Opin paljon uusia asioita. Suomalaiset lähetystyöntekijät ja vapaaehtoiset opastivat minua ja
sain hyvät perustaidot. Pikkuhiljaa
aloin tehdä työtä ohjaajana keskuksen käsityöpajassa, ensin osa-, sitten kokoaikaisesti.
Työstä saamillaan ansioilla hän
pystyi tukemaan perhettään. Samuelin äiti ei ole koskaan käynyt koulua, eikä hän osaa lukea. Hän saa
hiv-lääkitystä, mutta terveenä pysyminen edellyttää myös riittävän ja
ravitsevan ravinnon saamista.
Nenäpäivä-keräyksen tuella Lähetysseura rakennutti aids-orpojen
toimintakeskukset pari vuotta sitten
myös Kombolchan ja Woldiyan kaupunkeihin. Samuel valittiin Kombolchan keskuksen koordinaattoriksi.
– Pidän kovasti työstäni. Olen
käytännön ihminen ja olen voinut
palvella muita saamillani lahjoilla.
Tunnen lasten taustat ja osaan asettua heidän asemaansa. Lapset tuntevat minun taustani ja voin olla
heille hyväksi esimerkiksi.

Kummiohjelma on muuttanut koko Samuel Nigusun elämän.

Dessien kummiohjelma antaa aids-orvoille hyvät eväät elämään
Suomen Lähetysseura on tukenut Etiopian Mekane Yesus -kirkon aids-työtä runsaan parinkymmenen vuoden ajan. Kirkko aloitti aidsin vastaisen työn jo vuonna
1988. Kirkon aids-ohjelma tavoittaa lähes neljä miljoonaa ihmistä.
Työ koostuu ennaltaehkäisystä
kuten tiedon jakamisesta ja asenteisiin vaikuttamisesta sekä hiv-positiivisten tukemisesta. Monin paikoin
häpeän leima on jo himmentynyt.
Etiopian Dessiessä aids-orpojen

kummiohjelma alkoi vuonna 2002
varovaisesti 50 lapsella. Vuosien
aikana lapset ovat kasvaneet ja kehittyneet, niin myös kummiohjelma. Mukana on nyt 300 lasta kolmessa kaupungissa.
Tavoite on, että lapset voisivat
elää mahdollisimman normaalia
lapsuutta: saisivat turvallisuutta,
huolenpitoa, ravintoa ja vaatetuksen sekä voisivat käydä koulua ja
opiskella, kunnes kykenevät huolehtimaan itse toimeentulostaan.

Nyt miltei kaikki ensimmäisessä
vaiheessa mukaan otetut lapset alkavat jo olla omilla jaloillaan.

1400 elämäntarinaa
Jo varhain ohjelman alettua kävi selväksi, että tuen on ulotuttava myös kummilapsen lähipiiriin,
muuten se ei riitä toivotun vaikutuksen varmistamiseen lapsen elämässä. Niinpä myös kummilapsen
sisarukset saavat koulutus- ja vaa-

teapua. Hiv-positiivisille perheenjäsenille annetaan ravitsemustukea, jonka turvin voi hankkia monipuolisempaa ruokaa. Se on tarpeen, jotta hyöty ilmaiseksi jaettavasta aids-lääkityksestä olisi mahdollista saada.
Näin kohdennettuna tuki vaikuttaa yli 1400 ihmisen elämään.
Lapset asuvat kotona joko elossa olevan vanhempansa tai jonkun
sukulaisen kanssa. Jos sukulaisia
ei ole, etsitään huoltaja vanhempien ystävien tai naapurien joukosta. Näin lapsi kasvaa luonnollisesti
osaksi yhteiskuntaa ja sen perinteitä.
Tärkeä osa lasten kokonaisvaltaista tukea ovat toimintakeskukset, joissa he oppivat käytännön
taitoja, virkistäytyvät ja saavat vertaistukea. He kaikki ovat kokeneet
saman menetyksen.

Itsenäiseen aikuisuuteen

Bhibin Shakya
on nepalilaisen hiv- ja aids-työtä tekevän Grace Community Services -järjestön johtaja.
Bhibin Shakyasta tuli kristitty kristillisessä lastenkodissa
työskentelevän äitinsä kautta.
Shakya työskenteli ensin nuorisonohjaajana, mutta kiinnostui sitten sosiaalityöstä, erityisesti huume-, hiv- ja aids- sekä ihmiskauppakysymyksistä.

Dessien toimintakeskuksessa opetetaan käytännön taitoja.

Yhä useammat nuoret ovat tulleet
vaiheeseen, jossa he ovat päättämässä peruskoulua tai lukiota. Tämän myötä on tullut tarve aloittaa
nuorten kanssa ammatinvalinnan
ohjausta ja keskustelua tulevaisuudensuunnitelmista ja unelmista. Ilman tukea näkymät omista mahdollisuuksista saattavat olla hyvin
kapeat.
Samoin on noussut esiin kasvava tarve varustaa käytännön ammatteihin opiskelleita oman pienyritystoiminnan alkuun. Tulokset
ovat lupaavia.
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Rhoda Chamshama johtaa Morogoron
hiippakunnan kristillistä kasvatustyötä
Miten saada nuoret mukaan kirkon toimintaan? Sitä
mietitään Tansaniassakin. Tansanian evankelisluterilaisen kirkon Morogoron hiippakunnasta Rovaniemen
Lähetysjuhlille saapuu vieraaksi kristillisen kasvatuksen hiippakuntasihteeri, pastori Rhoda Chamshama.
vuoden alussa hanketta ensimmäiset kaksi vuotta vetäneen pastori
Katri Kuusikallion jälkeen.
Tansaniassa kirkot vastaavat
koulujen
uskonnonopetuksesta.

työttömille nuorille. Tavoitteena
on antaa nuorille työkokemusta,
mutta myös saada tuloja seurakuntien nuorisotyölle.

on laaja. Kouluja on satoja ja välimatkat ovat pitkiä.
– Meillä on iso haaste saada riittävästi ihmisiä opettamaan uskontoa kouluissa. Jos voimme opettaa
lapsia ja nuoria, sillä on kauaskantoiset seuraukset. Puhun aina kristillisen kasvatuksen merkityksestä.
Meidän pitää mennä sinne, missä
ihmiset ovat.
Kirkko on myös järjestänyt pienyrittäjyyskoulutusta
maaseudun

Halu papiksi lapsesta asti

Marjatta Kosonen

Morogoron hiippakunta aloitti kristillisen kasvatuksen ja nuorisotyön
hankkeen vuonna 2013 Suomen Lähetysseuran tuella. Rhoda Chamshama otti vastuun työstä tämän

Niinpä yksi hankkeen tärkeimpiä
tavoitteita on ollut kouluttaa opetuksesta vastaavia seurakuntien
työntekijöitä paremmiksi uskonnonopettajiksi. Ensimmäisen kahden vuoden aikana koulutusta sai
140 ihmistä. Monilla ei ollut ennen minkäänlaista pedagogista tietämystä, eikä kukaan ollut nähnytkään valtion laatimaa opetussuunnitelmaa.
Morogoron hiippakunnan alue

Rhoda Chamshama on
toiminut Morogoron hiippakunnan kristillisen kasvatuksen sihteerinä vuoden alusta (pastori Katri
Kuusikallion jälkeen).

Rhoda Chamshamalle toiveammatti selvisi jo varhain.
– Yläkouluikäisenä näin ensimmäisen kerran naispastorin. Halusin olla kuin hän. Puin ylleni äidin pitkän mekon ja leikin kastavani lapsia. Yksi heistä, Asha, oli
muslimi, ja hänestä tuli myöhemmin kristitty, Rhoda Chamshama
muistelee.
– Minut hyväksyttiin yliopistoon
opiskelemaan kirjanpitoa, mutta
kieltäydyin, koska halusin opiskella teologiaa.
Valmistuttuaan papiksi Chamshama työskenteli vuoden ajan Kilakalan seurakunnassa Morogorossa. Sen jälkeen hän toimi viisi vuotta eksegeettisenä raamatunkäännöstyön tarkastajana Word for
the World -järjestön palveluksessa.
Maisteriopinnot
Chamshama
suoritti Norjassa. Sieltä hän palasi Morogoroon pastoriksi Mjimweman seurakuntaan.
– Nuoruus on hienoa aikaa. Silloin saa pitkälti jo päättää omista
asioistaan. Työni kautta voin vaikuttaa siihen, että nuoret tekisivät hyviä
päätöksiä, Chamshama toteaa.
– Globalisaation ja tekniikan kehittymisen myötä on tullut haasteita, jotka hämmentävät nuoria. Kehitys on hyvä asia, mutta jos kukaan ei ohjaa nuoria, se kääntyy
huonoksi. Haluan tähdentää nuorille, että unelmien saavuttamiseksi on
tehtävä töitä. Pitää käyttää aikansa ja voimansa oikein. Nuorisotyöttömyys on suurta, ja pienyrittäjyyden alkeet ovat monille tärkeä askel eteenpäin elämässä. Nuoret haluavat puhua myös ihmissuhteista.
Katri Kuusikallio

Saara Kalaluka siunataan lähetystyöhön
Saara Kalaluka aloitti työnsä
eteläisen Afrikan alueellisena
kehitysyhteistyön koordinaattorina vuoden 2015 alussa.
Hän hoitaa Lähetysseuran
hankkeita Etelä-Afrikassa ja
Zimbabwessa, mutta asuu perheineen Sambiassa.
Saara Kalaluka syntyi Vimpelissä, on asunut pienenä Rovaniemelläkin, kävi koulua
Kajaanissa ja valmistui filosofian maisteriksi Oulun yliopistosta. Tämä on hänen
ensimmäinen työkautensa Lähetysseuran
ulkomaantyössä, mutta hän on työskennellyt kehitysyhteistyökoordinaattorina Lähetysseurassa Helsingissä ennenkin vuosina
2004–2007. Aiemmin hän on työskennellyt
muun muassa Kepan palveluksessa Sambiassa ja Suomessa sekä viimeksi ennen

Saara Kalaluka
Lähetysseuraan paluutaan Suomen suurlähetystössä Sambiassa.
Saaran nimikkoseurakunnat ovat Kajaani, Kiiminki, Tuira ja Mikkeli.

”Nöyrin kiitos luottamuksesta! On mieltä lämmittävää, että olen saanut tukijoita niiltä kulmilta, jotka liittyvät läheisesti
myös omiin elämänvaiheisiini. Itseymmärryksessäni on ripaus pohjalaisuutta äitini
kautta, mutta ennen kaikkea olen sielultani kainuulainen. Juureni ovat isäni puolelta Puolangalla.”
”Vaikka olenkin jo aloitellut täällä työalueella, varsinainen työhön siunaamiseni
tapahtuu Rovaniemen Lähetysjuhlilla kesäkuussa. Siellä toivottavasti monet teistä
ovat minua vielä yhteisesti matkaan lähettämässä ja työtäni sekä perhettämme esirukouksin kantamassa”, kirjoittaa Saara ensimmäisessä uutiskirjeessään nimikkoseurakunnilleen.
”Hienoa on saada olla tässä ja tänään.
Omalla paikallani kantamassa vastuuta tässä maailmassa sillä kutsumuksella, joka
minulla on, ja niillä kyvyillä, joista on hyötyä myös muille. Palvelen käsilläni, ym-

märrän sydämelläni. Rukoilen että näin saa
olla”, Saara kirjoittaa.
Seurakunnan toiminnassa Saara on ollut
mukana lapsesta asti, ensin päiväkerhoissa
ja pyhäkoulussa, sitten seurakuntanuorissa
ja paltamolaisessa nuorisokuoro Styroxissa. Opiskeluaikana hänen hengelliseksi kodikseen tuli oululainen Amani-kuoro. Suomen Lähetysseuran esikoulutuskurssin hän
kävi parikymppisenä.
Afrikka on Saaralle siis jo tuttu ja rakas
maanosa, jossa hän on matkustellut paljon
ja asunut yhteensä noin seitsemän vuotta.
”Tulevassa työssäni minua kiehtoo mahdollisuus päästä edesauttamaan ihmisiä eteenpäin elämässä heidän omista lähtökohdistaan.
Kehitysyhteistyöhankkeiden kautta voi parhaimmillaan olla tukemassa niitä kehitysponnisteluja, joita ihmisillä itsellään on – auttamassa siiville juuri siinä kohtaa, kun oma usko ja voimavarat loppuvat”, Saara sanoo.
Kirsi Elo

8 • Pääsky

Rabbi Mira Razin mielestä uskonnon pitää olla
elämää tukeva voima.

Mira Raz uskontokeskustelussa Suomen Lähetysseuran
työkeskuksessa Jerusalemissa
huhtikuulla 2015. Razi on
luennoinut myös Suomessa ja
vieraillut Rovaniemelläkin.

Rabbi Mira Razin äiti vapautui
70 vuotta sitten keskitysleiriltä.
Perheen kokemukset ovat tehneet
hänestä herkän reagoimaan epäoikeudenmukaisuuteen.
Huhtikuun 15. päivänä 1945
brittiläiset joukot etenivät Bergen-Belsenin keskitysleiriin. Heitä kohtasi järkyttävä näky. Leirissä
makasi sekaisin kymmeniätuhansia kuolleita ja hädin tuskin elossa
olevia vankeja.
Vankien joukossa oli telavivilaisen Mira Razin äiti, 30-kiloiseksi nälkiintyneenä. Hän jäi ainoana
henkiin puolanjuutalaisesta perheestä. Äiti, isä ja kaksi pikkuveljeä tapettiin Auschwitzin kaasukammioissa.
Mira Razin isä taisteli Valko-Venäjällä partisaanina saksalaisia vastaan päätyen lopulta puna-armeijan mukana Berliiniin.

Kari Yliräisänen

Rabbina rauhan ja
oikeudenmukaisuuden puolesta

Holokaustin opetus

Israelin toimittava oikeudenmukaisuuden puolesta
Juutalaisten koti on Razin mukaan
Israel, mutta se, mitkä ovat Israelin valtion rajat, on eri asia. Hänen
mukaansa ei ole Israelille hyväksi,
että sen armeija, jossa Raz on itsekin asevelvollisena palvellut, toimii miehitysarmeijana.
– Israelin pitäisi luottaa siihen,
että maa on nyt vahva ja toimia
oikeudenmukaisuuden puolesta.
Muuten kärsimme, emmekä saa
koskaan elää rauhassa. Toivo rauhasta vahvistuu vain toimimalla
yhdessä kummankin osapuolen ääriryhmiä vastaan, sanoo Mira Raz.

