Pääsky

5/2016

Rovaniemen seurakuntalehti

22.6.2016

Kasteessa

Jumala kutsuu nimeltä rakasta lastaan
Harriet Urponen

Sivut 6–7

Uusi diakoni
Antti Härö:
Ihmisenä
ihmiselle

Pohjolan
Osuuspankki
lahjoitti 20 000 €
vähävaraisille

Viimeinen
haudankaivaja
Veli Sieppi

Ensi vuoden
rippikouluihin
ilmoittautuminen
päättyy 31.7.

Vuokko Mänty 60 v
konsertoi 3.7.
Sydän kiitosta
tulvillaan

Sivu 3

Sivu 4

Sivu 5

Sivu 8

Sivu 10

2 • Pääsky

Pääkirjoitus

Elämyksiä evääksi elämän matkalle

J

da sokean pisteen, ettei havaita lähellä olevia
mahdollisuuksia. Usein ne myös saattavat
näyttää liian tavallisilta. Kuitenkin ne voivat
antaa kantavaa rakennetta koko elämälle.

*****
ykypäivän haastava työelämä kiivastahtisuudessaan vaatii selkeän irrottautumisen, jotta niin fyysiset kuin henkiset
akut pääsisivät latautumaan. Tämän aikanaan
tiesi myös Jeesus, joka rohkaisi oppilaitaan
vetäytymään hiljaiseen ja autioon paikaan lepäämään, kun nämä työskentelivät ihmisten
parissa sellaisella tempolla, ettei aikaa jäänyt
ruokailuunkaan.
Nykyaika antaa monia erilaisia mahdollisuuksia työstä irtautumiseen. Kukin etsiköön
itselle ja omalle perheelleen sopivan tavan.
Hengelliset kesäjuhlat on yksi mahdollisuus.
Monet vaihtoehdot laivamatkoineen,
kaupunki- ja rantalomineen tai vaikkapa seikkailu- ja huvipuistoineen saattavat myös tuo-

*****
allittaneen pari omakohtaista esimerkkiä. Lasten ollessa pieniä vietimme säännöllisesti osan lomasta mummolassa.
Lapset saivat puuhata päivät pitkät serkkujensa kanssa. Me vanhemmat autoimme talon
maataloustöissä heinäpellolla. Tahoillamme
irtauduttiin tavanomaisesta.
Olin luvannut muutaman vuoden ikäiselle
pojalleni yön yli telttaretken metsässä. Erään
väsyttävän heinätyöpäivän jälkeen lupaus oli
täytettävä. Menimme muutaman kilometrin
päähän lähivaaran kankaalle eväiden kanssa.
Teltta pystyyn, sitten eväiden syöntiin, luonnon äänten kuuntelua ja nukkumaan. Poika
tuhisi onnellisena, minä nukuin kohtalaisen
huonosti. Aamulla palattiin takaisin mummolaan. Poika reippaana ja polleana, kun oli yöpynyt metsässä eka kerran elämässään. Minä
jokseenkin nuutuneena. Pojalle kuitenkin oli
syntynyt hyvä ja vahva elämyskokemus.
Toinen vastaava syntyi virvelöintireissusta
tutun tien varressa kulkevalla joella. Paikka ei
ollut kummoinen näkymiltään. Ensimmäisellä
heitollaan poika huutaa minulle kysyen, mikä

uhannukselta monet jäävät kesälomalle.
Perheet ovat suunnitelleet yhteistä lomaa.
Lapsilla, nuorilla ja vanhemmilla on kullakin omat odotukset ja toiveet hyvästä ja
onnistuneesta lomasta. Onnistunut kokonaisuus edellyttää, että jokainen perheenjäsen
saa joitain odotuksistaan toteutumaan.
Loma tarvitsee sekä suunniteltua että
suunnittelematonta sisältöä, joka antaa sopivasti jäsennystä ja rytmiä. Hyvä on olla tilaa
myös hiljaisuudelle ja levolle kuin myös luovuudelle ja extemporeelle.

N
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tähän tuli. Katson ja näen vavan taipuneena, kelan surraavan kelatessa. – No tietenkin
pohjassa tai heinissä kiinni, ajattelen. Menen auttamaan, tunnen kuinka vapa jutisee
ja lopputuloksena vedämme hyväksyttävän
mittaisen hauen rannalle. Pojalle elämänsä
ensimmäinen. Mikä ilo näkyikään kasvoilla
ja mikä mellevyys, kun kotona otettiin kuva
kalamiehestä, joka roikotti saalista pajunkoukussa. Myöhemmin isien ja poikien yhteinen
kalareissu Nuorttijoelle antoi samanlaista
onnistumisen iloa, kun tumma virta antoi serkuksille harjuksien ja taimenten vonkaleita.
*****
ikä olisi tällaisten kokemusten opetus?
Eikö se, että elämykset voivat syntyä
aika tavanomaiselta näyttävästä, kuten telttaretkestä metsään ja kalaretkistä.
Pientä vaivaa vaativa yhteinen tekeminen on
tärkeää, se vahvistaa yhteyttä ja antaa hauskoja kokemuksia ja hyviä muistoja. Eivätkä
elämyskokemukset jää vain lapsuuden tai
nuoruuden päivien muistoiksi. Parhaimmillaan ne voivat synnyttää hyvän harrastuksen,
jota vielä aikuisenakin harrastetaan. Näin kävi
myös pojalleni.
Hyvä harrastus toimii myös elämän yhtenä
ja tärkeänä tukipilarina, kun nuori aikuistuu
ja vuorollaan ottaa vastaan elämän tuomia

M

haasteita työssä ja lasten vanhempana. Toivon
mukaan myös opittu perinne siirtyy eteenpäin
ja kantaa vuorollaan uutta sukupolvea.
Seurakunnan järjestämät isä-poika leirit
vuosikymmenten varrella ovat osaltaan antaneet vahvoja kokemuksia, jotka siirtyvät
sukupolvelta toiselle. Leireillä on mukana isiä
sekä pappoja lastenlastensa kanssa.
*****
oninaisten lomavaihtoehtojen keskellä tarvitsemme myös pientä pysähtymistä, että näkisimme mahdollisuudet lähellämme. Sellaisia, jotka synnyttävät
elämää ja jaksamista kantavia perinteitä sukupolvelta toiselle.
Rentouttavaa ja virkistävää kesää.

M

Kari Yliräisänen
kirkkoherra

Kirkon kynnys

Viikon sana
Pixabay

Kuulumme Herralle
tuu tekemään Jumalalle tilin itsestään.
Room. 14: 7–12

Kukaan meistä ei elä itseään varten eikä kukaan
kuole itseään varten. Jos elämme, elämme Herran omina, ja jos kuolemme, kuolemme Herran
omina. Elämmepä siis tai kuolemme, me kuulumme Herralle. Juuri sitä vartenhan Kristus
kuoli ja heräsi elämään, että hän olisi niin kuolleiden kuin elävienkin Herra. Kuinka sinä voit
tuomita veljesi? Tai sinä toinen, kuinka voit
halveksia veljeäsi? Kaikki me joudumme Jumalan tuomioistuimen eteen. Onhan kirjoitettu:
– Niin totta kuin elän, sanoo Herra, jokainen
polvi on notkistuva minun edessäni ja jokainen
kieli on ylistävä Jumalaa. Jokainen meistä jou-

Rukous:
Pyhä Jumala, sinä olet oikeudenmukaisuuden ja rauhan lähde. Ilman sinua emme osaa
elää rauhassa emmekä rakastavasti toistemme kanssa. Kutsu siis meitä yhä uudelleen seurakuntasi yhteyteen. Ohjaa ja vahvista meitä.
Lähetä meidät maailmaan oikeuden ja rauhan
tekijöiksi. Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Aamen.