Rintamassa ihmisoikeuksien puolesta
Mira Raz on jäsenenä Rabbis for
Human Rights (Rabbit ihmisoikeuksien puolesta) ja Women Wage Peace (Naiset lietsovat rauhaa)
-järjestöissä. Ensin mainitussa on
rabbeja, jotka suojelevat palestiinalaisten oliivipuita ja koteja ja ajavat
heidän asiaansa oikeudessa. Jälkimmäisessä on 11 000 naista, sekä palestiinalaisia että israelilaisia.
– Vihollisiamme eivät ole palestiinalaiset, vaan vääryydet. En ole järjestöissä poliittisesti kovin aktiivi-

nen, mutta minusta on tärkeää luoda
yhteyksiä ihmisten ja eri uskontojen
välille. Olin juuri Nasaretissa, jossa
25 arabi- ja juutalaisnaista tapasivat
toisiaan. Seuraavaksi kokoonnumme minun luonani.

Tie rabbiksi
Mira Raz oli kiinnostunut uskonnosta jo lapsena. Hänestä tuli Raamatun ja Talmudin opettaja, mutta
koulussa hän ei voinut opettaa haluamallaan tavalla.
Hän huomasi lehti-ilmoituksen,
joka osoitti, että on muitakin tapoja
olla syvästi uskonnollinen juutalainen kuin olla ortodoksijuutalainen.
Reformijuutalaisuudessa miehen ja
naisen tasa-arvo on ehdoton lähtökohta ja siellä häntä kannustettiin
opiskelemaan rabbiksi.
Mira Razin mukaan elämää ei
pidä pakottaa uskontoon, vaan yhdistää uskonto elämään.
– Uskonnon tarkoitus ei ole antaa ihmisille lakeja, joita ei kyetä noudattamaan. Uskonnon pitäisi
olla elämää tukeva voima.

Erilaisina ihmisinä olemme yhtä
Rabbin tehtävä on opettaa. Mira
Razin mukaan erityisen keskeinen
opetus on se, että olemme kaikki erilaisina yhtä, samasta lähteestä. Raamatun mukaan Jumala loi
ihmisen maan tomusta ja puhalsi
häneen elämän henkäyksen. Tätä
tekstiä ei pidä kuitenkaan ottaa kirjaimellisesti, vaan lukea sen viesti.
– Ensinnäkin ihminen on fyysinen olento, hän tarvitsee ruumiin.
Ihmiselämän syntymiseen tarvitaan isä ja äiti, munasolu ja siittiö,

mutta myös kolmas komponentti, Jumala.
– Jumala antoi meille elämän itsestään. Jos otat pisaran vettä järvestä, se on pisara. Kun palautat
sen järveen, se on osa kokonaisuutta. Olemme erilaisina pisaroina osa yhtä olemusta, elämämme
on Jumalasta.

Elämän henkäys
kutsuu ihmisyyteen
Ihminen on Mira Razin mukaan
elävä sielu, jonka perusvaisto on
yksilön selviytyminen. Ihmisessä
on kuitenkin myös elämän henkäys, joka pyrkii suurempaan, yhteyteen.
– Kun esimerkiksi näemme pakolaista kohdeltavan huonosti, voimme valita, ajatella itseämme ja mennä ohi tai toimia saamamme elämän
henkäyksen mukaan ja auttaa.

Uskontorajoja ylittävä yhteys
Mira Razilla on Tel Avivissa suomalainen ystävä, Suomen Lähetysseuran diakoniatyöntekijä Sari-Johanna Kuittilo, joka on käynyt Razin synagogan sapattipalveluksissa ja Mira Raz on käynyt
Suomessa luennoimassa.
– Olen sanonut ystävälleni, että
jos meitä yhdistävät samat arvot ja
haluamme molemmat kamppailla
paremman maailman, rakkauden
ja yhteyden puolesta, ei ole väliä, uskooko hän Jeesukseen Messiaana ja minä en. Jumala on yksi ja sama.
Pauli Juusela
Julkaistu aiemmin Vantaan Laurissa
ja verkossa valomerkki.fi

Lähetystyöntekijät
sovinnon asialla Jerusalemissa
– Ilman toivoa ei ole mitään, sanovat Jerusalemissa työskentelevät lähetystyöntekijät Maria ja
Seppo Paulasaari.
Maria ja Seppo Paulasaari vastaavat Jerusalemissa toimivan
Suomen Lähetysseuran Shalhevetyah-keskuksen toiminnasta. Arvokkaalla paikalla Jerusalemin
keskustassa sijaitsevat rakennukset ovat kohtaamispaikka hyvin
monenlaisille ihmisille.
– Eri yhteiskunta-, uskonto ja
kulttuuritaustoista tulevat ihmiset
voivat tavata täällä ja jakaa kokemuksiaan väkivallattomassa ja
rauhaa rakentavassa ympäristössä, kuulla ja tulla kuulluksi. Rohkaisemme kohtaamiseen sekä pelon ja vihan mielikuvista luopumiseen. Ilman toivoa meille ei ole
mitään, sillä toivottomuus on näköalatonta, Paulasaaret sanovat
kommenttinaan Israelin ja palestiinalaisten tilanteeseen.
Lähetysseuran 1950-luvulta asti omistamalla keskuksella on monenlaisia tehtäviä evankeliumin
julistuksesta diakoniatyöhön, paikallisten kristittyjen vahvistamisesta uskontojen väliseen vuoropuheluun. Keskuksella kokoontuu
erilaisia etnisiä seurakuntia ja siellä käytetään kolmeatoista eri kieltä. Keskuksessa käy myös paljon
suomalaisia.
Maria ja Seppo Paulasaari ovat
Vantaan Hakunilan seurakunnan

KHY

Monille israelilaisille näistä tapahtumista ja maan käymistä sodista on jäänyt syvä trauma, joka saa
luottamaan vain omaan voimaan.
Mira Razinkin mukaan Israelilla on oltava vahvat puolustusvoimat. Hänelle oman kansan ja perheen koettelemus on antanut toisen, vielä tärkeämmän opetuksen.
– Me selvisimme, jotta tällaista hirveyttä ei tapahtuisi koskaan
enää, ei kenellekään. Olen herkkä
epäoikeudenmukaisuudelle.
– Raamatussa kerrotaan siitä,
miten Jumala johdatti kansamme
pois Egyptistä, jossa olimme orjia.
Äitini oli saksalaisten orja. Mitä
pitää sen vuoksi tehdä? Meidän pitää taistella orjuutta vastaan.

Maria Paulasaari toimii SLS:n Jerusalemin
Sahlhevetyah-keskuksen
toiminnanjohtajana ja tekee diakoniatyötä erityisesti vammaisten, pakolaisten, turvapaikanhakijoiden sekä
vierastyöläisten parissa. Pastori Seppo
Paulasaari toimii keskuksen isäntänä.
nimikkolähettejä. Maria Paulasaarela on rovaniemeläiset sukujuuret,
hän sai lähetyskipinän Hakinilan
seurakunnan nuorisotyöstä.
Israel on heidän toinen lähetysmaansa, siellä he ovat olleet nyt
kolmen vuoden ajan. Aikaisemmin he olivat 12 vuotta Suomen
Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen työssä Japanissa.
– Israel ja Japani ovat kuin eri
planeetoilta. Japanissa kohteliaisuus oli läsnä kaikessa. Lähi-idässä käyttäytyminen on erilaista,
mutta olemme täälläkin kuin kotonamme, Paulasaaret kertovat.
Pauli Juusela

Juttu julkaistu aiemmin Vantaan Laurissa

Pääsky • 9

Harriet Urponen

Rukous tuntuu ja näkyy Lähetysjuhlilla

Thaimaassa ja Israelissa lähetystyössä ollut Liisa Alanne organisoi seurakunnan rukouspalvelutyötä.
Rovaniemellä on aina rukoiltu
paljon. Seurakunnan toiminnassa
rukous on tärkeässä osassa ja rukouksen monet eri muodot näkyvät kohtaamisissa ihmisten kanssa. Monissa tilaisuuksissa on mukana rukouspalvelijoita, jotka ovat
alati valmiina kuuntelemaan ja
saattamaan Taivaan Isän tietoon
sen, mitä kulloinkin sydämellä on.
– Siellä, missä on paljon rukousta,
siellä on paljon siunausta, sanoo
Terttu Luoma-aho. Hän on kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja
vapaaehtoinen rukouspalvelija.

Raamattuopetus
paraatipaikalla
Rukous Rovaniemellä vietettävien
Valtakunnallisten Lähetysjuhlien
puolesta on aloitettu vuosi sitten.
Kuukausittain ennen messua on
kokoonnuttu rukoilemaan juhlien
puolesta ja aihe on ollut mukana myös mm. rukousvartioviikolla. Rukousvartioviikko tarkoittaa
sitä, että ollaan ikään kuin rukousvartiossa 24/7. Silloin rukoillaan
vuorokauden ympäri koko viikon
ajan. Tuo viikko on aina jokaisen
kuukauden ensimmäinen viikko.
Liisa Alanne työskentelee Rovaniemen seurakunnassa puoliksi lähetyssihteerinä ja puoliksi rukoustyön koordinaattorina. – Juhlista haluttiin perinteiset ja vahvasti hengelliset ja se huomioitiin ohjelmasuunnittelussa. Ohjelmassa on joka päivä messu. Samoin raamattuopetusta
on paraatipaikalla, juhlan jokaisena
päivänä, Liisa Alanne kertoo.
Lähetysjuhlien valmistelut ovat
jo pitkällä. Juhlapaikkana toimii
kirkko ja Lappi Areena ja siellä lähetystorin eli basaarin lähellä tulee
olemaan kiinteä rukouspiste, jossa

on juhlien ajan yksi rukouspari palvelemassa. Alue on sermein erillään muusta torin vilinästä ja sinne
voi tulla vaikkapa vain pyytämään
itselleen tai läheisilleen siunausta.

Rukouspalvelijoiden
luokse saa aina tulla
Rukouspalvelijat ovat tärkeässä roolissa lähetysjuhlilla. Heidät
erottaa mustista paidoista, joiden
selässä lukee selkeillä kirjaimilla: RUKOUSPALVELIJA. Terttu Luoma-aho rohkaisee tulemaan
rukouspalvelijan luokse.
– Vaikka et olisi koskaan rukoillut ääneen kenenkään kanssa, rohkaisen sinua yhteiseen rukoukseen.
Siinä ei tarvitse sanoa mitään, voi
vain olla ja vaikka kiittää jostakin
tärkeästä asiasta. Rukouksen voi
pyytää myös jollekin läheiselleen,
jolla on huolia. Rukous on sydämen puhetta Jumalalle.

Ylistäen ja rukoillen
uuteen päivään
Lähetysjuhlien molemmat aamut
alkavat jo klo 8.30 ylistäen ja rukoillen, lauantaina Lappi Areenalla ja sunnuntaina kirkossa. – Toivomme sydämestämme, että jokainen juhlavieras voisi tulla kohdatuksi ja saada kokemuksen siitä, että Jumala kuulee meidän
rukouksemme ja että Jumala oikeasti puhuu meille, Liisa Alanne
sanoo ja kertoo yhteisen rukouksen tavoitteena olevan siunauksen
levittämisen juhlavieraille.
Harriet Urponen

Terttu Luoma-aho ohjaa pyhiinvaelluksia Kirkkolammen ympäri. Reitillä on
paimensauvoissa tekstit Psalmista 23.

LÄHETYSJUHLIEN TALKOOTOIMISTO
Avoinna:
pe 12.6. klo 8–21
la 13.6. klo 8–22.30
su 14.6. klo 8–21
Ensisijainen puhelinnumero 040 648 3222.
Talkootoimistossa vuorollaan päivystää mm.
Sari Kuirinlahti 040 550 4732
Tanja Martimo 0400 419 471
Talkootoimistossa
• Jaetaan työvuoroon tuleville talkoolaisille hihanauhat,
pysäköinti-, kahvi- ja ruokaliput
• Miehitetään eri tehtäviin tarvittaessa sijaisia
• Neuvokkaan käsikynkkääjät päivystävät ja auttavat
kulkemisessa Lappi Areenalla

sijaitsee Lappi Areenan 2.krs:ssa, pukuhuoneessa 7

• Pyydettäessä luetaan näkövammaisille kuulokkeisiin
suomennokset screeniltä
• Hoidetaan tarvittaessa mitä tahansa pyydettyjä tehtäviä
• Tuetaan ja ohjataan talkoolaisia kaikin tavoin
Jos et pääsekään hoitamaan tehtävääsi, ilmoitathan asiasta
pikimmiten ko. toiminnasta vastaavalle henkilölle. Jos et
tavoita häntä, voit ilmoittaa asiasta myös talkootoimistoon.
Muistathan, että talkoolaisten kiitosjuhla on ma 15.6. klo 18
seurakuntakeskuksen juhlasalissa, klo 19 alkaen kirkossa.
LÄMMIN KIITOS SINULLE KAIKESTA AVUSTASI!
HERRA SIUNATKOON SINUA JA KAIKKIA RAKKAITASI!
Talkootoimikunta

Lähetysjuhlista
erikoispostimerkki
Rovaniemen seurakunta on teettänyt
lähetysjuhlille oman erikoispostimerkin. 2. lk:n merkillä voi lähettää kirjeen tai kortin kotimassa.
– Pieni on kaunista, sanoo lähetysjuhlien pääsihteeri
Elina Rask-Litendahl, joka innostui heti oman postimerkin tekemisestä lähetysjuhlia varten.
Merkkiä myydään juhlien alkuun saakka kirkon aulassa, kunnes myyntipiste siirtyy itse juhlapaikalle Lappi Areenalle. Merkin ulosmyyntihinta on 2 € ja tuotto siitä ohjataan seurakuntatyöhön. Merkin arvo on 1 €. Postimaksu ulkomaille on alkaen 1,05 €. Lisätietoja merkistä
osoitteessa www.posti.fi/omakuvapostimerkki

10 • Pääsky

OHJELMA
Tilaisuudet ovat perjantaina Rovaniemen kirkossa, lauantaina ja sunnuntaina
Lappi Areenalla, ellei toisin mainita.
Ohjelmamuutokset mahdollisia.