Hartaus
Huomaa luonnon kauneus
Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään
puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän
johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. (Ps.
23: 1–3)
Kesäinen kukkaniitty on ainutlaatuinen taideteos, sitä ei ihminen pysty jäljittelemään eikä
edes ymmärtämään. Kesä on täynnä värejä ja
kaikki värit sointuvat toisiinsa muodostaen harmonisen väriloiston. Luonnon kauneus kertoo
meille Luojastamme ja innoittaa minua kiittämään virren sanoin: Jumala loi auringon, kuun
ja järvet ja puut, ihmiset myös. Jumalan on taivas ja maa. Herraa me tahdomme kiittää. Herralle riemulla laulamme kiitosta. Herra, me kiitämme nimeäsi. (VK 135)
Elämme nyt kesän kauneinta aikaa. Juhannus on keskikesän juhlapyhä ja omistettu Johannekselle. Johannes oli kutsuttu jo ennen
syntymäänsä julistamaan sanomaa Jumalan hyvyydestä, pelastuksesta ja syntien anteeksianta-

muksesta. Juuri hänet oli Jumala valinnut raivaamaan tietä Jeesukselle, syntien sovittajalle
ja meidän Herrallemme.
Jeesus näki myös elämän kaikki värit. Hän ei
pitänyt mitään asioita itsestään selvinä. Oli päivä millainen tahansa, hän luotti Jumalan huolenpitoon ja uskollisuuteen. Hän näki Jumalan
ruokkivan taivaan linnut, saavan luonnon viheriöimään ja pitävän huolta ihmisestä. Jeesus
koki, että koko elämä on lahjaa ja siunausta.
Hän näki kaiken Jumalan rakkauden läpi. Hänellä oli kiitollinen sydän.
Niin paljosta saamme olla kiitollisia. Kiitollisuutta on tärkeää ruokkia joka päivä, jotta se
lisääntyisi ja ottaisi vallan meistä ja elämästämme. Suurin kiitoksen aihe on, että olemme saaneet kasteen sakramentissa kutsun Jumalan lapseksi ja näin saamme kuulua Jumalan perheeseen.
Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet
minun. (Jes. 43:1)
Mirva Suni

Häälaulu
Näin onnitellen teitä luoksenne tulla saan.
Ei Isä lastaan heitä, on turva ainiaan.
Kun kaksi nuorta kohtaa nyt toinen toisensa,
liittonne pyhä johtaa elämään yhdessä.
Kun taivaan Isä antaa siunauksen kalleimman
ja seurakunta kantaa rukouksin hartahin,
niin yhteispolku aukee onnen ja siunauksen
ja epäilykset raukee toivossa kulkien.
Siis kiittäkäämme Luojaa, Isäämme taivaista,
hän sanallansa suojaa lapsiaan varjellen.
On armonpäivä aina, anteeksiantamus –
ei silloin huolet paina, on toivo, lohdutus.

Nanni Törrö
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Uusi diakoni Antti Härö

Olen ihminen ihmiselle
Oululaislähtöinen Antti Härö on
vastikään aloittanut erityisdiakonian virassa Rovaniemen seurakunnassa. Takana on muutto uuteen kaupunkiin, joka ei ole hänelle entuudestaan kovin tuttu.
– Minulle jäi jo työhaastattelupäivästä rauhallinen, tyyni olo. Nyt
kun kävin Oulussa ja ajelin tännepäin, tuli ihan sellainen tunne,
että olen tulossa kotiin, Antti Härö kertoo.

Kohtaaminen tärkeintä

Katulähetystyössä
hyviä käytäntöjä

Kirkkohallitus on nimennyt hyviä käytäntöjä kirkon päihdestrategian jalkauttamiseksi. Näistä
yhdeksi on valikoitunut Rovaniemen seurakunnan kriminaali- ja
päihdetyö osana katulähetystyötä.
Ideana oli tehdä työtä verkostossa julkisen sektorin ja järjestöjen
kanssa.
Antti Härö näkee verkostojen
voiman edustamallaan työalalla.
– Verkostoituminen antaa mahdollisuuden kattavampaan apuun
ja tukeen. Painotus on ennaltaehkäisevässä työssä, eli kaikissa

niissä kohtaamisissa, jotka tapahtuvat ennen, kuin ongelmia syntyy.

Merimieskirkosta diakoniksi
Antti Härö tuntee monia merimiehiä. Hän tietää Rovaniemen aktiivisen merimieskirkkopiirin, joka on toiminut hyvin aktiivisesti
tukien merimiesten työtä. 17 vuotta merimieskirkon palveluksessa
opetti Antti Härölle juuri ihmisenä
ihmiselle olemista.
Antti Härö kuvaa itseään perusluterilaiseksi, joka ei paukuta
ketään Raamatulla päähän, muttei peitä ristiä. – Kristillisyyteni
näkyy juuri arjen kohtaamisissa.
Olen valmis keskustelemaan hengellisistä asioista.
Laaja toimintakenttä ja tehtävänkuva Rovaniemellä vaatii välillä
työlle vastapainoa.
– Olen sosiaalinen luonne, mutta välillä on mukava mennä luontoon vaikkapa kalastamaan tai valokuvaamaan.
Harriet Urponen

Harriet Urponen

Sosionomi-diakoni Antti Härö
ajattelee diakonian olevan auttamista, palvelemista ja kohtaamista.
– Näen näistä tärkeimpänä juuri kohtaamisen. Olen ihminen ihmiselle. Apu ja palvelu tulevat siinä sivussa, kun kohdataan ihmisiä,
Antti kuvaa.
Antti Härön työn erityisenä painopisteenä on päihde- ja kriminaalityö. Käytännössä työtä tehdään
paitsi päihdeongelmaisten, myös
heidän omaisten ja ystävien parissa.

– Olen aiemminkin kohdannut
ihmisiä mitä erilaisimmista taustoista käsin. Voi olla vaikea tulla kertomaan omista ongelmista, mutta rohkaisen silti tekemään
niin. Ihmisen elämässä ei koskaan
tiedä, mitä kaikkea voi sattua. Jos
minä en pysty auttamaan, niin yritetään yhdessä keksiä ratkaisu,
mistä apu löydetään.

Ilta kirkkolammella
kutsuu keskiviikkoisin
Seurakunnan kesäillan tapahtumilla on pitkät perinteet. Niin tänä kesänäkin nautitaan yhdessäolosta ja
hengellisestä yhteydestä Ilta Kirkkolammella tapahtumissa keskiviikkoiltaisin.
Tilaisuus alkaa klo 18.45, joten
sinne voi luontevasti siirtyä suoraan arki-illan ehtoolliselta, kirkosta. Tilaisuudella on säävaraus.

Tapahtumissa on hartaus, musiikkia ja yhteislaulua ja mielenkiintoisia vieraita sekä mahdollisuus hiljaiseen pyhiinvaellukseen
Kirkkolammen ympäri. Reitin varrella on paimensauvoja, jotka sisältävät Psalmin 23 säkeitä.
Juhannusviikolla tapahtuma pidetään poikkeuksellisesti juhannusaattona, pe 24.6. klo 20.

Kesäniksi: Musiikkivartti
kirkossa keskiviikkoisin
Kesäkeskiviikkoisin klo 13 kirkossa
on pieni, vartin mittainen musiikkihetki.
Monipuolisia musiikkihetkiä toteuttavat
kirkkomuusikot. Voit tulla hetkeksi
hiljentymään ja rauhoittumaan
tilaisuuteen, jossa pappikin on paikalla.
Jos sattuu hellepäivä, on kirkko
viileä. Tule ja tuo kesävieraasikin!
Musiikkivartti järjestetään 31.8. saakka.

Lähde Hengen Uudistuksen kesäjuhlille!
Rovaniemeltä toteutetaan retki
Hengen Uudistuksen kesäjuhlille
Riihimäelle 5.–7.8.2016.
Bussi lähtee Rovaniemeltä
myöhemmin ilmoitettavan
aikataulun mukaan.
Ilmoittautumiset 15.7.
mennessä Kirsti Marjaselle
tekstiviestillä 050 550 5540.
Lisätietoja matkasta antaa
Irma Maijanen,
puhelin 040 747 6437.

Katso ohjelma
www.hengenuudistus.fi

Kirkon pihan parannustyöt
etenevät suunnitellussa aikataulussa
Rovaniemen kirkon ensimmäinen
mittava perusparannushanke etenee
suunnitellun aikataulun mukaan.
Ensimmäisessä vaiheessa on tehty
uudistuksia salaojituksiin ja sadeja sulavesijärjestelmiin ja samassa yhteydessä on myös vaihdettu
maa-aineksia.
– Tämä vaihe päättyy kesäkuun
lopussa, asfalttipinnat tosin laitetaan sitten lopuksi vasta kaikkialle
yhtä aikaa, kiinteistöpäällikkö Kalle Kenttälä kertoo.
Urakka etenee ilmoitetussa aikataulussa eikä yllätyksiä ole tullut.
Heinäkuun alussa työt alkavat kirkon pääportaiden edessä olevalla
ylätasanteella. – Silloin on odotettavissa tilapäisiä kulkureittejä kirk-

koon, mutta joka tapauksessa kirkko on avoinna joka päivä, Kalle
Kenttälä sanoo.
Liikenteen sujumiseen liittyen on
parkkeeraushaasteita, jotka kannattaa huomioida etukäteen esimerkiksi kesän hää- tai konfirmaatiotilaisuuksissa. Viikonloppuisin työkoneet eivät käy ja työmaa-alueet
on merkitty asianmukaisilla aidoilla. Rovaniemen seurakunta pahoittelee kirkon pihan kunnostuksesta
aiheutuvaa haittaa.
Urakoitsijana hankkeessa toimii
Lapin Mestarirakentajat Oy.
Lisätietoja
kiinteistöpäällikkö
Kalle Kenttälä p. 040-8650799 tai
kalle.kenttala@evl.fi.
HU