Perjantai 12.6.
*18.00–19.30 Valon lähteellä -avajaismessu
Kaupunginjohtaja Esko Lotvosen, vs. kirkkoherra Kari Yliräisäsen ja toiminnanjohtaja
Seppo Rissasen tervehdykset, musiikissa
Valonlähde ja Ruusu Tervaskanto, Lapin
käsikellot ja Jukka Hakola, Pyhän Tuomaan
lapsi- ja nuorisokuoro ja Anu Arvola-Greus,
Kannelkellot ja Sirkku Rintamäki sekä Mauri Miettunen. Liturgi Heini Kesti, saarnaaja
lähetystyöntekijä Jukka Kääriäinen, ulkomaisten vieraiden esittely. Kolehti: Kirkon
teologinen koulutuskeskus, Thaimaa.
#20.00–21.30 Raamattuopetus: ”Eläkää
valon lapsina!” Ef. 5:8
Raamattua, rukousta ja musiikkia. TT Eero
Junkkaala Sanan opettajana, mukana
opetusta elävöittämässä Uskon Jäljillä
-tiimi. Suomen Lähetysseuran nuorten
musiikkiryhmä Cumina musisoi ja johdattaa
rukouksen tielle.
#22.00 –23.00 Musiikkiryhmä Amanin
Afrikkalainen iltarukous
Ilon ja valon säveliä & Sanaa. Amani, Ilonlähde & Samuel Nigusu Etiopiasta.

Lauantai 13.6.
9.00–12.00 Suomen Lähetysseuran vuosikokous, Rovaniemen kirkko
8.30–9.00 Ylistäen ja rukoillen uuteen
päivään
Rohkaisua Jumalan suurista teoista, lähetystyöntekijät Kaija ja Tapio Karjalainen.
#9.30–11.00 Tarinasafari, Jukka Salminen ja lapsikuoroja
Vuorovaikutuksellisessa Tarinasafarissa
Jukka Salminen kuljettaa lauluin ja tarinoin,
kuvin ja esinein kuulijansa ympäri koko
maailman. Matkaamme Suomesta Tansaniaan, Nepaliin ja Venezuelaan. Lähetystyön askelissa tapaamme uusia ystäviä ja
opimme paljon yhteisestä maailmastamme.
Hämmästelemme jakamisen ihmettä ja iloa.
Mukana lapsikuorot Helsingistä, Oulusta ja
Rovaniemeltä sekä Pekka Nymanin bändi.
Kolehti: Lasten turvakoti Dikoni, Viipuri,
Inkerin kirkko.
#11.30–12.10 Uskon Jäljillä -näytelmä
Santasport, Tiera-auditorio (Lappi Areenan vieressä)
Rovaniemeläisten nuorten aikuisten kirjoittama näytelmä, joka väläyttää sävyjä
uskosta teatterin, tanssin ja laulun
kautta. Yhteiskristillinen projekti kutsuu

katsomaan uskoa ja pohtimaan omaa
tämänhetkistä näkökulmaa siihen. Esitys on
avoin kaikille iästä riippumatta.
*#12.30–14.00 Valonvälähdyksiä maailmalta 30-vuotista taivaltaan juhlivan
Jakarandan seurassa.
Rukousta, laulua ja terveisiä Lähetysseuran
työstä Taiwanista tuovat lähetystyöntekijät
Laura ja Jukka Kääriäinen, Tansaniasta lähetystyöntekijä Katri Kuusikallio, Etiopiasta
Samuel Nigusu ja Kiinan kummilapsityöstä.
Rovaniemen seurakunnan nuoret kertovat
tempauksistaan maasai-tyttöjen hyväksi.
Kolehti: Morogoron hiippakunnan lähetystyö (mm. maasai-tytöt), Tansania.
12.30–14.00 Lähetysseuran nuorten mukaansatempaava Cumina-musiikkiryhmä
valloittaa laulullaan ja tanssillaan Rovakadun markkinoilla, Rovaniemen keskusta.
#14.30–15.30 Raamattuopetus: ”Antakaa
Pyhän Hengen täyttää itsenne!” Ef. 5:18
TT, raamatunopettaja Eero Junkkaalan
kanssa Sanan lähteellä. Rovaniemen
seurakunnan OMA-illan väkeä ja Ilonlähde
johdattamassa rukoukseen ja laulamisen
iloon.
*16.00–16.45 Valonvälähdyksiä maailmalta kittiläläisten muusikkojen Saila
Seurujärven ja Elina Koivuniemen
seurassa.
Terveisiä Lähetysseuran työstä sanoin,
sävelin ja rukouksin, Etelä-Amerikasta Pia
Kummel-Myrskog ja Nepalista Bhibin Shakya. Piispa Matti Repo kertoo ajatuksiaan
lähetystyöstä ja kokemuksiaan Lähetysseuran yhteistyökirkoista. Kolehti: Kirkon
rauhantyö, Nepal.
#17.30–19.00 Maailmojen messu, Maailman valo
Messu kaikenikäisille ja kaikenmaalaisille.
Tule mukaan Jumalan kansan juhlaan. Laulut, raamatuntekstit ja rukoukset suomeksi,
saameksi, englanniksi, karennien kielellä…
Liturgit Mirja-Liisa Lindström ja Hannu
Heikkilä. Saarna pastori Rhoda Chamshama Tansaniasta. Musiikki Tauno Savioja ja
Pekka Nyman sekä soitinyhtye. Mukana
myös mm. Saila Seurujärvi ja karennien
lauluryhmä. Kolehti: Kirkon työ Angolassa,
Kambodzhassa, Taiwanissa ja Virossa.
20.00–22.30 Hyvät sanat – taivaallinen
sävel, Jaakko Löytyn 60-vuotisjuhlakiertueen konsertti
Kesto n. 2 tuntia 30 min., sis. väliajan.
Ennakkoliput myynnissä Lippupisteestä
www.lippu.fi, hinta 17,50/14,50 € + palvelumaksu. Lippuja voi ostaa myös paikan
päällä. Konsertin tuotto menee Suomen
Lähetysseuran vammaistyöhön Botswanassa, Etiopiassa ja Nepalissa.

20.00–21.15 Säveliä ja sanoja suvi-illassa, Rovaniemen kirkko
Mieskuoro Lapin Lauluveikot ja kamarikuoro AVE, johtaa Maie Kuusik. Runoa
ja musiikkia, Ulla ja Mauri Miettunen.
Monenkirjavissa tunnelmissa, varjosta valoon, Lapin lauluista klassisempiin. Kolehti:
Shalhevetyah-keskus, Israel.
23.00–24.00 Valo pimeyttä voittaa.
Yöttömän yön lauluseurat Ounasvaaran
Juhannuskalliolla
Yhteinen iltahetki avaran taivaan alla,
yhdessä lauletun ja puhutun Sanan äärellä.
Musiikista vastaa Sanna Peltola, puhujina
Iiris Kivimäki (SLS) ja Minna Sorvala sekä
Markku Kukkonen.
HUOM! Yhteinen opastettu lähtö Lappi Areenan
vierestä, Santasportin leikkipaikalta klo 22.30,
kävelyä n.1 km. Perillä epätasaista kalliomaastoa.
Hyvät jalkineet ja lämmin vaatetus tarpeen. Oma
istuinalusta voi olla hyvä. Bussikyytimahdollisuus kaupungille: tilaisuuden loputtua ilmainen
yöbussi lähtee Ounasvaaran majan parkkipaikalta
(Hiihtomajantie 7). Sateen sattuessa lauluseurat
ja paluubussi perutaan.

Sunnuntai 14.6.
8.30–9.00 Ylistäen ja rukoillen uuteen
päivään, Rovaniemen kirkko
Rohkaisua Jumalan suurista teoista, lähetystyöntekijät Kaija ja Tapio Karjalainen.
9.30–10.45 Raamattuopetus:
”Herran Henki on lähettänyt minut”
(Luuk.4:18-19)
Ulkomaantyön johtaja Rolf Steffansson
avaa näkyä kokonaisvaltaisesta lähetystyöstä. Lähetysaktiivi Raija Korkeakangas
Rovaniemeltä ja Bhibin Shakya Nepalista
kertovat omasta missiostaan ja kutsumuksestaan. Yhteislaulua ja rukousta. Kolehti:
Yhteistyö Yunnanin kristillisen neuvoston
kanssa, Kiina.
*11.45 Juhlaplaketin luovutus Rovaniemeltä Vihtiin
*12.00–13.30 Juhlamessu
Lähetysjuhlien päämessu, jossa piispa
Samuel Salmi toimittaa lähetystyöhön
siunaamisen. Mukana Jakaranda Pekka
Nymanin johdolla sekä Lapin Sotilassoittokunta musiikkimajuri Juha Ketolan johdolla.
Kolehti: Lähetystyöntekijän matkakuluihin ja
työhön Etelä-Afrikassa.
...............................................................

Ohjelmamuutokset mahdollisia.

* tulkkaus viittomakielelle
# mukana nuorten ohjelman Suuressa Kilpailussa

Lähetystori Lappi Areenan
harjoitushallissa
la 8.30-22.30 ja su 8-17.

RINNAKKAISTILAISUUDET
Kaikki lauantaina klo 16–17

Bussinkuljettajat

Kahvittelua. Kaksirivisellä hanurilla soittoa, Suomen mestari Hannu Rahikainen. Kuvia ja sanaa
liikenteestä eri puolilta maailmaa, Tapani Juntunen. Kolme kertomusta lähetyskentiltä, Kaija ja
Tapio Karjalainen.
Santasport, kokoustila Vauhti.

Opettajien Lähetysliitto

Afrikkalaisia säveliä Amani-kuoron esittämänä.
Terveisiä lähetyskentiltä sekä tuoreimmat kuulumiset Opettajien Lähetysliitosta. Tervetuloa mukaan
kaikki kasvatus- ja opetustyöstä kiinnostuneet!
Santasport, kokoustila Tiera.

Siionin matkalauluseurat

Lauletaan matkalauluja, puhujina seuroissa Harri
Savilaakso ja Ari Juntunen.
Rovaniemen seurakuntakeskus, juhlasali, Rauhankatu 70 B, käynti Yliopistonkadun puolelta.

Siioninvirsiseurat

Herättäjä-Yhdistyksen järjestämissä seuroissa
puhuvat Mirja-Liisa Lindström, Samuli Korkalainen, Pia Ruotsala ja Jouni Riipinen. Kolehti
heränneen kansan nimikkolähettien ja -kohteiden
tukemiseen.
Rovaniemen kirkko, Yliopistonkatu 2.

Suomen Liikemiesten Lähetysliitto

Tule kakkukahville juhlistamaan Suomen Liikemiesten Lähetysliiton 95-vuotista toimintaa.
Samalla voit tukea Tansanian naisyrittäjyyden
kehittämistä. Juhlakeräyksemme kohdentuu Suomen Lähetysseuran kautta pienyrittäjyyskoulutukseen, jolla edistetään Etiopian Mersan alueen
naisten toimeentulomahdollisuuksia.
Santasport, kokoustila Teho.

Suomen Pipliaseura

Mihin Lähi-itä on matkalla? ”Kristinuskon tulevaisuus Raamatun maissa”, Labib Madanat, Palestiinan Piplia-seura ja ”Rauha ja sovinto Lähi-idän
visiona”, Timo R. Stewart, Suomen Lähetysseura
sekä Martti Asikainen, Suomen Pipliaseura.
Santasport, kokoustila Voima.

Terveydenhuoltoväki

”Toivon valoa kuoleman varjossa”, dosentti,
osaston ylilääkäri Reino Pöyhiä kertoo Kristillisen
Lääkäriseuran hankkeesta palliatiivisen hoidon
kehittämiseksi Ilembulan sairaalassa Tansaniassa. Tilaisuuden alussa kahvi- tarjoilu. Karibuni
– Tervetuloa!
Santasport, kokoustila Kaarre.

Testamenttitilaisuus

Miten tehdä testamentti? Mitä ottaa huomioon? Tervetuloa kuulemaan vastauksia näihin ja muihin testamenttiaiheisiin kysymyksiin. Mukana keskustelemassa hallintojohtaja, varatuomari Tarja Larmasuo.
Santasport, kokoustila Rova.

Pääsky • 11

TYTöT JA POJAT

NUORET

Tilaisuudet Santasportissa Lappi Areenan vieressä, ellei toisin mainita.

Suuri Kilpailu

Perjantai 12.6.

Nuorten Lähetysjuhlien jännittävin juttu on Suuri
Kilpailu, jossa kerätään pisteitä suorittamalla
erilaisia tehtäviä pitkin poikin Lähetysjuhlien
tapahtumia. Eniten pisteitä kerännyt voittaa kilpailun, tasatuloksessa arpa ratkaisee. Voit kisata
yksin tai joukkueessa. Sopiva joukkueen koko on
sellainen, että pääpalkinto – 10 kiloa makeisia –
riittää varmasti!

Ohjelma kirkossa, ellei toisin mainita.
Ohjelmamuutokset mahdollisia.

Tyttöjen ja poikien ohjelman kartan ja lisätietoa saa infopisteestä pääsisäänkäynnin luota.
Kahvila ja grillikatos jalkapallokentän laidalla. Käteismaksu.
Ohjelmamuutokset mahdollisia.

Lauantai 13.6.
9.30–11.00 Tarinasafari, Jukka Salminen ja
lapsikuoroja, Lappi Areena (ks. pääohjelma).
klo 10.00 alkaen Paljasjalkapalloa
Santa-sportin kentällä
Jalkapalloturnaus afrikkalaiseen tapaan paljain jaloin muovipussipallolla pienjoukkueilla
(4+1). Osallistumismaksu, 10 e / joukkue,
menee maasai-tyttöjen koulutuksen hyväksi
Tansaniassa.
Sähköinen ilmoittautuminen 29.5. mennessä
ja lisätiedot: www.rovaniemenseurakunta.fi
10.00 Rummuntekopaja jalkapallokentän laidalla
12.30–13.15 Arkki, vedenpaisumuskertomus kahden eläimen silmin, korvin ja
karvoin.
Rooleissa: Iiris Autio, Rosa Nyman/Ulla
Huhtinen, ohjaus: Matti Halen, käsikirjoitus:
Iiris Autio, laulujen sävellys: Rosa Nyman,
musiikin tuotanto: Antti Vuori.
..............................................................

13.15–16.00 TOIMINTAPAJAT
• Rukousmaja
• Pehmoeläinklinikka
• Erilaisia askarteluja
• Leikkimistä
• Muskari klo 13.15, 14.15 ja 15.15
• Tarinoita Tansaniasta klo 13.30, 14.00 ja
14.30, Tansanian lähetystyöntekijät Katri ja
Visa Kuusikallio
• Rummutuspaja klo 14.30, 15.00 ja 15.30
..............................................................

12–16 Jiipeenetti
Nuoret toimittajat me, sanan ja kuvan
toiseen liitämme… Jiipeenetin toimittajapaja
Lähetysjuhlilla. Tule tekemään Jiipeenettiin
juttuja, kirjoittamaan, valokuvaamaan, bloggaamaan, vloggaamaan. Omalla kännykällä
ja sen kameralla voit kertoa oman tarinasi
Lähetysjuhlilta. Tarinat ja kuvat julkaistaan
Jiipeenetin Lähestysjuhla-sivulla.
Lisätietoja Juha Kinanen 0400 304490
16.00–16.45 Cuminan seurassa
Musiikkihetki ja Paljasjalkapalloturnauksen
palkintojenjako.

Sunnuntai 14.6.
10.00–11.00 Kirkkoseikkailu, Rovaniemen
kirkko

Tehtävälappuja saat seuraavista paikoista:
• Lähetysjuhlien infopisteestä
(pe kirkolta ja la Lappi Areenalta)
• Nuorten yökirkosta klo 24 asti (pe)
• tyttöjen ja poikien ensimmäisen ohjelman Tarinasafarin päättyessä klo 11 Areenalla lavan edestä (la)
Tehtäviä on tarjolla perjantai-illasta lauantai-iltaan
asti, mutta kilpailun voi voittaa vaikka osallistuisi vain
lauantaina. Erityisen paljon pisteitä on jaossa tilaisuuksista, jotka on mainittu nuorten ohjelmassa.
Tehtävälappu palautetaan lauantaina Lappi Areenan
Lähetystorille klo 19.30 mennessä. Tipauta lappu
torilla olevaan Suuren Pahvilaatikkoon. Laatikosta ei
voi erehtyä ja löytyy varmasti!
Kilpailussa on kaksi sarjaa: nuorten sarja (vuonna
2000 ja ennen sitä syntyneille) sekä tyttöjen ja poikien sarja (vuonna 2001 ja sen jälkeen syntyneille).
Muista kilpailulippua pyytäessäsi kertoa, kumpaan
sarjaan osallistut/osallistutte. Menestystä ja iloista
mieltä!
TOIMI NäIN:
1. Kokoa itsellesi porukka tai päätä voittaa yksin.
2. Hanki itsesi tai joukkueesi käsiin virallinen
tehtävälappu.
3. Hanki toimiva kynä ja kamera/kännykkäkamera.
4. Tee tehtävät, kerää pisteet. Tehtävät on
pisteytetty eriarvoisiksi.
5. Palauta tehtävälappu Suureen Pahvilaatikkoon
Lähetystorille.
6. Onnea kisaan.

20–21.30 Raamattuopetus: ”Eläkää
valon lapsina!” Ef. 5:8.
Eero Junkkaala opettaa, mukana Uskon
Jäljillä -tiimi, nuorten musiikkiryhmä
Cumina musisoi ja johdattaa rukouksen
tielle.

Oletko aina halunnut viettää kokonaisen yön kirkossa? Nyt sinulla on mahdollisuus siihen. Sinä juuri
olet Lähetysjuhlilla tervetullut Nuorten yö kirkossa
-tapahtumaan Rovaniemen kirkossa 12.–13.6. klo
20.00–5.00.
Ei haittaa vaikka et ihan alkuiltaan ehtisi paikalle,
kirkkoon pääset sisälle aina tasatunnein. Yön aikana
kirkossa tarjolla ilta- ja yöpalaa sopivin välein.
Yötä kanssasi viettävät nuorisopastori Ari Jarva ja
nuorisotyönohjaaja Katariina Jääskeläinen Rovaniemen seurakunnasta sekä Emma Sihvola ja Janne
Keränen Lähetysseurasta.
Tervetuloa yökirkkoon!

14.30 –15.30 Raamattuopetus: ”Antakaa Pyhän Hengen täyttää itsenne!” Ef.
5:18. Eero Junkkaala, Rovaniemen seurakunnan OMA-illan väkeä ja Ilonlähde
(ks. pääohjelma).
17.30 Illan Maailmojen messusta (ks.
pääohjelma) saa viimeiset merkinnät
suuren kilpailun karkkikasan voittoon.

22–23 Musiikkiryhmä Amanin Afrikkalainen iltarukous, mukana myös
Ilonlähde-kuoro Rovaniemeltä.

20.00 –22.30: ”Nuorten Lähetysjuhlien
jatkot” Katutasossa (Kansankatu 17),
musaa ja yhdessäoloa, kioski jne.

23 Millaista lähetystyötä maailmalla
tehdään? Mitä lähetystyö nykyään
merkitsee? Alkuillassa vieraana on Nepalista saakka Suomeen saapunut Bhibin
Shakya, joka kertoo meille elämästään
kotimaassaan ja todistaa meille omasta
uskostaan. Luvassa vieraan haastattelu ja
mahdollisuus esittää hänelle kysymyksiä.

23.00–24.00 Kanootilla melontaa
kirkonrannassa ja makkaranpaistoa laavulla. Kanoottiin mahtuu vain tietty määrä
melojia, joten ole ajoissa paikalla.
Huom! Säävaraus. Yhteyshenkilö Katutason isäntä Tero Rautio, 040 5713372.

klo 00 Bongaa keskiyön aurinko kirkon tornista – iltapalaa urkuparvella.
klo 01 Suosituimmat nuoren seurakunnan veisukirjan laulut nuorten
bändin musameiningillä.
klo 02 Yömessu – toteuttajina nuorten
oma bilebändi ja aivan jokainen osallistuja.
klo 03 Kirkkoseikkailu 2015 – huikea
kierros pitkin kirkkoa, päätteeksi Taizéhartaus.
klo 04 Videoita ja ideoita lähetyksestä
– syvennymme lähetyksen arkeen lähellä
ja kaukana.
klo 05 Aamurukous – yö päättyy aamuhartauteen.

Lauantai 13.6.
Nuorten yö kirkossa
pe 12.6.– la 13.6. klo 20–05

maista: sanoja, säveliä, kuvia ja rukousta. Musiikista vastaa Jakaranda.

Ohjelma Lappi Areenalla, ellei toisin
mainita.
Klo 10.00 alkaen Paljasjalkapalloa,
Santasportin jalkapallokenttä. Katso
ohjeet tyttöjen ja poikien ohjelmasta.
9.30 –11.00 Tarinasafari, Jukka Salminen ja lapsikuoroja (ks. pääohjelma).
11.30 Uskon Jäljillä -näytelmä, Santasport, Tiera-auditorio (ks. pääohjelma).
12.30 Lappi Areenan Valonvälähdyksissä (ks. pääohjelma) kuullaan muun
muassa, miten Rovaniemen nuoret
osallistuvat maasai-tyttöjen kouluttamiseen Tansaniassa. Terveisiä lähetystyöntekijöiltämme ja kumppaneiltamme eri

”VäREJä, RYTMEJä, RAITOJA”
Afrikka-teemainen kuvataidenäyttely
Santasportissa lauantaina tyttöjen
ja poikien ohjelman aikana. Taiteilijoina oppilaat Napapiirin, Nivavaaran,
Ounasjoen, Korkalovaaran, Muurolan
ja Ounasvaaran kouluilta.

..................................................
GEOKäTKö
Geokätköilyn harrastajille on Lähetysjuhlia varten perustettu yksi oma
virallinen geokätkö, jonka nimi on
”Alta lipan”.
Kätkön koordinaatit ovat: 66 29.879 ja
025 46.302. Kätkö sijaitsee Lappi Areenan, juhlien keskuspaikan välittömässä
läheisyydessä ja on haettavissa pienten
lasten kanssa, ja jopa lastenvaunut saa
paikalle. Pyörätuolilla ei kuitenkaan
kannata kätköä lähteä etsimään maaston epätasaisuuden vuoksi.

..................................................

FACEBOOK: Nuorten ja lasten Lähetysjuhlat -tapahtuma. Liity, tykkää…
saat päivitykset. Lataa juhlilta omaa
juttua tapahtumasivuille.

..................................................
LOL, Lots of light – todellisia tarinoita kaukaa ja kauempaa!
Rippikoulurallissa huristellaan eri
puolilla maailmaa. Varikkopysähdyksillä
pysähdytään katsomaan, mitä rakkaus
saa aikaan, kun me suomalaiset
teemme asioita yhdessä kiinalaisten,
botswanalaisten, senegalilaisten ja
tansanialaisten kanssa.
Puolitoista tuntia toimintaa, tietoa ja taitoa lähetystyöhön liittyen Rantavitikan
koululla, Rantavitikantie 31, Rovaniemi,
etukäteen ilmoittautuneiden ryhmien
kanssa keskiviikosta lauantaihin.

Juhlabussi (la-su) klo 8 alkaen puolen tunnin välein.
Toripuistikko-Poromiehentie-Ruokasenkatu-Valtakatu-Ounasvaarantie-Hiihtomajantie-Ounasrinteentie-Toripuistikko.

Rovaniemen kaupunki
tukee tapahtumaa.
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Palkittu Jukka Salminen tuo Tarinasafarin Lähetysjuhlille
Jukka Salminen saa
Hyvätuuli -palkinnon,
joka ojennetaan hänelle
kesäkuun alussa Salon
lastenlaulufestivaaleilla.
Palkinto myönnetään
ansioituneesta työstä
suomalaisen lastenmusiikin hyväksi.
Jukka Salminen on toden totta
tuttu näky monelle suomalaiselle,
sillä jo 30 vuoden ajan hän on lauluhaalareissaan puhutellut lapsia
ja aikuisia musiikin kielellä.
– Laulun tekeminen on minun
tapani tutkia maailman merkillisyyksiä, Jukka kertoo. Tuottelias
lauluntekijä on säveltänyt yli 800
laulua. Uusin kokonaisuus on nimeltään Tarinasafari.

Tarinasafari maailman ympäri
Tarinasafari on Lähetysseuran tilaustyö, joka syntyi tarpeesta kuvata lähetystyötä eri tavoin. Tarinassa
kuljetaan lähetystyön askelissa ja
hämmästellään jakamisen ihmettä
ja iloa. Tarinat jäävät ihmisten mieliin. Siksipä juuri Jukka Salminen
punoi yhteen tarinat ja laulut.
– Tarinasafarille lähdetään porukalla, ja myös kuulijat pääsevät osalliseksi lauluihin leikkien
ja kehon soittimia soittaen, Jukka kertoo.
– Luvassa on myös erikoisia
soittimia Tansaniasta, Nepalista ja
Venezuelasta, joissa laulujen myötä vieraillaan.

Tarinasafarissa Jukka Salminen kertoo lauluin ja tarinoin lähetystyöstä. Valonlähde -kuoro lähtee innoissaan Tarinasafarille.
Jukka Salminen teki koululaiskiertueen Rovaniemen seudulla
ja kutsui henkilökohtaisesti lapsia
katsomaan Tarinasafaria.
– Juoni sopii erinomaisesti
myös aikuisille, tätä juttua ei kyllä
kannata jättää väliin!
Valtakunnallisilla Lähetysjuhlilla Lappi Areenalla onkin luvassa oikein jättisafari, kun Jukka saa taakseen kolme lapsikuoroa. Rovaniemeläisen Valonlähde

-kuoron lisäksi taustalla laulavat
Kannelkellot Helsingistä ja Tuiran Lapsikuoro Oulusta. Suurta
yhteiskuoroa johtaa Sirkku Rintamäki. Taustalla soittaa livebändi, jonka kapellimestarina toimii
Pekka Nyman.

Levytysprojekti lasten kanssa
Suuri projekti ansaitsee tulla kuulluksi myöhemminkin. Tarinasafa-

ri levytetään kesäkuussa yhdessä
Valonlähde -kuoron kanssa.
– Levyn kustantaa Päivä Osakeyhtiö ja olen iloinen, että unelmani toteutuu ja laulut voivat jäädä jälkipolville soimaan.

Laulamalla lähetystyötä
Jo lapsena Jukka muistaa, kun pappa rallatteli hänelle ja kun lyhyt
laulunpätkä loppui, Jukka keksi it-

se lisää sanoja ja säveliä. Tietoisesti laulun tekeminen lähti opettajaksi opiskellessa, kun tuli tarve jollekin laululle, eikä sopivaa meinannut löytyä.
– En silloin aavistanut, että laulun tekemisestä tulisi elämäntehtäväni. En liioin kuvitellut tekeväni lähetystyötä laulaen, Jukka
naurahtaa.
Nyt Jukka itse on pappa. Hän
ottaa pienen tyttärenpoikansa polvelleen ja rallattelee hänelle. Yksi
ympyrä sulkeutuu.
– Tyttäreni perhe asustaa Rovaniemellä, Jukka kertoo hymyillen.
Harriet Urponen
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Kappeli soi
Muurolassa ja Auttissa
Maanantaina 8.6. kello 19 Auttin ja tiistaina 9.6. kello 19
Muurolan kappelissa. Heidi Miettunen, sello, Anna-Maria
McElwain, piano. Järjestää kaupungin kulttuuritoimi ja seurakunta. Konsertteihin on vapaa pääsy.

Heidi Miettunen on kotoisin Rovaniemeltä. Hän valmistui Kuopion konservatoriosta sellonsoitonopettajaksi vuonna 2000. Sittemmin hän on täydentänyt opintojaan Bremenin musiikkikorkeakoulussa, Saksassa, sekä
Pirkanmaan AMK:ssa. Freelance-sellistinä hän on soittanut mm. Oulu Sinfoniassa ja Kuopion kaupunginorkesterissa sekä Jyväskylä Sinfoniassa. Hän toimii aktiivisesti Kuopion kamarimusiikkiseurassa esiintyen erilaisissa kamarikokoonpanoissa.
Anna Maria McElwain on opiskellut Turun konservatoriossa sekä State University of New York at Buffalossa, missä hän oli suorittanut jo 21-vuotiaana Master of Music tutkinnon musiikin teoriassa ja Master of
Arts tutkinnon pianonsoitossa. Sittemmin hän on suorittanut Sibelius-Akatemian musiikin maisterin tutkinnon
ensimmäisenä suomalaisena. Anna Maria opetti Sibelius-Akatemian Kuopion osastolla vuoteen 2010 saakka.
Nykyisin hän konsertoi päätoimisesti lähinnä klavikordistina ja on Kuopiossa elokuussa kolmatta kertaa pidettävän pohjoismaisen historiallisten kosketinsoitinten
festivaalin perustaja ja toinen taiteellinen johtaja.

Jakaranda on ainutlaatuinen ryhmä Suomessa. Juhlavuoden kunniaksi myös Rovaniemellä kuullaan uutta musiikkia.