Aino Paananen tuomiokapitulin
maallikkojäseneksi
Oulun hiippakuntavaltuusto on
valinnut Rovaniemen seurakunnan kirkkovaltuutetun ja kirkkoneuvoston jäsenen Aino Paanasen tuomiokapitulin maallikkojäseneksi. Hänen varajäsenekseen
hiippakuntavaltuusto valitsi Rovaniemen seurakunnan kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan
Heikki Salon.
Molemmat valittiin hiippakuntavaltuustoon viime helmikuussa
pidetyissä vaaleissa.
Maallikkojäsen kuuluu äänivaltaisena tuomiokapitulin seitsemän hengen kollegioon, jonka

muut jäsenet ovat piispan lisäksi
tuomiorovasti, kaksi pappisasessoria, lakimiesasessori ja tuomiokapitulin toiminnallista osastoa
johtava dekaani.
Aino Paananen on toinen rovaniemeläinen tässä tehtävässä.
Tuomiokapitulin
ensimmäisenä maallikkojäsenä toimi kauden
2004–2008 Raili Kerola.
Hiippakuntavaltuusto valitsi
puheenjohtajakseen Marja Kantolan Haapajärveltä. Myös hänellä on oikeus osallistua tuomiokapitulin kollegion kokouksiin puheoikeudella.
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Rovaniemen Rauhanyhdistys
mukana suviseurajärjestelyissä

Ps.73:28

TERVETULOA
SUVISEUROIHIN
www.suviseurat.fi
SRK:n Suviseurat Torniossa
1.-4. 7. 2016

KESÄSEURARADIO
29.6.–1.8.

90,0
MHz

Rovaniemi

Katso tarkemmat ohjelma tiedot verkkoSRK
sivuiltamme: srk.fi tai suviseurat.fi

Yhteisvastuukeräys 2016
Tämänkin kevään Yhteisvastuukeräykseen osallistui
suuri joukko talkoolaisia ja lahjoittajia. Yhdessä keräsimme
Rovaniemen seurakunnassa 19 683,40 euroa.
SYDÄMELLINEN KIITOS Sinulle osoittamastasi
lähimmäisenrakkaudesta ja osallistumisestasi
Yhteisvastuukeräykseen 2016.
Sinun avullasi Suomessa yhteisvastuuvaroin tuetaan
nuorten elämänhallintataitojen kehittymistä ja osallisuutta
partiotoiminnan avulla. Ugandassa Yhteisvastuu
tukee Kirkon Ulkomaanavun välityksellä nuorten
ammattikoulutusta ja toimeentuloa.
Omaan seurakuntaamme jäävällä tuotolla 1 862,19 eurolla
tuemme alueemme vähävaraisten lasten ja nuorten
harrastustoimintaa.
Tavataan taas ensi vuonna Yhteisvastuukeräyksen merkeissä!
Rovaniemen seurakunta / Yhteisvastuukeräystoimikunta

Suviseurat ovat pohjoismaiden suurin hengellinen tapahtuma.
Suviseurojen ydinsanoma on kutsua ihmisiä tärkeimmän asian äärelle; kuulemaan Jumalan rakkaudesta ja
hyvyydestä ja uskomaan evankeliumi
omakohtaisesti. Pääohjelma koostuu
seurapuheista sekä virsistä ja Siionin
lauluista. Lauantai-iltana Suviseuroissa järjestetään ehtoollistilaisuus, jossa
ehtoollista jakaa lähes 70 pappia. Suviseuroihin liittyvä jumalanpalvelus järjestetään sunnuntaina 3.7. klo 10 mm.
Rovaniemellä Muurolan kappelissa.
Uusi Siionin laulujen kokoelma
otetaan virallisesti käyttöön Suviseuroissa Torniossa.
Suviseurojen palvelut ovat kattavat. Palvelujen tuottamisesta vastaa 13

eri toimikuntaa. Yksi toimikunta, josta
rovaniemeläiset kantavat kokonaisvastuun, on ravintolatoimikunta. Suviseurojen ravintolan toiminta on mittavaa:
työskentely tapahtuu kahdensadan vastuuhenkilön ohjauksessa. Seuraravintola tarjoaa seuravieraille muun muassa
lappilaista lihakeittoa.
Suviseuroihin ovat kaikki tervetulleita! Pääsymaksuja ei ole; ainoastaan
alueelle majoittuvalta peritään hinnoittelun mukainen majoitusmaksu. Pysäköintimaksu on vapaaehtoinen. Suviseurojen oma paikallisliikenne palvelee seuravieraita Tornio-Haaparantaan
ja Kemiin.
Teksti ja kuva: Suviseuratiedotus

Pohjolan Osuuspankki lahjoitti 20.000 vähävaraisille
Pohjolan Osuuspankki antoi omistaja-asiakkailleen mahdollisuuden äänestää, mihin hyväntekeväisyyskohteeseen pankki käyttäisi 10 000 euron rahasumman. Kampanja sai nimen Hyvän Tähden Talkoot. Ehdotuksia tehtiin 3800 ja lähes puolet äänestäneistä
ehdotti rahaa käytettäväksi vähävaraisten auttamiseksi.
– Kampanjan tarkoituksena oli olla osa lappilaisten arkea myös muulla tavoin, kuin pelkästään liiketoiminnallisesti, toimitusjohtaja Keijo Posio
sanoo. Hän arvostaa asiakkaiden aktiivisuutta kohteen valinnassa ja liikuttui, kun Pohjolan Osuuspankin hallitus
päätti tuplata jaettavan summan.
Lahjoitus jaetaan eteenpäin omistaja-asiakkaiden suhteessa toimialueen

seurakunnan diakoniatyön toimesta.
Rovaniemen seurakunnan osuus on
8500 euroa.
– On kyse hyvin merkittävästä summasta. Diakonian apu on mittatilausapua ihmisille, joilla on erilaisia kriisejä. Tämä lahjoitus on eräänlainen arvotutkimus, joka osoittaa, miten tärkeää on lähimmäisestä välittäminen.
Lahjoituksen otti vastaan Rovaniemen
seurakunnan johtava diakoni Markku
Kukkonen.

Vuosittainen teko

Pohjolan Osuuspankin hallintoelimet koostuvat paikallisista päättäjistä.
Pörssistä vetäytymisen yhteydessä keväällä 2015 koko OP Ryhmä on määritellyt perustehtäväänsä uudelleen. Sii-

hen liittyen halutaan maakunnallisesti
olla mukana tekemässä hyvää päättämällä vuosittain yhteiskuntavastuullisesta teosta.
– Paikallinen pankki voi tehdä yhteiskuntavastuullisia päätöksiä ja olen
todella iloinen, että omistaja-asiakkaamme valitsivat vähävaraisten avustamisen yhdeksi vuoden 2016 yhteiskuntavastuulliseksi teoksemme, Keijo
Posio sanoo.
– Onnistuminen liiketoiminnallisesti mahdollistaa Pohjolan Osuuspankin yhteiskuntavastuullisen toiminnan ja päinvastoin, näkee Keijo Posio.
Tilausta asiakasomisteiselle osuustoiminnalle näyttää olevan, sillä Pohjolan Osuuspankki on saavuttanut 40 000
omistaja-asiakkaan rajapyykin.
Harriet Urponen

Onneni on olla lähellä Jumalaa

Suviseurat on Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen (SRK) järjestämä kaikille avoin hengellinen kesäjuhla, joka järjestetään tänä vuonna Tornion Liakassa 1.– 4. heinäkuuta. Seuroihin odotetaan 75 000 vierasta
noin 30 eri maasta. Rovaniemen Rauhanyhdistys on yksi seitsemästä järjestelyvastuussa olevasta rauhanyhdistyksestä.
Suviseurakenttänä toimii reilun
200 hehtaarin peltoalue Liakassa. Kentän rakentaminen on edennyt hyvin.
Teltta- ja muut rakennelmat ovat suurelta osin pystyssä ja niitä sisustetaan
parhaillaan. Suviseurojen keskeisin rakennelma, 4200 hengen seurateltta,
pystytetään heti juhannuksen jälkeisenä maanantaina.
Suviseurat ovat pohjoismaiden
suurin hengellinen tapahtuma. Suviseuroja on järjestetty vuodesta 1906 alkaen. Kahdesti seurat ovat jääneet pitämättä; vuonna 1915 viranomaiset peruuttivat ne kulkutautien uhatessa ja
vuonna 1941 ne jouduttiin peruuttamaan jatkosodan puhkeamisen vuoksi.
Suviseurat toteutetaan pääasiassa
talkootyönä. Torniossa järjestettävien
Suviseurojen työväki tulee pääosin Lapin maakunnasta, mutta mukana erilaisissa tehtävissä on talkooväkeä myös
muualta Suomesta ja Ruotsin puolelta. Erityisesti lähes sata henkeä työllistävässä Kesäseuraradiossa työskentelee väkeä laajalta alueelta. Kesäseuraradiosta kuuluvat kaikki Suviseuroissa pidetyt saarnat sekä noin 40 tuntia
toimitettua, eri aihepiirejä käsittelevää
ohjelmaa.