Jakaranda on kukkinut jo 30 vuotta
Afrikkalaisperäinen musiikki Suomessa – vieläpä suomalaisten esittämänä
– oli todennäköisesti kolmekymmentä vuotta sitten paljon eksoottisempaa
kuin se on nyt. Laulaen, soittaen ja
tanssien Afrikan-terveisiä välittävä Jakaranda-musiikkiryhmä kukoistaa silti edelleen ja voi hyvin. Pekka Simojoen vuonna 1985 perustama ja Suomen Lähetysseuran yhteydessä toimiva
musiikkiryhmä on mukana Valtakunnallisilla Lähetysjuhlilla Rovaniemellä.
Vuodesta 1990 lähtien ryhmän musiikillisena johtajana on toiminut Pekka
Nyman. Hän arvioi, että kuoron riveissä on kolmen vuosikymmenen aikana
vaikuttanut yli 200 ihmistä. Laulajien
rinnalla soivat kitarat, puhaltimet, basso ja lyömäsoittimet.
Ryhmässä on tällä hetkellä kolmi-

senkymmentä jäsentä. Muutama on ollut mukana yli kaksikymmentä vuotta,
uusimmat ovat viime syksynä aloittaneita. Nuorimmat ovat parikymppisiä,
vanhimmat voisivat olla heidän vanhempiaan.
Mikä sitten yhdistää jakarandalaisia?
– Rakkaus iloiseen ja raikkaaseen afrikkalaisperäiseen musiikkiin sekä lähetystyöhön, Pekka Nyman sanoo.

Ennen kuulematonta ohjelmistoa
Jakarandan ohjelmisto koostuu eteläisestä ja itäisestä Afrikasta tuoduista
lauluista sekä ryhmän omasta, afrikkalaisessa hengessä tehdystä tuotannosta.
Juhlavuosikiertueella Jakaranda esittää
myös paljon uutta musiikkia, jota ei
vielä löydy levyiltä. Teemana on ”Kau-

kaa lähelle”.
Ryhmässä on mukana myös kuusi
maahanmuuttajaa, viisi afrikkalaista ja
yksi virolainen. Lähinnä ensi syksyyn
ja talveen painottuvan kiertueen tavoitteena on saada mukaan myös konserttipaikkakuntien maahanmuuttajia ja musisoida yhdessä heidän kanssaan.
Jakaranda on ainutlaatuinen ryhmä
Suomessa. Sen taide on kokonaisvaltaista; laulavaa ja tanssivaa. Samalla
Jakaranda tekee lähetystyötä. Ilosanoma on mukana laulujen sanoissa ja esitykset ovat yhteistyötä ja vuoropuhelua
yleisön kanssa.
Kirsi Elo

Lappi Areena, lauantaina 13.6.
kello 12.30 Valonvälähdyksiä maailmalta 30-vuotista taivaltaan juhlivan
Jakarandan seurassa.

Ilta kirkkolammella
kutsuu keskiviikkoisin
Seurakunnan kesäillan tapahtumilla on pitkät perinteet.
Kesällä 2015 keskiviikkoiltaisin vietetään Ilta Kirkkolammella -tapahtumaa. Tilaisuus alkaa kello 18.45, joten sinne voi luontevasti siirtyä suoraan keskiviikkoillan
messusta, kirkosta.
Ilta Kirkkolammella -tapahtumissa on hartaus, musiikkia ja yhteislaulua sekä mahdollisuus hiljaiseen pyhiinvaellukseen Kirkkolammen ympäri. Reitin varrella
on paimensauvoja, jotka sisältävät Psalmin 23 säkeitä.
Lauantaina 10.6. vieraana on etiopialainen Samuel
Nigusu. Hän on Lähetysseuran tuella rakennetun
aids-orpojen toimintakeskuksen koordinaattori. Hän on
ollut mukana aids-orpojen kummiohjelmassa kuusivuotiaasta lähtien. Samuel Nigusu on yksi Valtakunnallisten
Lähetysjuhlien ulkomaisista vieraista.
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Haluaisitko viettää yön kirkossa?
Se on mahdollista perjantaina 12.6. kello 20 – lauantaina 13.6. kello 05!
Rovaniemen seurakunnan historian
kaikkien aikojen ensimmäistä yökirkkoa vietetään Lähetysjuhlilla. Tuolloin kirkko on avoinna koko yön aina aamuun saakka. Ei haittaa, vaikket
ehtisi heti alkuillasta mukaan, sillä
kirkkoon pääsee sisälle tasatunnein.
Mukana on Rovaniemen seurakunnan nuoria, jotka odottavat uusia ystäviä viettämään unohtumatonta iltaa

ja yötä. Saamme yökirkkoon mukaan
myös Lähetysjuhlien ulkomaisia vieraita, ja luvassa on paljon muutakin
ohjelmaa. Yö taittuu aamuun musiikin,
yhdessäolon, rukouksen, jännittävien
yllätysten ja seikkailun merkeissä. Kello 2 on messu, keskiyön auringon valossa. Aamuhartaus alkaa kello 5. Nukkua ei siis välttämättä tarvitse lainkaan.
Nuorten ohjelmassa Lähetysjuhlil-

la on myös Suuri Kilpailu, jossa kisataan suorittamalla erilaisia tehtäviä
omaan tahtiin. Saat kilpailusta tarkemmat osallistumisohjeet käsiohjelmasta. Lauantaina 13.6. kello 23 alkaen nuoret pääsevät yömelontaan,
kun kirkonrannassa käydään melomassa kanootilla. Laavulla voi tulistella ja paistaa makkaraa, yömelontaan on säävaraus.

Millainen kirkko on yöllä? Sen voi kokea Lähetysjuhlilla, kun kirkossa on nuorten ohjelmaa perjantain ja lauantain välisenä yönä.

Kirkkovaltuusto välittömän
kirkkoherran vaalin kannalla
Rovaniemen seurakunnan kirkkovaltuusto ehdottaa Oulun hiippakunnalle
välittömän vaalin käyttämistä tulevassa kirkkoherran vaalissa.
Kirkkoneuvosto oli aiemmin (19.5.)
yksimielisesti, tosin kahden eriävän
mielipiteen kera, esittänyt valtuustolle välillistä vaalitapaa kirkkoherran
valinnassa.
Välittömässä vaalissa seurakuntalaiset valitsevat kirkkoherran enimmillään kolmesta hakijasta, jotka tuomiokapituli on asettanut vaalisijoille
1–3. Enää ei ole käytössä ns. ylimääräistä vaalisijaa, johin seurakuntalaiset saattoivat pyytää mieleistään hakijaa, joka ei saanut vaalisijaa.
Välillisessä vaalissa kirkkovaltuusto valitsee kirkkoherran kaikista niistä hakijoista, jotka tuomiokapituli on
todennut kelpoisiksi hakemaan virkaa.
Liisa Ansala ehdotti kirkkovaltuustossa 27.5. välitöntä vaalia, jota kannattivat muun muassa Miikka
Keränen, Antti Liikkanen, Leena
Saraste, Sara Tuisku ja Heikki Autto. Äänestyksessä Ansalan ehdottama
välitön vaali sai 18 ääntä ja kirkkoneuvoston ehdottama välillinen vaali 15 ääntä.

Kirkkoherran
viran erityistarpeet
Kirkkoherran viran erityistarpeiksi
kirkkovaltuusto määritteli: henkilös-

töhallinnolliset ja viestinnälliset taidot, kyvyn strategiseen suunnitteluun
ja verkostoitumiseen sekä monipuolisen kokemuksen johtamisesta. Viranhoidon katsottiin edellyttävän myös
hengellistä johtajuutta, teologista oppineisuutta sekä ekumeenista suuntautuneisuutta.
Kirkkovaltuusto ei myöskään nähnyt mitään kirkkojärjestetykseen
(KJ 6) perustuvia esteitä kirkkoherran
viran auki julistamiselle.

Virantäyttöprosessin jatko
Oulun hiippakunnan tuomikapituli käsittelee kirkkovaltuuston lausunnon kokouksessaan 16.6. päättäen siinä yhteydessä lopullisesti käytetäänkö välitöntä vaiko välillistä vaalitapaa. Samalla kapituli päättänee myös
viran avoimeksi julistamisen ajankohdasta, joka on aikaisintaan elokuulla.

Elina Rask-Litendahl
kappalaiseksi
Kirkkovaltuusto valitsi avoinna olleeseen kappalaisen virkaan (Saarenkylä-Nammankylät-Yläkemijoen alue)
Elina Rask-Litendahlin 1.7.2015 al-

kaen. Tuomikapituli tulee antamaan
viranhoitomääräyksen kirkkovaltuuston päätöksen saatua lainvoiman.

Kirkonmäen piha-aluesuunnitelma hyväksyttiin
Kirkkovaltuusto hyväksyi arkkitehti
Hannu Voutilaisen laatiman kirkonmäen piha-aluesuunnitelman. Hanke
siirretään vuodelle 2016 ja toteutetaan kokonaisuudessaan Vapaudentien ja Rauhankadun alueen osalta.

Talvea Oy seurakunnan
tilintarkastajaksi 2015–2018
Kirkkovaltuusto valitsi Rovaniemen
seurakunnan tilintarkastajaksi vuosiksi 2015–2018 Talvea Julkishallinnon palvelut Oy:n ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi HTM, JHTT
Pentti Malisen.

Valtuusto vahvisti
tilinpäätöksen
Kirkkovaltuusto vahvisti seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset 2014. Alijäämä oli 261 069
euroa. Hautainhoitorahaston ylijäämä
oli 12 628 euroa.
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Rippikouluihin 2016
ilmoittautuminen päättyy 30.6.
Rippikouluihin 2016 ilmoittautuminen on alkanut 1.5. ja päättyy 30.6.2015. Tämä rippikouluilmoittautuminen
koskee
vuonna 2001 syntyneitä.
Työntekijämme ovat käyneet
alueidensa kouluilla jakamassa ilmoittautumisinfoa, mutta laajemmat
infot ja ohjeet löytyvät
nettisivuiltamme www.
rovaniemenseurakunta.fi
ja sieltä klikataan aukeavalta sivulta vasemmalta ilmoittautuminen rippikouluun ja siitä aukeaa infosivu, joka kannattaa lukea
huolellisesti ennen kuin ilmoittautuu. Kun ilmoittautuminen on lähtenyt, sitä ei voi enää ilmoittautumisaikana muuttaa tai poistaa.
Pahoittelen kovasti, että sekä viime Pääskyssä että Wilman
kautta tulleessa infossa oli pientä
osoitevirhettä.
Kaikki 1.5.–30.6. välisenä aikana ilmoittautuneet ovat samassa
asemassa ryhmiä muodostettaessa.

Ilmoittautumisohjeita
Jokaisen tulee laittaa vähintään 3
rippikouluvaihtoa paremmuusjärjestyksessä 1, 2 ja 3. Yksi vaihto-ehto ei ole riittävä. Nykyisin
infot lähetetään pääasiassa säh-

ROVANIEMEN SEURAKUNNAN RIPPIKOULUT KESÄ 2015
Kaikki rippileirit Norvajärvellä ja kestävät 5 vrk (6pv).
Leirit eivät ole kaikki ma- la vaan voivat alkaa ja päättyä muinakin viikonpäivinä.
Lähes kaikki ryhmät ovat täynnä, joten täysiin ryhmiin ei ole enää mahdollista päästä.
Lisätietoja voi kysellä rippikoulutoimistosta p. 016-3355281 tai 040-5268289.

köisesti, joten on tärkeää laittaa nuoren kohdalle sellainen sähköpostiosoite, jota varmasti luetaan (esimerkiksi huoltajan).
Lisäksi kysytään pakollisena ja yhteydenottoja
helpottamaan
vain yhden huoltajan tiedot, mutta toisenkin huoltajan tiedot on mahdollista laittaa.
Kaverikoodilla voi ilmoittautua
maksimissaan 1+3, jolloin ensimmäisenä ilmoittautunut saa koodin, jonka hän sitten antaa kavereille. Kaikki laittavat samat vaihto-ehdot, jotta koodilla voidaan
operoida ryhmien jaossa.
On kuitenkin hyvä tiedostaa, että kaveri-koodi voi olla myös esteenä päästä esimerkiksi ykköstoiveryhmään, jos siinä on enää
yksi tai 2 paikkaa ja koodilla ilmoittautuu 3 tai 4.

ka saattavat vaikuttaa nuoren rippileiriaikaan ja koko ryhmänkin toimintaan. Tämän vuoksi on tärkeää,
että huoltaja laittaa tietoa erityishuomioitavista asioista ilmoittautumiskaavakkeeseen ja on tarvittaessa hyvissä ajoin yhteydessä rippikouluryhmän vastaaviin.
Kaikki ilmoittautumiskaavakkeeseen laitetut tiedot ovat luottamuksellisia ja tulevat vain ryhmän
vetäjien tietoon. Hetu-tiedot tarvitaan sekä rippikoululaiselta että
ensimmäiseltä huoltajalta. Myöskin nämä tiedot ovat luotta-muksellisia ja turvallista laittaa ilmoittautumiseen.

Ilmoittautumiskaavakkeessa
pyydettäviä tietoja

Tietoa myös:

Ennen leiriä olevissa tapaamisissa
ei välttämättä tule työntekijöiden
tietoon kaikkia niitä asioita, jot-

Milloin tietoa ryhmistä

Keskikaupunki/kirkonmäki:
1.
2.
3.
4.

22.-27.6.
22.-27.6.
22.-27.7.
22.-27.7.

Konfirmaatio 28.6. klo 15:00 kirkko
Konfirmaatio 28.6. klo 12:30 kirkko
Konfirmaatio 2.8. klo 13:00 kirkko
Konfirmaatio 2.8. klo 10:00 kirkko

Ounasvaara/kappeli:
5.
6.
7.
8.

28.6.-3.7.
28.6.-3.7.
16.- 21.7.
31.7.-5.8.

Konfirmaatio 12.9. klo 11:00 kirkko
Konfirmaatio 5.7. klo 13:00 kirkko
Konfirmaatio 25.7. klo 13:00 Korkalovaaran kappeli
Konfirmaatio 9.8. klo 13:00 kirkko

Saarenkylä/Aapakirkko:
9.
10.
11.
12.

7. – 12.6. Konfirmaatio 14.6. klo 12:30 kirkko
7. - 12.6. Konfirmaatio 14.6. klo 15:00 kirkko
16. - 21.7. Konfirmaatio 25.7. klo 10:00 Korkalovaaran kappeli
31.7. - 5.8. Konfirmaatio 13.9. klo 13:00 kirkko

Alakemijoki/Muurola kappeli:

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

www.rovaniemenseurakunta.fi
Rippikoulutoimisto
p. 335 5281
tai 040 526 8289
maija.pieska@evl.fi

13.

15.-16.5.+14.-18.6. Konfirmaatio 21.6. klo 11 Muurolan kappeli

Yläkemijoki+Ounasjoki/Vantus+Sinetän kappeli:
14.

21.-22.3.+14.-18.6. Konfirmaatio 28.6. klo 11:00 Auttin kappeli

Ounasjoki/Sinetän kappeli:
15.

4. – 9.7.

Konfirmaatio 12.7. klo 12:30 kirkko

Korkalovaara/kappeli:
16.
17.
18.
19.

1. – 6.6. Konfirmaatio 7.6. klo 10:00 Korkalovaaran kappeli
1. – 6.6. Konfirmaatio 7.6. klo 13:00 Korkalovaaran kappeli
4. – 9.7. Konfirmaatio 12.7. klo 13:00 Korkalovaaran kappeli
10.-15.7. Konfirmaatio 26.7. klo 10:00 Korkalovaaran kappeli

Amerikkalaisia vieraita Norvajärvellä
Louisianalaisen Centenary Collegen opiskelijoiden ryhmä vieraili Rovaniemellä seurakunnan
Norvajärven leirikeskuksessa osana opintomatkaansa Suomessa.
13 oppilaan ryhmä tuli Suomeen
opiskelemaan Suomen koulutusjärjestelmää ja sen kehitystä toisesta maailmansodasta nykypäivään. Rovaniemen seurakunnan
opiskelijatoiminta järjesti Norvajärvellä suomalaisille ja amerikkalaisille opiskelijoille yhteisen illanvieton, jossa päästiin kulttuurivaihtoon rennossa ilmapiirissä suomalaiseen tyyliin kodassa
makkaraa ja lettuja syöden.
Texasista kotoisin oleva Chloe
Snow, 21, kiinnostui Suomesta
sen kauniiden maisemien ja hyvän
koulujärjestelmän ansiosta.
Ennen Suomeen tuloa olemme
opiskelleet suomalaista koulujärjestelmää paljon kirjoista. Tämä
ilta on ollut mahtava, sillä on mukavampi oppia ja vertailla koulutusjärjestelmiämme ja koulunkäyntiä samanikäisten nuorten
kanssa.
Illan aikana suomalaiset ja amerikkalaiset pääsivät tutustumaan
pareittain, syömään lettuja ja paistamaan makkaraa. Yhdessä käytiin myös keskustelu suomalaisen
ja amerikkalaisen yliopisto-opiskelun eroista.

Illanvietto kodassa, nuotion ääressä, räiskäleitä paistaen oli ikimuistoinen kokemus ulkomaisille vieraille.
Suomen ja Amerikan koulujärjestelmissä on todella suuria eroja:
teillä koulutus on ilmaista ja opettajilta vaaditaan maisterin tutkinto.
Amerikkalaisessa koulumaailmassa urheilu on sen sijaan todella suuressa asemassa, kun taas Suomessa
urheilua harrastetaan yleensä koulun ulkopuolella. Amerikassa myös
erot eri yliopistojen välillä, esimer-

kiksi julkisten ja yksityisten koulujen välillä, ovat suuret, toisin kuin
Suomessa, Chloe kertoo.
Kulttuurivaihtoa
toteutettiin
myös laulun ja tanssin kautta.
Chloe onkin ollut yllättynyt suomalaisten ystävällisyydestä ja avoimuudesta sekä siitä, kuinka kylmää
mutta kaunista Suomessa on.
Suomessa osataan hyödyntää

ympäröivä luonto. Ihmiset menevät ulos harrastamaan urheilua
ja käyvät patikoimassa, me emme tee sitä samalla tavalla. Amerikassa ei myöskään voi kulkea
mihinkään ilman autoa, Chloe
pohtii.
Suomalaiset olivat otettuja siitä,
kuinka kiinnostuneita amerikkalaiset opiskelijat Suomesta olivat.

He olivat ennen Suomeen tuloaan
jopa opetelleet muutamia lauseita suomeksi, koska halusivat olla
kohteliata ja kunnioittaa paikallisia. Päivällä amerikkalaiset olivat
vierailleet joulupukin luona ja illan kruunasi Suomi –elämyksistä
perinteisin: sauna.
Petra Nojonen
oikeustieteen opiskelija
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Lapin kirkkomusiikkijuhla
Kemijärvellä 7.6.
Sunnuntai 7.6. on Kemijärvellä kirkkomusiikkiväen
maakunnallinen kuorotapahtuma. Laulajat esiintyvät
kello 10 juhlamessussa. Päätapahtuma on kello 15 alkava säveljuhla kirkossa, jossa esitettävänä on muun
muassa paikallisten lauluntekijöiden Timo ja Sulo Leskelän tuotantoa. Puhallinmusiikista vastaa Olli Vermaksen johtama kvartetti.
Kuorotapahtuman aattona, lauantaina 6.6. on kansanlaulukirkko ja kesäillan myöhäiskonsertti. Tervetuloa Kemijärvelle kirkkomusiikkijuhlaan tutustumaan
eri paikkakunnan laulajiin, ja viihtymään kirkkomusiikin parissa.

Jyrki Anttila ja
Jaakko Ryhänen konsertoivat

Luottamushenkilöt siunattiin tehtäviin
Seurakuntavaaleissa valitut luottamushenkilöt
siunattiin tehtäviinsä helatorstain messussa. Messun
toimitti vs. kirkkoherra Kari
Yliräisänen.
– Kirkolle on annettu tehtäväksi todistaa ilosanomaa Jeesuksesta. Tuon
todistuksen, evankeliumin tulkinnan
on aina sitouduttava paikkaan ja aikaan, jotta se tulisi ihmisille ymmärrettäväksi. Tätä ilmentää jo Uudessa
testamentissa lähetyskäskyjen erilaisuus Luukkaan ja Matteuksen evankeliumeissa.
– Todellinen kirkon haaste on sii-

nä, miten osaamme uusin ilmaisuin
ja keinoin sanoittaa ilosanomaa. Tänään todistus on entistä enemmän
vuoropuhelua uskontojen ja muiden
elämänkatsomusten kanssa.
– Helatorstain evankeliumissa lausuttu vaatimus parannuksesta on mielenmuutosta, sisäistä ajattelun uudistumista. Sellaista, jossa uskalletaan
ajatella uudella tavalla, ehkäpä aivan
päinvastaisesta suunnasta päin kuin on
totuttu ajattelemaan, kuvittelemaan tai
uskomaan. Näin joudutaan tekemään
myös ns. pyhänä pidetyn perinteen
suhteen, josta esimerkkinä on apostoli Paavali, Kari Yliräisänen saarnasi.
Luottamuselimissä kuuluu eri tavoin ajattelevien seurakuntalaisten
ääni. Jokaisella on oma paikkansa

ja jokainen saa palvella omien vahvuuksiensa ja lahjojensa mukaan.
Seurakuntatyössä tarvitaan myös Jumalan johdatusta ja siunausta.

Miltä siunaus tuntui?
– Tuntui hyvältä saada siunaus tähän tehtävään. Olemme tärkeässä asemassa päätöksenteossa ja seurakunnan toiminnan kehittämisessä
sekä siinä, että jokainen seurakunnan jäsen voisi tuntea kotiseurakunnan omakseen, sanoi uusi valtuutettu
Antti Alatalo.
– Tilaisuus oli lämmin ja tunsin
esirukouksen voiman ihan konkreettisesti, sanoi kirkkovaltuuston puheenjohtaja Anni Tolppi. – HU

Rovaniemen kirkossa keskiviikkona 24.6. kello 19.
Solisteina Jyrki Anttila tenori ja Jaakko Ryhänen basso.
Säestäjänä Maija Anttila.

Jyrki Anttila aloitti lauluopintonsa Oulun konservatoriossa ja opiskeli Sibelius-Akatemian ooppera-studiossa vuosina 1995-98. Jyrki Anttila on ollut kiinnitettynä
Suomen Kansallisoopperaan vuodesta 1998. Oopperatehtävien ohessa hän on esiintynyt useiden suomalaisten orkestereiden vierailevana solistina ja maakuntaoopperoissa. Hänellä onkin laaja kokemus erilaisista ooppera-produktioista sekä viihteellisemmistä konsertti-esiintymisistä.
Anttila tutustui Jaakko Ryhäseen Sibelius-Akatemian opiskeluaikoinaan. Sen jälkeen he ovat esiintyneet
paljon oopperalavoilla. Jaakko Ryhänen on suomalainen oopperalaulaja, joka on tehnyt uraa niin Suomen
Kansallisoopperassa kuin kansainvälisesti merkittävissä
basso-rooleissa sekä vieraillut maailman johtavissa oopperataloissa. Jaakko Ryhänen on esittänyt ja levyttänyt
myös laulelma- ja viihdemusiikkia.
Maija Anttila on pianisti-urkuri, joka on suorittanut
ammatilliset opintonsa Sibelius-Akatemiassa. Hän on
musiikkiurallaan toiminut kanttorin tehtävissä ja konsertoinut useiden eri laulajien kanssa sekä pianistina että urkurina. Maija Anttila toimii myös Lohjan Operetti-kuoron johtajana.

Uudet luottamushenkilöt polvistuivat alttarille saamaan siunauksen palvelutehtäväänsä.

Nimikkolähetti Ritva Marttala kirjoitti kirjan
Angolan vuosista sissisodan keskellä

Kesäniksi:

Musiikkivartti
kirkossa keskiviikkoisin
Kesäkeskiviikkoisin kello 13 kirkossa on pieni, vartin
mittainen musiikkihetki. Monipuolisia musiikkihetkiä
toteuttavat kirkkomuusikot. Voit tulla hetkeksi hiljentymään ja rauhoittumaan. Jos sattuu hellepäivä, on kirkko
viileä. Tule ja tuo kesävieraasikin! Musiikkivartti järjestetään 30.8. saakka.

Kynttilöiden sytytyskielto
hautausmailla
Rovaniemen seurakunnan hautausmailla ei sallita kynttilöiden käyttämistä kesäkaudella. Kynttilät
ovat aiheuttaneet vaaratilanteita ja hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta on
hyväksynyt esityksen kynttilöiden
sytytyskiellosta.
Hautausmailla on arvokkaita muistomerkkejä ja hautakivet
ovat yksityisten omaisuutta, jota halutaan suojella. Yöttömän
yön kesäauringon valo hautojamme valaiskoon elokuun loppuun saakka.

Rovaniemeläiset lahjoittivat 1996 Angolaan maastoauton. – Ritva Marttalan kirjassa on
paljon kuvauksia lähettivuosien ajoista Angolan teillä. Lapin Partiolaiset tukivat kampanjaa.
Rovaniemen seurakunnan nimikkolähettinä ollut Ritva Marttala on kirjoittanut Angolan vuosistaan kirjan,
joka julkistetaan lähetysjuhlien yhteydessä perjantaina 12.6.
Ritva Marttala oli Suomen Lähetysseuran lähettämän Angolassa kaikkiaan neljässä jaksossa 1975–96. Hän
meni maahan juuri silloin, kun Angola oli itsenäistymässä Portugalin siirtomaavallasta. Itsenäisyys ei kuitenkaan
merkinnyt rauhaa, vaan sisällissodassa
maan johtoasemasta kilpailivat ulkovaltojen tukemat sissiliikkeet.
Ritva oli aluksi Angolan eteläisimmässä maakunnassa. Se rajoittuu nykyiseen Namibiaan, joka oli silloin
vielä osa rotusortoa harjoittanutta
Etelä-Afrikkaa.
Tilanne oli alusta alkaen niin vaikea, että tammikuussa 1975 alkanut
ensimmäinen kausi Angolassa keskeytyi jo elokuussa, kun Lähetysseura kutsui turvallisuussyistä lähetit kotimaahan. Työ jatkui pari vuotta myö-

hemmin keväällä 1977.
Ritva oli toisen jakson 1980–85 Lubangon kaupungissa. Myös silloin sodan melskeet ja Namibian pakolaisvirta olivat arkea. Loppuajan Ritva
oli ainoa suomalainen lähetti maassa.

Pala Angolaa
jäi sydämeen
Kirjan nimenä on Turva Jumalassa.
Ritvan kokemus on, että ”ihminen
on turvassa vain siellä, missä Jumala
tahtoo hänen olevan.”
– Kohtaamani ihmiset kertoivat sodan keskellä iloistaan ja suruistaan. Päiväkirja oli hyvä kanava purkaa niitä. Kun palasin Suomeen, ystäväni antoivat kirjeitä, joita olin lähettänyt heille. Kirjeet sekä päiväkirjani kertoivat työstä, jossa onnistuminen, epäonnistuminen,
heikkous, inhimillisyyden tunteet,
pettymys, avuttomuus, ilo ja kiitollisuus vaihtelivat.

Angola sodan jaloissa
Vuosina 1975–1985 elettiin
kylmän sodan aikaa. Silloinen Neuvostoliitto tuki erityisesti Kuuban kanssa Angolan
johtavaa kommunistista puoluetta. Silloin valkoisten hallitsema Etelä-Afrikka ja Yhdysvallat taas tukivat kilpailevaa
Unita-liikettä. Etelä-Afrikan ilmavoimat ja armeija hyökkäsivät jatkuvasti Angolan puolelle
yrittäessään nujertaa Namibian
vapautusliikkeen Swapon.
Kun itsenäistyneen Namibian presidentti Sam Nuyoma
vieraili Rovaniemellä 1992,
häm halusi seurueensa halusi
tavata Ritva Marttalan ja kiittää tuesta namibialaisille.
Ritva oli lähettivuosiensa jälkeen mm. Ounasjoen kappalainen ja jäi eläkkeelle 2009. – TK
– Kun olen nyt kirjoittanut kirjaa,
tunteeni ovat vieläkin heilahdelleet
laidasta laitaan. Monta kertaa olen
kiittänyt Jumalaa siitä, että olen saanut elää rikkaan elämän. Nuo vuodet
ovat olleet elämäni rikkaimmat, rakkaimmat ja raskaimmat.
– Pala Angolasta jäi sydämeeni.
Muistot kulkevat mukanani elämäni
loppuun asti.
Kirjaa voi ostaa lähetysjuhlien jälkeen muun muassa Toivon Torilta ja
kirjakauppa Ilopysäkiltä.

Lähetysruutu

Heikki Takko
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Ranu Kumari Rokha käveli kaksi tuntia kotikylästään saadakseen apua. ”Olemme todella kiitollisia avusta. Se auttaa meidät
alkuun, koska kaikki aika menee tällä hetkellä talon raunioiden
siivoamiseen”, hän sanoi.