Kirkkoherra Kari
Yliräisänen ja johtava
diakoni Markku Kukkonen kiittivät Pohjolan Osuuspankin
johtaja Keijo Posiota
ja Laura Harju-Auttia
merkittävästä lahjoituksesta.
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Kirkon opas Iina Kinnula:

Jumala vastasi rukoukseeni

netta, Iina kuunteli sitä rauhallisena. – Rukoilin ennen leikkausta:
Jos parannat minut nyt, niin kerron tästä kaikille ihmisille. Teen
mitä ikinä haluat. Menen minne
ikinä tahdot ja annan elämäni kokonaan sinulle, Iina lupasi.

Iina Kinnula on odottanut aurinkoa ja ihastelee erityisesti luonnon kauneutta, joka kesällä herää kukoistamaan.
Iina sai unelmien kesätyön kirkon
oppaana. – Vaikka välillä kirkossa käy paljon väkeä, koen olevani siunattu, että saan tehdä työtä
rauhan keskipisteessä. Olen etuoikeutettu, että saan esitellä ihmisille kirkkoa. Se on monelle
hyvin vaikuttava paikka. Fresko
puhuttelee ihmisiä niin monin tavoin, Iina kuvaa.
Hän on itsekin viettänyt paljon
aikaa tutkiskellen freskoa. Taide
on erityisen lähellä Iinan sydäntä. Hän on kasvanut viisilapsisessa taiteilijaperheessä ja viettänyt
villin lapsuuden maaseudun rauhassa Reisjärvellä, Pohjois-Pohjanmaan etelälaidalla.

Isin tyttö

Iina on jo pienenä silmä tarkkana seurannut isän maalaamista.
Lapsena Iina kulki isänsä perässä maatilan töissä ja auttoi häntä mielellään, jotta saisi viettää
enemmän aikaa hänen kanssaan.
Nyt Iina on juuri purkanut pois
ensimmäisen oman näyttelynsä
Rovaniemen kaupungintalon aulasta. Inuit – matka Arktiseen -kokoelma kuvasi paitsi Grönlannin
luontoa, myös tunteita ihmisistä,
joista hän maalasi tauluja vietettyään aikaa Grönlannissa edelliskeväänä.
Taide ja hengellisyys kulkevat
Iinan elämässä käsi kädessä. Rukoillessaan hänen mieleensä tulee kuvia, joita usein piirtää paperille. Piirtäminen ja maalaaminen ovat asioita, joita Iina tekee
Isän kanssa. Lapsena hän teki niitä oman isän kanssa, nyt Taivaan
Isän kanssa.
Iina kokee, että hän sai eri-

tyistä huolenpitoa juuri näyttelyn töitä tehdessään. Rukouksen
kautta hän on päässyt irti täydellisyyden tavoittelusta ja ylikriittisyydestä. – Rukoilin, että Jumala ottaisi ohjat käsiinsä. Oli jotenkin tosi erikoista,
että osasin päästää irti lopputuloksesta, enkä miettinyt sitä sen
enempää.
Iinan mielestä hengellisyys on
läsnä tauluissa, vaikkei niissä uskontoon liittyviä symboleja näykään.
– Tauluissa on ilo, joka näkyy
ihmisistä. Se on Jumalan laittama
aarre niihin ihmisiin ja Grönlannin kansaan. Jokaiseen tauluun on
rukouksen myötä piilotettu uskon
salaisuus, Iina kertoo.

Kutsu isoseksi jo pienenä

Iina muistaa seurakunnan lastenleirin ollessaan itse vain kuuden ikäinen. – Leirin vetäjä lauloi
nuotiotulen ääressä Jumalan kämmenellä ja kävin ilmoittamassa
hänelle, että minustakin tulee isonen, Iina nauraa. Isosena hän toimi koko nuoruutensa aina lukion
loppuun saakka.
13-vuotiaana kuvataideleirillä Iina sai ystävän, jonka kanssa hän rohkaistui rukoilemaan ja
juttelemaan uskon asioista. Tämän ystävän myötä Iina antoi
ääneen lupauksen ottaa Jeesuksen vastaan omaan sydämeensä,
vaikka hän olikin aina uskonut
Jeesukseen.
– Rippikoulussa koin kutsun
vielä uudelleen. Minua on aina
kutsuttu, vaikka olen aina uskonut. Sitä kautta uskoni on vain
vahvistunut.

Credo

Ihme tapahtui

Iina Kinnula kohtaa oppaan työssä monia turisteja, jotka haluavat kuvaan hänen
kanssaan.

Lääkärit avasivat Iinan vatsan ja
kaikki kasvaimen rippeetkin olivat hävinneet. Vielä edellispäivän
kuvat kertoivat omalla kielellään
erilaisesta todellisuudesta, mutta
nyt oli tapahtunut ihme. Tilannetta tulivat todistamaan kaikki Iinaa
hoitaneet lääkärit, mutta mitään
ei enää löydetty. – Jo heräämössä
iloitsin ääneen, tämä oli Jumalan
ihme. Hehkutin sitä kaikille.
Myös toipuminen oli erilaista kuin ennen. Olo oli melkein,
kuin ei olisi leikattukaan. Iina sai
viimeisen varmistuksen siitä, että
Jumala vastaa rukoukseen ja että
Jumala rakastaa juuri häntä ja haluaa pitää hänestä huolta.

Vakava sairaus pysäytti

Jumalan suuri suunnitelma

Lukion lopulla Iina sai kuulla, että hänen vatsassaan oli kasvain.
Alkoi uudenlainen aika myös Jumalan kanssa. Iina huusi Jumalan
puoleen ja vajosi välillä varjoihin.
– Silloin tuntui, että Jumala tuli
tosi lähelle. Hän lohdutti sydäntä, kun oli paha mieli, Iina kertoo.
Vahva esirukoilijoiden joukko teki työtään Iinan parantumisen puolesta. Samaan aikaan Iina
opiskeli Limingan taidekoulussa ja toipuessaan ensimmäisestä
leikkauksesta, hän sai kuulla, että
oli päässyt Lapin yliopistoon taiteiden tiedekuntaan. Kasvain uusi
kolme kertaa.
– Murehdin jatkuvasti sitä, että olin sairas. Toivoin, että paranisin – mutten uskonut siihen.
Kun syksyllä 2012 sain kiireelli-

sen pyynnön neljänteen leikkaukseen, silloin iski hätä. Leikkauksen jälkeen aloitettaisiin säteilytys ja rankat lääkehoidot ja sitä
en meinannut kestää, Iina kuvaa.
Hän alkoi pitkästä aikaa lukea
Raamattua. Hän sai vastauksia ja
rohkaisua: Mehän elämme uskon
varassa, emme näkemisen (2. Kor.
5:7).
– Opin, että elämän osa on se,
että annamme itsemme alituisesti alttiiksi kuolemalle ja kaikille vaikeuksille, mitä maan päällä on. Tämä kuitenkin tapahtuu
siksi, että Kristuksen elämä tulisi
kirkastetuksi meissä, Iina sanoo.
Tapahtuipa mitä tahansa, hän oli
Jumalan käsissä.
Hän koki selittämätöntä iloa
ennen leikkausta. Samana aamuna lääkäri selitti vakavana tilan-

Iina haaveilee lähetystyöstä ja
seuraava matkakohde on Kenia.
Liput sinne on jo ostettu ja Iinalla ei ole aavistustakaan, miksi
hän on sinne menossa. Hän tietää
vain, että hänen kuuluu mennä.
Toinen sydämen haave on saada jonain päivänä perhe ja lapsia.
Iina piirsi kaksi vuotta Pääskyn
lasten tehtävää ja nyt hän opiskelee kuvataiteen opettajaksi, saaden myös luokanopettajan pätevyyden. Lapset siis tulevat olemaan Iinan elämässä merkittävässä roolissa. Aika näyttää, toteutuuko toive omista lapsista.
– Jumalalla on minun varalleni ihmeellinen suunnitelma, näin
ajattelen, Iina sanoo salaperäisesti hymyillen.
Harriet Urponen

Veli Sieppi on viimeinen haudankaivaja

Nyt Veli Siepillä on aikaa lapsille ja lastenlapsille.