On hienoa tehdä rakkauden työtä
Laila Juntti on seurakunnan uusi diakoniatyöntekijä, jonka työalue painottuu
Ounasvaaran ja Alakemi
joen suuntaan. Vaikka
Rovaniemi sinällään ei ole
Lailalle tuttu paikka, tuntuvat vaaramaisemat
Kainuun tytöstä läheisiltä.
– Olen luontoihminen ja Rovaniemi
tuntuu jo kodilta, Laila sanoo.
Lapsuutensa Laila on viettänyt Kuhmossa, mutta tie on vienyt
aikuisiällä Oulun seudulle.
– Muutimme Rovaniemelle miehen
työn perässä, ja olen todella iloinen,
että sain itse työtä seurakunnasta.

Rajaseutusisaren
jalanjäljillä
Hengelliset asiat ovat olleet Lailalle
tärkeitä jo varhain. Lapsuuden kokemukset uskosta herättivät kysymyksiä rippikoulussa.
– Muistan rajaseutusisaren, joka
kävi pitämässä diakoniatuntia. Tuo
positiivinen kokemus on ehkä vaikuttanut siihen, että nyt itse toimin

Laine, A. 2015.
”Ettette minua unhoittaisi”
– Rovaniemen Neuvokas
1995–2015. Mediapinta.
Anneli Laine jäi eläkkeelle Neuvokkaan toiminnanjohtajan virasta keväällä 2015. Lähtöjuhlissa julkaistiin hänen teoksensa
”Ettette minua unhoittaisi.”
– Rovaniemen Neuvokas
1995–2015.
Kirja on vapaaehtoistyön
keskus Neuvokkaan historiikki, jossa yhdistyy kirjoittajan henkilökohtainen kokemus ja Neuvokkaan vaiherikas historia kahdenkymmenen
vuoden ajalta. Anneli Laine on nä-

Laila Juntti on Rovaniemen seurakunnan
uusi diakoniatyöntekijä.
diakoniatyöntekijänä, Laila kertoo.
Diakoniaopistossa Oulussa hän sai
myös sairaanhoitajan koulutuksen.
Herkkänä ihmisenä Laila pelkäsi,
olisiko sairaanhoitajana toimiminen
edes mahdollista hänen kohdallaan.
Tuo pelko osoittautui aiheettomaksi.
Nuorempana Laila haaveili lähetystyöstä ulkomailla, mutta se on toistaiseksi jäänyt vain haaveeksi.

Diakonia on rakkautta
Lailalle diakonia merkitsee rakkautta.
– On hienoa tehdä rakkauden työ-

köalapaikalta saanut seurata ja olla
toteuttamassa suurta missiotaan kohdata ihmisiä ihmisinä, ja pitää heistä
huolta.
Neuvokas on menestystarina ja sen
vaiheet iloineen ja
suruineen ansaitsevat tulla kerrotuksi. Kirjailija korostaa, että on tärkeää
puolustaa sitä, jolla on vain vähän voimia. On tärkeää
pyytää mukaan juuri sitä, joka on jäämässä yksin ja vaarassa syrjäytyä. Jokaisella ihmisellä on jotain annettavaa toiselle.

tä, diakonia on tärkeä osa seurakuntatyötä. Saan olla välittämässä
ja kuuntelemassa, ja sitä kautta luomassa yhteyttä ihmisen kanssa. Sitten, kun ihminen tulee kohdatuksi ja
kuulluksi, voi hänen kanssaan puhua
myös hengellisistä asioista.
– Joskus on tilanteita, että haluaisi tehdä enemmän. Joskus tulee riittämättömyyden tunne. Pienikin toivon
kipinän sytyttäminen voi olla jollekin ihmiselle tärkeä asia. Ihmisellä on
tarve tulla kuulluksi ja me diakoniatyöntekijät olemme sitä varten, Laila
muistuttaa.

Ihminen keskiössä
Diakoniatyöntekijät tekevät ihmisläheistä työtä, jonka tavoitteena on
tukea erilaisten asioiden keskellä
kamppailevia ihmisiä. Työ on hyvin monimuotoista ja jokainen päivä on erilainen. Laila nauttii ihmisten parissa työskentelemisestä valtavasti.
– Joku asiakas oli kerran sanonut,
että olin pitkään aikaan ollut ensimmäinen ihminen, joka oli ottanut hänet ihmisenä. Se on ollut yksi parhaista palautteista, mitä ikinä olen
saanut työstäni, Laila sanoo.

Nepalissa katsotaan jo eteenpäin
– apua tarvitaan edelleen
Nepalissa jaetaan edelleen ruoka- ja muuta hätäapua
maanjäristyksen uhreille, mutta jälleenrakennuskin on
käynnistynyt.
Koulut laitetaan kuntoon ensimmäiseksi, koulut alkavat toukokuun viimeisellä viikolla. Siemenviljansa menettäneille jaetaan riisin ja hirssin siemeniä. Juomavesi- ja peltojen kastelujärjestelmät on saatava kuntoon.
Suomen Lähetysseuran tukea on käytetty hätäapuun
erityisesti Dhadingin ja Gorkhan lääneissä, joissa järistys tuhosi 80 % taloista asuinkelvottomiksi. Avustustyöt
on koordinoitu yhdessä paikallisviranomaisten kanssa,
jotka ovat myös vastanneet turvallisuudesta.
Tuhojen jälleenrakennustyöt vievät pitkään, eikä hätäavun tarvekaan ole vielä ohi.
Tue Lähetysseuran katastrofityötä: netissä www.
suomenlahetysseura.fi/katastrofikerays, tilille FI60
8179 9710 0312 86 (viestiksi AUTA), soita 0600
11320 (20,28 e + pvm.) tai lähetä tekstiviesti AUTA5 (5 e) tai AUTA10 (10 e) numeroon 16155.

Heikki Takko

Laila Juntti on saanut jo tutustua jokivarren ihmisiin, kun Muurolan, Kivitaipaleen ja Jaatilan kerholaiset olivat kevätretkellä ikäihmisten
kohtaamispaikassa, Helmikammarilla.

Harriet Urponen

Kirjat
Kirjassa kuvataan, miten Anneli
Laine loi Rovaniemelle moniportaisen lähimmäisyyden mallin, jonka yhteyteen on muodostunut valtavan laaja
verkosto. Moni on löytänyt sen kautta mielekästä vapaaehtoista tekemistä. Yksi on saanut tukea, toinen on ollut tukemassa ja aika usein on käynyt
niin, että se, joka on tullut autetuksi,
saa voimia auttaa muita.
Teos on loistava osoitus siitä, miten hiljaista tietoa voi siirtää eteenpäin verkostossa sen kaikille osapuolille. Anneli Lainetta ei toden totta
unhoiteta.
Harriet Urponen

Gyan Maya Bishwokorma saa avustuksen Dhadingissa. Lähetysseuran yhteistyökumppanin SAHASin työntekijät ovat saaneet
kylissä hyvän vastaanoton, koska paikalliset ovat tunteneet
heidät jo pitkään.

Lähetystyöaiheinen
tietokirjanäyttely kirjastossa
Rovaniemen pääkirjastossa on kesäkuun ajan lähetystyöaiheinen tietokirjanäyttely. Esillä on elämäkertoja,
matkakertomuksia ja hengellistä kirjallisuutta.
Jorma Eton tie 6, avoinna kesäkuussa ma–to 9– 9,
pe 9–17, la 11–15, su 11–15 lehtisalit ja Lapponica-sali
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Sävelkaikuja
Kesämusiikkia
Tänä kesänä soi Rovaniemen kirkossa joka keskiviikko Musiikkivartti kello 13 alkaen. Näitä kesän musiikkitilaisuuksia on kokeiltu eri kesinä monella tavalla ja moneen kellonaikaan.
Milloin on pidetty iltamusiikkeja, milloin virsilaulutilaisuuksia läpi kesän,
milloin keskipäivän musiikkihetkiä.
Näyttää siltä, että esimerkiksi turistien
kannalta Rovaniemi on monelle paikka, jossa ollaan päivä tai kaksi, mutta
sitten matka jatkuu.
Siksi lyhyestä virsi kaunis... Tänä kesänä kirkossa on tarjolla keskiviikkoisin Musiikkivartteja, jotka ovat kanttoreiden vuorollaan toteuttamia. Ne
antavat toivottavasti sekä rovaniemeläisille että turisteille mahdollisuuden
pysähtyä hetkeksi kirkon ilmapiiriin,

kuunnella tuokio musiikkia, hiljentyä
ja jatkaa matkaa. Läpi kesän toteutettavat arki-illan ehtoolliskirkot kello
18 ja sen jälkeiset Kirkkolampi-illat
keskiviikkoisin sisältävät myös paljon
musiikkia. Lisäksi yhteiseen virsilaulamiseen on mahdollisuus Helmikammarissa muun muassa torstaisin kello
12 alkavassa virsihartaudessa.

komusiikkijuhlat Kemijärvellä 7.6. on
merkittävä tapahtuma kuoromusiikin
ystäville. Myös Lähetysjuhlat ovat kohokohta musiikillisestikin, sillä juhlilla ei ole juuri tilaisuutta ilman musiikkia. Ja musiikki soi rikkaasti moneen tyyliin ja makuun. Kesämusiikki soikoon!

Myös kappelialueilla on musiikkia
tarjolla, muun muassa Kappeli soi -iltamusiikeissa sekä eri kylien nuotiolauluissa. Suvivirren sunnuntai 7.6.
kirkossa ja kappeleissa herättää kesäisiä tuntemuksia meillekin, joille koulussa lauletusta suvivirrestä on jo aikaa. Samoin juhannusaaton suvilauluilta sekä Jutajaiset ovat osa rovaniemeläistä kesäkulttuuria. Lapin Kirk-

Suven iloa ja
Siunausta
toivottaen
Mauri Miettunen
Johtava kanttori

Kuoronjohtaja Nils Schweckendiekin äänenavaus rohkaisi kuorolaisia äänen monipuoliseen käyttöön.
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Helsingin kamarikuoro
koulutti nuorisokuoro Ilonlähdettä
Helsingin kamarikuoro konsertoi
toukokuussa Lapin kamariorkesterin kanssa Rovaniemellä ja Ivalossa. Kuoronjohtaja Nils Schweckendiek ehdotti yhteistyötä myös seurakunnan Ilonlähde -kuorolle. Kuoronjohtaja Ruusu Tervaskanto oli
enemmän kuin mielissään yhteistyöstä Suomen parhaan ja ainoan ammattilaiskuoron kanssa. Nils Schweckendiek on Sibelius-Akatemian kuoronjohdon professori.
– Professori Schweckendiek luennoi meille nykymusiikin esityskäytännöistä ja esimerkein toteutti työpajan, jossa osallistujat saavat laulaa mukana. Oli sanoinkuvaamattoman hienoa saada olla ammattilaisen ohjauksessa. Nuoret nauttivat laulamisesta ja improvisaatiosta
suunnattomasti, Ruusu Tervaskanto hehkutti.
Lämmittelyharjoitukset ja äänenavaus toteutettiin improvisaation kei-

noin. Kuorolaiset harjoittelivat sähinöitä ja sihinöitä, liukuvia äänteitä ja
pärinöitä ja yhdistivät niihin liikettä.
Ilonlähde pääsi mukaan osaksi ääniklusteria hauskaa sanaimprovisaatiota ja nauttivat siitä, että saivat laulaa kuorossa yhdessä ammattilaisten
kanssa. Professori opetti nykymusiikkia, jota laulettiin kuunnellen, tunnustellen ja vapaassa tempossa improvisoiden, kuitenkin johtajaa tarkasti seuraten. Kuorot myös lauloivat otteen toistensa ohjelmistosta.

Missio kuoromusiikin
kehittämisestä
Helsingin kamarikuoro aloitti vuonna 1962 Radion kamarikuorona. Kuoro otti uuden nimen käyttöön 2005,
kun Yleisradio lopetti Radion kamarikuoron toiminnan rahoittamisen. Nyt
kuoro toimii projekteittain vailla vakituista julkista rahoitusta. Vuodesta

2005 Helsingin kamarikuoro on kantaesittänyt lähes 50 teosta.
Kuoro tekee edelleen yhteistyötä
Yleisradion kanssa, sekä esiintyy säännöllisesti kotimaisilla festivaaleilla ja
orkestereiden kanssa. Viime vuosina
kuoro on laajentanut toimintaansa kotimaan- ja ulkomaankiertueisiin.
Professori pitää tärkeänä, ettei ammattikuoro jää erilleen muista.
– Suomen kuorokenttä on kuin pyramidi. Sen vahva jalka ansaitsee kannustusta ja koulutusta. Meillä ammattilaisilla on mahdollisuus auttaa koko
suurta kuorokenttää, Nils Schweckendiek sanoo.
– Nykymusiikki voi olla paljon
muutakin, kuin perinteistä laulamista. Ääntä voi käyttää terveellä tavalla
hyvin monipuolisesti, Nils Schweckendiek korostaa ja kannustaa kuoroja rohkeisiinkin kokeiluihin ja laajaan
ilmaisun skaalan käyttöön.
Harriet Urponen
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Liikuntaseminaarin ohjelma

Sykettä syksyyn,
turvaa talveen

Juontajana: Anneli Laine
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Hyvänolon liikuntapäivä
25.8.2015
Lapin Urheiluopistolla
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Kaupungin tervehdys
Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen
Rovaniemen seurakunnan tervehdys vt. kirkkoherra Kari Yliräisänen

oim
t
,
n
Taukojumppa
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10.20

”Paloturvallisuus kotona”
Jukka Luostarinen, Lapin pelastuslaitos

10.50

Tanssiesitys, Lapin Tanssiopisto

11.00

Mummumuskari, Saivo koulutus- ja ohjelmapalvelut

11.10

Loppupäivän ohjelmakertaus

11.15

Ruokailu

11.30 – 14.15

Järjestöt esittäytyvät juoksuradan esittelypisteissä

12.00 – 14.15

Liikuntapisteisiin tutustuminen
Lapin urheiluopiston Liikuntaneuvoja opiskelijat
Lapin ammattiopiston opiskelijat

12.00 – 14.30
12.00 – 14.00
12.00 – 15.00

Keilailumahdollisuus 2€ / hlö
Tasapainopaja Lappset Funpark tiloissa
Uinti / vesijuoksu mahdollisuus 2 € / hlö

12.30 – 13.00

Yhteislaulua
Ossi Riipin säestyksellä

13.00

Suosiiko arpaonni? -maksuttomat arpajaiset

13.10 – 14.15

Tanssia

14.30

Tilaisuus päättyy

Maksullinen kahvio palvelee tapahtuman ajan!