Veli Sieppi astelee rauhassa IV
hautausmaan huoltorakennuksesta
kohti seuraavaa työpistettään, peitettävää hautaa. Hän on Rovaniemen seurakunnan viimeinen haudankaivaja. Tulevaisuudessa erityisammattimiehet hoitavat haudankaivajien työtehtäviä.
Takana on 40 vuotta haudankaivajan työtä. Veli Sieppi ei itsekään
tunne ketään, joka olisi ollut noin
pitkään samassa ammatissa, samalla työnantajalla. Kaikki seurakunnan neljätoista hautausmaata on
tullut tutuksi.
– Taaksepäin ajateltuna aika on
mennyt nopeasti, onhan se pitkä
huikonen, Veli Sieppi tuumaa.
Työtä tehdään pääsääntöisesti ulkona ja säätiloja tulee seurattua tarkasti. – Kevät on nyt pari viikkoa edellä viime kevääseen verrattuna, hillakin kukki jo toukokuussa. 1980-luvun puolivälistä jäi mieleen pitkät pakkaskaudet talvisin,
se oli raakaa meininkiä silloin kaivaa hautoja.

nyt työssään ja pitänyt siitä, että
on saanut olla seurakunnan palveluksessa.
– Minut on kasvatettu siihen, että
työssä asenne pitää olla kohdallaan.
Se, mihin ryhtyy, se tehdään kunnolla. Itse ratkaisee sen, miltä työ
tuntuu, Veli Sieppi kertoo.
Haudankaivaja on arvostettu ammatti. Motivaatio on säilynyt hyvin.
– Perustyötähän tämä on. Ensin
mitataan hauta ja poistetaan muistomerkit, vasta sitten voidaan suorittaa kaivu. Sitten tehdään loppulankutukset ja pohjat kuntoon.
Hautauksen jälkeen on peittopäivä.
Vuosikymmenten saatossa muutosta on tullut lähinnä työvälineisiin. – Kun tulin töihin marraskuussa 1975, työtä tehtiin vain lapiolla. Näin jatkui pari vuotta, ennen
kuin seurakunta hankki ensimmäisen kaivurin. Koneet ovat kehittyneet valtavasti.

Motivaatio kohdillaan

Jo pikkupojasta lähtien Veli Sieppi
on tykännyt konehommista.
– Työnjohto seurakunnassa tie-

Haudankaivaus on mielenkiintoista hommaa. Veli Sieppi on viihty-

Sattumalta haudankaivajaksi

si sen ja he soittivat kotiin, että
nyt olisi hautausmaalla työtä tarjolla. Ilman muuta lähdin heti töihin.
Työn perusluonne on pysynyt samana koko ajan – ja nyt saa tehdä
paljon konehommia.
– Näyttää siltä, ettei tämä työ
lopu. Seurakunnat varmasti saavat
hoitaa lakisääteisiä hautauksiin liittyviä tehtäviä vielä pitkään, Veli
Sieppi ennustaa.
Haudankaivaja on ammatti, joka mainitaan jopa Raamatussa. Nyt
viimeinen haudankaivaja aikoo ensin nauttia pitkän kesäloman.
– Lapset ja lapsenlapset asuvat
Oulun seudulla. Kun jään eläkkeelle, niin nyt on heillekin aikaa enemmän.
Veli Sieppi siirtyy eläkkeelle iloisin mielin. Hän jättää terveisiä työkavereille.
– Jatkakaahan töitä samaan malliin, motivaatiot ja asenne kohdillaan. En unohda teitä, älkää tekään
unohtako minua. Oikein lämpöistä
ja kaunista kesää teille kaikille – ja
Pääskyn lukijoille!
Harriet Urponen
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Pelastus nousee vedestä
Kaste on lahja, jonka saamme elämämme alkutaipaleella ja kestää läpi elämän. Se on hienoin tapahtuma, mitä
ihmisen elinkaareen mahtuu. Martti Lutherin mukaan Jumala lahjoittaa ihmiselle kasteessa uskon, joka ei ole
riippuvainen meidän ymmärryksestämme, sillä usko on Jumalan teko meissä ihmisissä.
Tästä herääkin varmasti kysymys,
että miten ”hiuspesu” voi saada
tällaista aikaan. Mutta siinäpä ei
vaikutakaan vain vesi, vaan sen
yhteydessä lausuttu Jumalan sana
sekä Jumalan sanassaan lahjoittama usko.
Ilman Jumalan sanaa vesi ei
ole kaste, vaan pelkkää vettä. Vedenpaisumuskertomuksessa vesi
on hauta, joka peitti ihmiskunnan synnit. Luomiskertomuksessa vesi on kaiken elämän ja kasvun edellytys.
Kasteessa vedellä on nämä molemmat tehtävät. Se mitä Kristukselle tapahtui, koskee meitä hänen
yhteyteensä kastettuja. Ja toisaalta
se mitä me kastettuina olemme tai
teemme, ei voi olla koskettamatta
Vapahtajaamme.
Meidän syntimme ovat Kristuksen ottamia syntejä, jotka hän sovitti. Kristuksen pyhyys on meidän pyhyytemme ja hänen voittonsa kuolemasta on myös meidän voittomme. Elämämme liittyvät toisiinsa tavalla, joka on
meille ihmisille pelkkää armoa ja
lahjaa.
Kasteessa näkyvään aineeseen,
veteen, yhdistyy Jumalan suuri lu-

paus olla meidän kanssamme. Kasteessa Jumala ei jää vain joksikin
etäiseksi vaikuttajaksi, vaan kasteessa hän on kosketuksissa ihmisen kanssa.
Sanotaanhan kastepsalmissakin:
”Kun minä katselen taivasta, sinun kättesi työtä, kuuta ja tähtiä,
jotka olet asettanut paikoilleen –
mikä on ihminen! Kuitenkin sinä
häntä muistat. Mikä on ihmislapsi! Kuitenkin pidät hänestä huolen” (PS 8).

Meidät on kastettu kasvamaan
Jotkut harkitsevat, kastetaanko lapsi kristilliseen seurakuntaan. Tällöin vanhemmilla lienee ohut side
seurakuntaan.
Myös se valinta, että ei kasteta, vaikuttaa lapseen. Kastetilaisuus on ennen kaikkea lapsen ensimmäinen oma juhla.
Perusteluna sille, miksi lasta ei
haluta kastaa, kuulee huomattavan
usein sen, että vanhemmat haluavat lapsen itse päättävän, kuuluuko
hän kirkkoon vai ei. Vanhemmat
tekevät joka tapauksessa päätöksen lapsen puolesta – myös päättäessään että lasta ei kasteta. Jos
lasta ei kasteta, vanhemmat valit-

Kastemalja kutsuu
Nykyaikana ei ole enää itsestään
selvää, että lapset kastetaan, vaikka vanhemmat – tai ainakin toinen heistä – on seurakunnan jäsen.
Monet vanhemmat perustelevat, että lapsilla itsellään on oikeus päättää, haluaako kuulua kirkkoon tai
seurakuntaan.
Seurakunnat vastaavat tähän ilmiöön pitämällä entistä paremmin
yhteyttä perheisiin ja tarjoamalla
heille monipuolisia palveluja. Luterilaisessa kirkossa kasteen opetetaan olevan aina Jumalan teko, ei
ihmisen ratkaisu.

Ennen kastetta perheille lähetetään kirje, jossa kerrotaan kastetoimituksesta, nimilaista ja kummeista. Perhe voi miettiä, sopisiko vaikkapa lähikappeli kastejuhlaa varten, jotta kodin vauva-arkea ei tarvitsisi radikaalisti muuttaa.
Lapsi voidaan kastaa, vaikka vain
toinen vanhemmista kuuluisi kirkkoon. Kirkkoherranvirastoon voi
soittaa ja sopia kasteesta. Sieltä autetaan mielellään kaikissa kastetilaisuuden järjestämiseen liittyvissä
asioissa.
Perheellä on mahdollisuus myös

sevat, että lapsi ei saa uskonnollista kasvatusta.
Kristuksen kaste- ja lähetyskäskyn (Matt. 28: 18 - 20) sanoin meidät on kastettu hänen oppilaikseen
ja hänen yhteyteensä. Kristus itse tahtoo, että suhteemme häneen
avartaisi ajatteluamme, ohjaisi tahtoamme ja vaikuttaisi sisimmästämme käsin koko olemukseemme.
Hän tahtoo näin uudistaa koko elämämme, päästää Jumalan luoman
olemuksemme ja persoonamme aidosti esille.

Läpi elämän myrskyjen
Kaste kutsuu meidät koko elämämme kestävään prosessiin. Kasvu tukahtuu, jos uskonelämäämme ei
vaalita eikä sille anneta tilaa. Kaste liittää kristityn kristillisen seurakunnan yhteyteen. Kastetulle lapselle omat vanhemmat, kummit ja
isovanhemmat ovatkin ensimmäinen seurakunta.
Ihmisen ajattelulle on ominaista
minäkeskeisyys. Ihminen kuvittelee omalla tahdollaan, ymmärryksellään ja toiminnallaan ottavansa
haltuun koko maailman. Elämällä
on kuitenkin taipumus repiä hajalle
erilaiset minäkeskeiset ja itsevar-

pyytää kaste oman kappelin messun yhteydessä toteutettavaksi.
Apostolisesta ajasta lähtien lapsia
on kastettu messun yhteydessä.
Seurakunnasta saa veloituksetta
lainata kastemekkoa. Valkoinen kastepuku kuvaa puhtautta ja taivasta.
Kasteiden määrä on Rovaniemen
seurakunnassa laskenut vajaan viidenneksen (18 %) vuodesta 2010. Tosin myös vauvoja on syntynyt 12 %
vähemmän kuin vuonna 2010. Seurakunnan koko jäsenmäärä on laskenut
pari prosenttia vuodesta 2010. Tämä
on valtakunnallinen trendi.

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Syntyneet

640

674

703

706

763

729

Kastetut

525

545

610

625

668

645

Osuus
syntyneistä

82 %

81 %

86 %

88 %

87 %

88 %

mat kuvitelmat. Elämän koulussa
yritykset neuvoa Jumalaa ja käydä
kauppaa hänen kanssaan taipuvat
jossain vaiheessa levolliseksi luottamukseksi.
Useimmat elämän muutosvaiheet ovat kriisejä. Usein uskokin
syvenee kriisien kautta.
Kaste on vankka pohja elämän
kriiseissä. Me saatamme kulkea
omia polkujamme, mutta Jumala
on liitossaan uskollinen. Oma ymmärryksemme on rajallinen, emmekä aina ymmärrä edes omaa tahtoamme.
Ihmisen Jumala-suhteen perusta on kuitenkin jossain ymmärrystämme ja tahtoamme syvemmällä. Kriiseissä tarraudumme yleensä hanakasti siihen, minkä me ymmärrämme ja mitä me tahdomme.
Elämän myrskyissä ne kuitenkin
ovat vain ajopuita, jotka seuraava
aalto voi viedä mukanaan.
Luther varoittaa kokoamasta
niistä pelastuslauttaa. Kastetta sen
sijaan hän kutsuu uppoamattomaksi laivaksi, joka kantaa perille läpi
vaikeimmankin myrskyn.
Aki Hätinen
Rovaniemen seurakuntapastori

Seurakunnan jäsenten vauvoista
jää vuosittain kastamatta neljä-viisi prosenttia (20–30 lasta).

Kasteen juhla 1.10.

Rovaniemen seurakunnassa järjestetään Kasteen juhla la 1.10.
klo 16. Kasteelle voi tuoda minkä ikäisen kastamattoman lapsen tahansa.
Kaikki on valmiina tarjoiluja myöten. Tilaisuus on ilmainen. Tiedustelut Sanna Kerola
p. 040 736 3356.

Kappalainen Elina RaskLitendahl kastoi Helli Sofia
Kaarina Kaarretkosken.
Kuvassa myös vauvan
kummisetä.

Taulukko: Rovaniemellä syntyneet ja Rovaniemen seurakunnassa kastetut lapset, sekä kastettujen osuus syntyneistä vuosina 2010–2015.
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Rippikouluihin 2017 ilmottautuminen päättyy 31.7.
Rippikouluihin 2017 ilmoittautumienn
päättyy 31.7.2016 ja koskee vuonna
2002 syntyneitä.
Ohjeet kannattaa lukea huolellisesti ennen ilmoittautumista, sillä kun ilmoittautuminen on lähtenyt, sitä ei voi
enää ilmoittautumisaikana muuttaa tai
poistaa.
Kaikki 1.5.–31.7. välisenä aikana ilmoittautuneet ovat samassa asemassa
ryhmiä muodostettaessa.

Ilmoittautumisohjeita

Ilmoittautumiskaavakkeessa
pyydettäviä tietoja

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

Milloin tietoa ryhmistä
Rippikoululaisille ryhmästä ilmoite-

Huomio!
Kaikki rippikouluinfo löytyy
osoitteesta
www.rovaniemenseurakunta.fi/
rippikoulut

taan sähköisesti 31.8. mennessä siihen
sähköpostiin, joka on nuoren nimen
kohdalla. Jos osoite on gmail.com,
viesti saattaa mennä roskapostiin.
Jos nuori ei ole tyytyväinen saamaansa ryhmään, vaihtotoiveita voi esittää
rippikoulutoimistoon 12.9.–10.10. välisenä aikana. Tästä tulee tietoa elokuun
lopulla lähetettävässä infossa.
Tietoa myös:
Rippikoulutoimisto p. 040 52 68 289
maija.pieska@evl.fi

Harriet Urponen

Jokaisen tulee laittaa vähintään 3 rippikouluvaihtoa paremmuusjärjestyksessä
1, 2 ja 3. Yksi vaihtoehto ei ole riittävä. Rippikouluryhmää koskevat infot
lähetetään pääasiassa sähköisesti, joten on tärkeää laittaa nuoren kohdalle sellainen sähköpostiosoite, jota varmasti luetaan (esim. huoltajan). Yhden huoltajan tiedot kysytään pakollisena, mutta toisenkin huoltajan tiedot
voi laittaa. Kaverikoodilla voi ilmoittautua maksimissaan 1+3, jolloin ensimmäisenä ilmoittautunut saa koodin, jonka hän sitten antaa kavereille.
Kaikille tulee silloin automaattisesti
samat vaihtoehdot, jotta koodilla voi-

daan operoida ryhmien jaossa. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että kaverikoodi voi olla myös esteenä päästä esim.
ykköstoiveryhmään, jos siinä on enää
yksi tai 2 paikkaa ja koodilla ilmoittautuu 3 tai 4.

Tunnelmia kesän ensimmäiseltä rippileiriltä Norvajärveltä.

Rippikoulut ja konfirmaatiot 2017
				
Alue ja
ryhmän numero: 		
Konfirmaatio ja paikka:

Kirkon keskusteluapua

Kirkon keskusteluapu on
sinua varten, joka kaipaat
kuuntelijaa silloin, kun elämä tuntuu raskaalta ja huolet liian suurilta. Usein jo se
helpottaa, kun saa puhua ja
on joku joka kuuntelee. Kirkon keskusteluavun päivystäjät ovat kirkon vaitiolovelvollisia koulutettuja vapaaehtoisia sekä työntekijöitä.
Kaikki keskusteluavun palvelut ovat käytettävissä suomeksi ja ruotsiksi.
PALVELEVA PUHELIN
– 01019 0071 su–to klo 18–
01, pe ja la klo 18–03 tarjoaa soittajalle mahdollisuuden purkaa mieltä painavia
asioita puhelimessa, nimettömänä.

PALVELEVA NETTI tarjoaa keskusteluapua netin
välityksellä. Viestiisi vastataan 3–5 päivän kuluessa.
Voit ottaa yhteyttä myös nimettömänä www.verkkoauttaminen.fi/palvelevanetti
PALVELEVA CHAT keskustelut ovat kahdenkeskisiä
jossa yhteydenottaja näkyy
päivystäjälle nimettömänä.
Chat on avoinna klo 12–20.
PALVELEVA
KIRJE:
Kirjoita kirje ja lähetä se
osoitteella: Palveleva kirje,
PL 210, 00131 Helsinki. Jos
haluat vastauksen, liitä mukaan nimi- ja osoitetietosi.
Lue lisää
kirkonkeskustaluapua.fi

Keskikaupunki / kirkonmäki
1. Rippikoululeiri 17.–22.6. 2.7. klo 12:30 pääkirkko
2. Rippikoululeiri 17.–22.6. 2.7. klo 15:00 pääkirkko
Ounasvaara / kappeli
3. Rippikoululeiri 5.–10.6.
4. Rippikoululeiri 5.–10.6.
5. Rippikoululeiri 1.–7.7.
6. Rippikoululeiri 2.–7.7.