Lapin Urheiluopisto

AIKATAULUT 2015
– Linja-automatkan hinta 2 €

Rovaniemen kaupunki, Rovaniemen seurakunta,
Neuvokas ja Santasport kutsuvat seudun ikäihmiset
maksuttomaan Hyvänolon liikuntapäivään
ti 25.8.2015 Lapin Urheiluopistolle.

Ilmoittautumiset:
29.7. - 13.8.2015 Neuvokkaaseen:
p. 016 356 0337 tai 016 356 0292
suvimaria.saarenpaa@rovaniemi.fi

Yhdistykset ja järjestöt:
Jäsenten puolesta ilmoittautumisten
yhteydessä ilmoittakaa:
lukumäärä ja toimittakaa osallistujien nimilista
Neuvokkaan toimistolle,
Kansankatu 8
13.8.2015 mennessä.
Ympäristökylistä tulevilta tieto tiensuunnasta
ja pysäkki, josta nousee kyytiin.

LINJA-AUTO SODANKYLÄN
SUUNNALTA

Meno:

Paluu:

klo 14.30 Lapin urheiluopisto
klo 15.00 Sinettä
klo 15.30 Meltaus
klo 16.00 Lohihovi

klo 8.30 Tiainen/ Niesintien
risteys
klo 8.45 Ylinampa /koulu
klo 9.00 Alanampa/
linja-autopysäkki
Taksia saa käyttää pääreittien
klo 9.15 Vikajärvi/kauppa
sivussa asuvat asukkaat kaiklo 9.45 Lapin urheiluopisto kille linja-autoreitille.
Ole hyvä ja ota yhteys oman
Taksit:
alueesi diakoniatyöntekijään.
klo 8.00…8.30
Niesi – Tiainen
LINJA-AUTO KEMINTIEN
klo 8.45…9.15
SUUNNALTA
Misi – Vikajärvi

Paluu:

klo 14.30
klo 15.00
klo 15.15
klo 15.45

Meno:

Urheiluopisto
Vikajärvi/kauppa
Ylinampa/ koulu
Tiainen /
Niesintien risteys

Taksit:

klo 15.45…16.45
Tiainen – Niesi
klo 15.00…15.30
Vikajärvi – Misi
LINJA-AUTO OUNASJOEN
SUUNNALTA

Meno:

klo 8.15 Lohihovin piha
klo 8.45 Meltauksen
kappelin piha
klo 9.15 Sinetän kappelin
piha
klo 9.45 Lapin urheiluopisto

Paluu:

klo 14.30 Lapin urheiluopisto
klo 15.00 Kivitaipale
klo 15.15 Narkaus
klo 15.30 Saarikämän risteys
LINJA-AUTO YLÄ-KEMIJOEN
SUUNNALTA

Meno:

Bussi lähtee Rovaniemeltä
klo 8.30 Jaatila, Rannantien ajaen
klo 7.45 Vanttauskosken
risteys
risteys, Juotaksen
klo 8.50 Muurola, koulun
kautta 		
pysäkki
Pajulammelle
klo 9.10 Hirvas, koulun
klo 8.15 Pajulammelta ajaa
pysäkki
Auttin ja Pekkalan
klo 9.35 Lapin urheiluopisto
kautta Vanttauskoskelle
Paluu:
klo 14.30 Lapin urheiluopisto klo 8.50 Vanttauskoski,
Jokitorin pysäkki
klo 14.55 Hirvas
klo 9.40 Lapin urheiluklo 15.20 Muurola
opisto
klo 15.50 Jaatila, Rannantien
risteys
LINJA-AUTO RANUANTIEN
SUUNNALTA

Meno:

klo 8.45
klo 9.00
klo 9.15
klo 9.50

Saarikämän risteys
Narkaus
Kivitaipale
Urheiluopisto

Paluu:

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

20 • Pääsky

Jaakko Löytyn 60-vuotisjuhlakonsertti 2015

Hyvät sanat
– Taivaallinen sävel
Muusikko Jaakko Löytty täytti 60 vuotta helmikuussa 2015. Hän juhlistaa syntymäpäiväänsä juhlakiertueella, jonka nimi
on Hyvät sanat – Taivaallinen sävel. Kiertueen toiseksi viimeinen konsertti on Valtakunnallisilla Lähetysjuhlilla Lappi Areenalla. Konserttien tuoton Löytty lahjoittaa Suomen Lähetysseuran vammaistyöhön Botswanassa, Etiopiassa ja Nepalissa.

Kolme kiitollisuuden aihetta
”Haluan osoittaa kiitollisuuteni lähetykselle ja erityisesti Suomen Lähetysseuran työlle ulkomailla ja täällä kotimaassa”, Jaakko Löytty kertoo.
”Vuonna 1955 lähdin alle vuoden ikäisenä ensimmäisen kerran lähetystyöhön
vanhempieni, joita erityisesti haluan kiittää, matkassa. Vietin Namibiassa lapsuuteni ja nuoruuteni aina 12-vuotiaaksi asti.”
Vuosina 1988–94 Löytty toimi Senegalin luterilaisen kirkon musiikkityössä.
Yhteistyössä kirkon muusikon Nicolas
Sarrin kanssa hän toimitti ensimmäisen
laulukirjan, jonka sävelistä suurin osa on
senegalilaista alkuperää.
Nykyään Jaakko Löytty työskentelee
Herättäjä-Yhdistyksen Satakunnan, Varsinais-Suomen ja Hämeen aluesihteerinä. Hän on naimisissa kirjailija Kaija
Pispan kanssa.
”Haluan osoittaa kiitollisuuteni lähes
neljä vuosikymmentä kestäneestä parisuhteestani puolisolleni Kaija Pispalle.
Ilman Kaijaa en olisi tällainen, tai olemassa ylipäätään. Hän on kahden tyttäremme lisäksi lahjoittanut minulle paljon
rakkautta ja huolenpitoa. Kaijan kanssa olemme tehneet yhdessä työtä ja varsinkin lauluntekijänä olen saanut häneltä

Jaakko Löytty on tehnyt yli 40 vuoden mittaisen uran laulajana ja lauluntekijänä.

opetusta ja tukea.”
Jaakko Löytty on osa suomalaista
nuoriso- ja rippikoulukulttuuria. Hänen
vaikutuksensa on merkittävä koko Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle ja
muusikoille.
”Osallistuin 1970- ja 80-luvuilla Kirkon nuorisotyöhön laulukirjoja toimittamalla ja tuottaen uutta musiikkia kansainvälisen vastuun ja oikeudenmukaisuuden
vaatimuksen teemoista. Tästä kiitän erityisesti Suomen Lähetysseuraa.”
”Haluan osoittaa kiitollisuuteni musiikkini kuuntelijoita ja sen käyttäjiä
kohtaan. Vuodesta 1971 saakka olen sanoittanut ja säveltänyt lauluja, joilla itsensä ilmaisemisen lisäksi on vain se
tarkoitus, että niitä lauletaan ihmisille ja
niitä laulavat ihmiset.”

Konsertissa sekä vanhoja
että uusia lauluja
Jaakko Löytyn juhlakiertue tarjoaa lauluntekijän tuotantoa viideltä vuosikymmeneltä. Suomalaisen gospel-musiikin
isoisähahmon musiikki yhdistelee amerikkalaista juurimusiikkia, afrikkalaisia musiikkikulttuureja ja suomalaista
virsiperintöä. Konsertin yhteydessä on
myynnissä Löytyn uusin levy Hyvät sanat – Taivaallinen sävel.
Liput: www.lippu.fi ja
www.lippupalvelu.fi
Lippujen hinnat:
Peruslippu on 17,50€ + palvelumaksu
Lapset, opiskelijat, eläkeläiset 14,50€ +
palvelumaksu. Konserteissa ei
kerätä kolehtia, vaan tuotto tulee pääsylippujen hinnasta.

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

ROVANIEMEN KIRKKO
Sunnuntaisin klo 10 messu kirkossa.
Tiistaisin klo 8.30 Aamun rukoushetki kirkon sakastissa.
Keskiviikkoisin klo 18 arki-illan ehtoollinen kirkossa.
Kirkko on avoinna 30.8. saakka klo 9-21.
06.06. klo 13

kryptassa Rukouksen lähde-rukousiltapäivä
Rovaniemen puolesta.
07.06. klo 9.15 kryptassa lähetystyön rukoushetki.
16.06. klo 19 kirkossa Rauhanyhdistyksen seurat.
18.06. klo 10 lasten kesäkirkko.
18.06. klo 19 Iltamusiikki, Paula ja Matti Rankala sekä
yksinlaulukurssilaiset,
Maie Kuusik, säestys. Vapaa pääsy.
19.06. klo 19 Juhannusaaton suvilauluilta. Vapaa pääsy.
24.06. klo 19 Hän suuri on – kesän kauneimmat sävelet.
Jutajaisten kirkkokonsertti. Solisteina Jyrki
Anttila, tenori ja Jaakko Ryhänen basso,
säestää Maija Anttila, piano ja urut.
Pääsylippu 25/20 €.
21.07. klo 19 Rauhanyhdistyksen seurat.

KESKIKAUPUNKI
Keskiviikkoisin klo 18.45 Ilta Kirkkolammella.
12.–14.06.
15.06. klo 18
17.06.
19.06. klo 20

Lähetysjuhlat Rovaniemellä.
Lähetysjuhlien talkoolaisten kiitosjuhla
seurakuntakeskuksen juhlasalissa,
klo 19 alkaen kirkossa.
Ilta Kirkkolammella-tapahtumaa ei järjestetä.
Juhannusaatto Kirkkolammella.

KORKALOVAARA-YLIKYLÄ
07.06. klo 10
07.06. klo 13
14.06. klo 13

kappelissa konfirmaatiomessu.
kappelissa konfirmaatiomessu.
kappelissa konfirmaatiomessu.

21.06. klo 13
30.06. klo 18
12.07. klo 13
19.07. klo 13
26.07. klo 10
26.07. klo 13

kappelissa messu.
kappelin pihalla Kesälauluilta.
Sateen sattuessa kappelissa. Kahvit.
Järj. Korkalovaaran Diakoniakorttelitoimikunta.
kappelissa konfirmaatiomessu.
kappelissa messu.
kappelissa konfirmaatiomessu.
kappelissa konfirmaatiomessu.

21.06. klo 11
23.06. klo 18
28.06. klo 10
05.07. klo 10
12.07. klo 10
19.07. klo 10
26.07. klo 10

OUNASJOKI
07.06. klo 14 Meltauksen kappelissa sanajumalanpalvelus.
09.06. klo 17–19 Sinetän kappelilla ”Kesämielellä” -tapahtuma.
20.06. klo 11 Sinetän kappelissa ja klo 14 Maijasen kappelissa sanajumalanpalvelus.
21.06. klo 17 Kansanlaulukirkko Marrasjärvellä Kenttäjoen
laavulla.
29.06. klo 18 Perttauksessa Kaitajärven laavulla nuotioilta.
05.07. klo 11 Sinetän kappelissa sanajumalanpalvelus.
08.07. klo 18 Meltauksen kappelissa Virsikirja tutuksi -ilta.
12.07. klo 14 Meltauksen kappelissa messu.
19.07. klo 11 Sinetän kappelissa ja klo 14 Maijasen
kappelissa sanajumalanpalvelus.
26.07. klo 14 Kansanlaulukirkko Songan Oitolanrannassa.

OUNASVAARA
07.06. klo 18
21.06. klo 18
28.06. klo 15
05.07. klo 15
12.07. klo 15
19.07. klo 15
26.07. klo 15

kappelissa Kevätlaulut.
kappelissa messu.
kappelissa sanajumalanpalvelus.
kappelissa Suvilaulut.
kappelissa messu.
kappelissa jumalanpalvelus.
kappelissa sanajumalanpalvelus.

08.06. klo 18

Muurolan kirjasto, ”Kirjastossa soi kesä”
-lauluilta.
kappelissa Kappeli soi - kesäillan musiikkia.
Heidi Miettunen, sello, Anna-Maria McElwain,
piano. Kaupungin kultt.toimi ja seurakunta.
Vapaa pääsy.

ALAKEMIJOKI
09.06. klo 19

kappelissa konfirmaatiomessu.
Kivitaipaleen nuotioilta Elsa ja Valte
Ruotsalaisella, Kiviseläntie 64.
kappelissa sanajumalanpalvelus.
kappelissa Suvilaulut.
kappelissa messu.
kappelissa jumalanpalvelus.
kappelissa sanajumalanpalvelus.

YLÄKEMIJOKI
04.06. klo 11
08.06. klo 19

21.06. klo 14
28.06. klo 11
01.07. klo 12
05.07. klo 10
09.07. klo 18
12.07. klo 13
17.07. klo 18
19.07. klo 11
19.07. klo 12

Viirin toimintapäivän nuotiolaulut
Kaarnijärven laavulla.
Auttin kappelissa Kappeli soi - kesäillan
musiikkia. Heidi Miettunen, sello, Anna-Maria
McElwain, piano. Kaupungin kultt.toimi ja
seurakunta. Vapaa pääsy.
Somosen kirkolla Suvilaulun sunnuntai.
Auttin kappelissa konfirmaatiomessu.
Juhonkolon Nuotiolaulut.
Auttissa ja klo 12 Viirillä hautausmaahartaus.
Juotasniemen nuotiolaulut Piittisjoen laavulla.
Viirin nuotiolaulut Vuoskuojansuun laavulla.
Auttin kappelissa Vanhan kirkkomusiikin iltama.
Somosen kirkolla Marjetanpäivän hartaushetki.
Viirin kappelissa jumalanpalvelus.

SAAREN-NAMMANKYLÄT
07.06. klo 11
17.06. klo 18
18.06. klo 18
28.06. klo 10
28.06. klo 11
12.07. klo 11
12.07. klo 13
26.07. klo 11
26.07. klo 13

Aapakirkossa ja klo 13 Jouttikeron kappelissa
Suvilaulun sunnuntai.
Kauneimmat suvilaulut Perunkajärven leiri
keskuksessa.
Kauneimmat suvilaulut Misin koululla.
Pietarinpäivänjuhla Alanamman koulumuseolla.
Aapakirkossa jumalanpalvelus.
Aapakirkossa jumalanpalvelus.
Jouttikeron kappelissa sanajumalanpalvelus.
Aapakirkossa jumalanpalvelus.
Jouttikeron kappelissa sanajumalanpalvelus.