11.6. klo 12.30 pääkirkko
la 17.6. klo 12.30 pääkirkko
la 16.9. klo 11.00 pääkirkko
16.7. klo 15.00 pääkirkko

Saarenkylä / Aapakirkko
8. Rippikoululeiri 26.6.–1.7. 9.7. klo 10.00 pääkirkko
9. Rippikoululeiri 26.6.–1.7. 9.7. klo 12.30 pääkirkko
10. Rippikoululeiri 13.–19.7. 17.9. klo 12.30 pääkirkko
11. Rippikoululeiri 14.–19.7. la 5.8. klo 12.30 pääkirkko
12. Rippikoululeiri 26.–31.7. 6.8. klo 12.30 pääkirkko
* leirijakso yhdessä Yläkemijoen kanssa
Yläkemijoki / Vantus
12. Rippikoululeiri 26.–31.7. la 5.8. klo 14.00 Autti kpli
* leirijakso yhdessä Saarenkylän kanssa
Alakemijoki / Muurolan kappeli
7. Rippikoululeiri 26.–31.7. 6.8. klo 11.00 Muurola kpli

Alue ja
ryhmän numero: 		

Konfirmaatio ja paikka:

Ounasjoki / Sinetän kappeli
13. Rippikoululeiri 11.–16.6. 18.6. klo 12.30 pääkirkko
14. Rippikoululeiri 8.–13.7. 16.7. klo 12.30 pääkirkko
* yhdessä Korkalovaaran kanssa
Korkalovaara / kappeli
14. Rippikoululeiri 8.–13.7. 16.7. klo 12.30 pääkirkko
* yhdessä Ounasjoen kanssa
15. Rippikoululeiri 11.–16.6. 18.6. klo 13.00 Korkalovaara
16. Rippikoululeiri 8.–13.7. 16.7. klo 13.00 Korkalovaara
17. Rippikoululeiri 20.–25.7. la 29.7. klo 13.00
		Korkalovaara
18. Rippikoululeiri 20.–25.7. 30.7. klo 13.00 Korkalovaara
19. Päivärippikoulu 27.7.–4.8. 6.8. klo 13.00 Korkalovaara
Yhteiset rippikoulut
20. Hiihtolomarippikoulu
6.–11.3. 19.3. klo 12.30 pääkirkko
21. Hiihtolomarippikoulu
6.–11.3. 26.3. klo 15.00 pääkirkko
22. Päivärippikoulu
5.–15.6. 18.6. klo 12.30 pääkirkko
23. Vaellusrippikoulu
24.–29.7. 3.7. klo 12.00 Ounasrinne
24. Pienryhmä
leirijakso ja konfirmaatio sovitaan
ryhmän kanssa
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Rovaniemen seurakunnasta tehtiin perinteinen bussiretki lähetysjuhlille Vihtiin.
Parisenkymmentä innokasta lähetysystävää poimi matkalla kyytiin ystäviä Kempeleestä, Muhokselta ja Limingasta.
– Olemme kurssikavereita Kempeleen lähetyssihteeri Minna Sorvalan
kanssa ja päätimme yhdistää voimavarat kuljetusten ja majoitusten suhteen,
Pirita Bucht kertoo.
Vihdin kylämiljöö viehätti pohjoisen ihmisiä. Vanhat rakennukset loivat
upean maalaismaiseman ja ystävällinen kohtelu ja hyvä ilmapiiri ilahduttivat matkalaisia.
– Oli mahtava tavata lähetystyön ystäviä läheltä ja kaukaa ja oli mukavaa
olla nauttimassa ohjelmasta, kun tällä kertaa ei ollut ohjelmavastuuta, Pirita summaa.
Avajaismessu oli yksi kohokohta, joka sai kyyneleet kihoamaan lähetyssihteerin silmiin. – Tietysti lähettien tehtävään siunaaminen oli todella hieno elämys. He polvistuivat kutsuttuina, kutsuun vastanneina he saivat siunauksen.

Jarmo Kulonen.

Rovaniemeläiset vieraana
Vihdin lähetysjuhlilla

Oulun hiippakunnan
lähetysjuhlat
2.-4.9.2016 Piippolassa.
Tilaisuudet ovat Piippolan ammatti- ja kulttuuriopiston
juhlasalissa, ellei toisin mainita.
Tapahtumapaikat: Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto
(Keskustie 29), Pentti Haanpään koulu (Keskustie 20),
Piippolan kirkko (Keskustie 3).

Kääriäisen nimikkosopimukset Taiwanilla erityisesti teologisen koulutuksen
ja vankilatyön parissa. Seurakunta tukee Anu Väliahoa, joka aloittaa uuden
työkauden Virossa seurakunta- ja opetustyössä. Juha Väliaho on jäänyt eläkkeelle.
Muita tuettavia kohteita ovat Thaimaan Luterilainen seminaari ja Angolan kirkon työ. Kiinassa tehdään yhteistyötä myös Amity Foundation - säätiön
kanssa diakoniatyön koulutuksessa ja
vammaishankkeissa.
Israelin vierastyöläisten parissa tehtävä työ loppuu työntekijän siirtyessä toisiin tehtäviin. Palvelusopimuksen sitoumusten arvo on 90.000 euroa
vuodessa, johon määrärahat varataan

Yhteistyösopimus
Lähetysseuran kanssa

Seurakuntanne nimikkolähetti, diakoni ja lastentarhanopettaja Anu Väliaho
lähetetään elokuussa 2016 Viroon 24
kuukauden työkaudelle.
Anu toimii seurakunta- ja opetustyössä Viron evankelisluterilaisessa kirkossa, Lähetyskeskuksen alaisuudessa. Viron luterilaisen kirkon 170 seurakuntaa etsivät määrätietoisesti keinoja kristinuskosta vieraantuneiden ihmisten tavoittamiseksi.
Juha Väliaho on jäänyt eläkkeelle
1.6.2016.

Anna-Maija Kallio

Seurakunta ja Lähetysseura ovat yhteistyökumppaneita ja palvelusopimusta tarkennettiin kirkkoneuvostossa kesäkuussa. Painopisteenä on Aasian väkirikkaat maat, Afrikkaan liittyvät yhteydet sekä Venäjä ja Viro.
Rovaniemen seurakunnan uutena nimikkokohteena ovat Lounais-Kiinassa
Yunnanin kristillisen neuvoston työn
tukeminen ja Tansaniassa Morogoron
hiippakunnan lähetystyön tukeminen.
Ennallaan säilyvät Laura ja Jukka

Anu Väliahon
uusi työkausi

Lähetysjuhlien ohjelma
Lauantai 3.9.

Lähettien siunaaminen tehtäviinsä oli koskettava hetki Vihdin lähetysjuhlilla.
talousarviossa. Muiden lähetysjärjestöjen kanssa tehdyt sopimukset ovat ennallaan.
Juhlien avajaismessun rukous siunatkoon lähetystyötä Rovaniemen seurakunnassa: Rakas Taivaan Isä, minä
olen tässä. Pää on, sydän on ja kädet
ovat tässä. Siunaa pää, siunaa sydän,
siunaa kätten työt. Siunaa koko elämä,
päivät sekä yöt. Aamen.
Harriet Urponen

Lähetysruutu

Klo
10.00–11.15 Avatusta ovesta – viestejä maailmalta
11.30–12.15 Maailma ovella, raamattutunti
12.30–13.15 Kanavat
1) Pakolaiset kotiovella, liikuntasali
2) 25 vuotta työtä Karjalassa, auditorio
3) Miksi ”Ambomaa” tarvitsee uuden raamatunkäännöksen, tila B153
4) Jerusalemissa kristinuskon juuria etsimässä, tila B155
5) Muuttuvan maailman haasteita Tansaniassa, tila B158
13.30–14.15 Kanavat
1) Inkerin kirkon työtä Vienan Kemisssä, auditorio
2) Miski Etiopioan kirkko kasvaa, tila B 153
3) Siirtolaisten parissa Sakassa, tila B155
4) Nepal maanjäristyksen jälkeen, tila B158
15.00–16.30 Koti ovella -lähetysjuhla
16.45–17.30 Kauneimmat lähetyslaulut
18.00–19.30 Suomalainen messu
20.00–21.00 Raimo Laukan konsertti
Piippolan kirkossa (ohjelma 5 €)
20.00–21.30 Piippolan vaari World Special
21.30–24.00 Yökahvila

Sunnuntai 4.9.
08.45–09.30

Aurinko nousee idästä, lähetystilaisuus,
auditorio
10.00–11.30 Jumalan huolenpito, piispanmessu
11.30–13.00 Ruokailu
13.00–14.30 Latvalta maailmalle -pääjuhla
14.30
Juhlakahvit
Kts. lasten ja nuorten ohjelma ja tarkemmat ohjelmatiedot
www.oulunhiippakunnanlahetysjuhlat.fi

10 • Pääsky

Sävelkaikuja

Pienikin hetki voi olla suuri

senmielen hetkeksi taas henkiin puhaltaa…”
Siunattuja suven hetkiä itse kullekin
toivottaen

Rovaniemen kirkon musiikkivartit
kesäkeskiviikkoisin klo 13 tarjoavat
mahdollisuuden pieneen elävän musiikin hetkeen, jonka kesto on noin 15
minuuttia. Kanttorit musisoivat vuorollaan ja kun pappikin on paikalla päätösrukouksen muodossa, tarjolla on tiivis paketti. Tästä hetkestä voi
silti tulla antoisa ja merkittävä pysähdys. Kiirettä ei ole kirkosta lähteä, voi
jatkaa hiljaisuudessa tai jos siltä tuntuu, on mahdollista myös keskustella papin, kanttorin tai kirkon oppaan
kanssa.
”Se riittää, että tuntea sen saa, nyt
kuinka näkymätön koskettaa ja lap-

Ensimmäiset painokset virsikirjan lisäliitteestä ovat ilmestyneet. Peräti viitisen vuotta valmisteltu lisävihko on
paremminkin kirjanen, sillä sivuja on
reilut 200. Ensi syksynä näitä virsiä
tullaan esittelemään enemmän, mutta
Rovaniemen kirkon kesäisten musiikkivarttien eräänlaiseksi motoksi sopii
yksi näistä virsistä:
”En tiedä, miksi kirkon penkkiin
näin taas hetkiseksi istumaan mä jäin.
Kai tahdoin hetken hiljaisuutta kesken kiireiden, rauhaa ravinnoksi sydämen… ”
Näin runoilee Markus Bäckman virressä 915.

Mauri Miettunen
Johtava kanttori

Vuokko Mänty

Kirkkoon liittymislahja avasi silmät
Vuokko Mänty oli aikanaan tehnyt ratkaisun erota kirkosta. Eräänä syksynä
hän kuitenkin löysi itsensä virsi-illasta Sinetästä. – Tuntui mukavalta laulaa ja päätimme siskoni Tuulikin kanssa liittyä kuoroon. Kuoroa johti kanttori Sanna Peltola, joka rohkaisi minua laulussa.
Sannan rooli Vuokon unelman toteuttamisessa on ollut avainasemassa.
– Jo viime kesänä sain laulaa kirkossa
Sannan säestyksellä, Musiikkivartissa
ja Arki-illan ehtoollisella. Kun lausuin
ääneen haaveeni syntymäpäiväkonsertista, Sanna oli heti valmis laittamaan
päivän omaan almanakkaansa. Minun
ei tarvinnut edes pyytää häntä, Vuokko ihmettelee.
Ja niin Vuokko halusi liittyä takai-

Kesäretki 7.8.
Övertorneån kirkoille
Elokuun
ensimmäisenä
sunnuntaina 7.8. järjestetään Rovaniemeltä kirkkoretki Ruotsin Tornionlaaksoon.
Övertorneån seurakunnassa on kaikkiaan viisi
kirkkoa: kirkonkylän Mataringin lisäksi Hietaniemi, Juoksenki, Svanstein
ja Pello.
Retkellä
osallistutaan
suomalais-ruotsalaiseen jumalanpalvelukseen Övertorneålla ja piipahdetaan tutustumassa

muihin kirkkoihin. Välillä syödään omakustanteinen lounas.
Övertorneån kirkkoherrana aloitti keväällä entinen kansanedustaja Simo Rundgren Kolarista.
Myös kappalainen Stefan
Aro on suomenkielinen.
Matkanjohtajana
on
Tornionlaaksosta kotoisin
oleva Tuomo Korteniemi, jolle ilmoittautumiset
ja tiedustelut puh. 040 630
3344 tai tuomo.korteniemi@evl.fi

Vuokko Mänty (vas.) kertoo Sanna Peltolan olevan tärkeä henkilö hänen musiikillisella tiellään. Sanna Peltola säestää Vuokko Mäntyä 3.7. hyväntekeväisyyskonsertissa.
sin kirkkoon. Siitä hän sai lahjaksi seurakunnalta Ulla ja Mauri Miettusen
levyn. Niitä lauluja laulaessa Vuokko
alkoi kuulla äänensä aivan eri tavalla, ääni alkoi soida ja laulun ilo löytyi – ja samalla hän sai uuden suunnan
elämälle.

Elämä on lahja
Vuokko Mänty on saanut paljon, mistä
hän on kiitollinen. Monet tuntevat hänet savenvalutyöstään, toiset taas varsinaisesta lääkärin ammatistaan. Nyt hän
on oivaltanut, että hän haluaa palvella
ja auttaa muita.
– Konserttiin on vapaa pääsy, mut-

Hiippakunnan lähetysjuhlaa
valmistellaan yhteistyöllä
Syyskuun 2.–4. päivä järjestettävät Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat näkyvät
jo Piippolan katukuvassa lähetysjuhlien banderolli-mainoksen muodossa.
Juhlien mainosmateriaalin on suunnitellut Piippolan ammatti- ja kulttuuriopistolta media-assistentiksi valmistuva, kärsämäkinen Jaana Salo.
Julisteen kuvituksen suunnittelussa ohjenuorana oli juhlan slogan: Koti ovella. Salon työ kuvaa hyvin, kuinka maailma on tullut kotiovelle. Aihe on ajankohtainen maailmantilanteen
vuoksi ja siksi, että pakolaisvirran johdosta tuntuu, että maailma on pienentynyt.
– Lähetystyötä tehdäkseen ei tarvitse
lähteä maailmalle, vaan työn voi aloittaa kotiovelta. Näin on ollut aina, Jaana
Salo muistuttaa.

ta siellä kerätään vapaaehtoinen kolehti oman seurakunnan diakoniatyölle vähävaraisten auttamiseksi. Ilahtuisin kovasti lahjastasi siihen, Vuokko Mänty
rohkaisee.
Hän ei halua lahjoja eikä liioin kukkia, jollei joku itse niitä poimi luonnosta. Paras lahja on tulla konserttiin
kuuntelemaan, miten laulut puhuvat
omalla kielellään kuulijoille Vuokolle
tärkeistä asioista.
– Elämä on lahja! Haluan kiittää siitä Luojaa ja siksi laulan, Vuokko Mänty kuvaa.

Lähetysjuhlien päänäyttämönä on
Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto.
Juhlien toteutus on Siikalatvan seurakunnalle iso ponnistus. Oman kortensa
kekoon kantaa myös ammattiopisto. Vs.
rehtori Hannele Siekkinen on luvannut
koko henkilökunnan päivän työpanoksen käytettäväksi juhlavalmisteluihin.
Juhlat alkavat virallisesti lauantaina, jolloin vietetään lähetysjuhlaa.
Sunnuntain järjestetään piispanmessu
ja Latvalta maailmalle -pääjuhla, joka on samalla Siikalatvan seurakunnan
10-vuotisjuhla.

Oulun hiippakunnan lähetysjuhlien markkinointimateriaali on media-assistentiksi valmistuvan, kärsämäkisen Jaana Salon käsialaa.

Harriet Urponen

Yevgeniy Yepryntsev

60-vuotisjuhlaansa viettävä Vuokko
Mänty toteuttaa elämänmittaisen haaveensa. Hän konsertoi Rovaniemen kirkossa sunnuntaina 3.7. klo 18 ja samalla julkaisee ensimmäisen levynsä. Ohjelmistossa on hengellisiä lauluja mm.
Petri Laaksosen, Pekko Simojoen ja
Lasse Heikkilän tuotannosta. Säestäjänä toimii kanttori Sanna Peltola.
– Olen aina haaveillut laulajan urasta. Jo pienenä tyttönä muistan laulaneeni ison kiven päällä, se oli minun estradini ja naapurin lapset olivat yleisöni,
Vuokko naurahtaa.
Musiikki on tavalla tai toisella ollut
Vuokon elämässä aina tärkeässä roolissa. Kouluikäisenä hän esiintyi monissa juhlissa, opiskeluaikana hän harrasti teatteria ja aikuisiällä hän on laulanut
kuorossa. Laulutuntejakin hän on ottanut klassiseen lauluun, mutta se ei tuntunut luontevalta tavalta laulaa.

Harriet Urponen

Sydän kiitosta tulvillaan

KUULUTUS
Kirkkolain 17 luvun 5 § mukaan, haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja haudan hoidosta vastaa
hautaoikeuden haltija. Rovaniemen seurakunnan hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta on päättänyt antaa kunnostuskehotuksen IV
hautausmaan C-lohkon haudoille, joilla haudan hoitovelvollisuus on olennaisesti laiminlyöty. Hautaoikeuden haltija velvoitetaan
kunnostamaan hauta vuoden määräajassa 26.5.2017 mennessä) hautaoikeuden menetyksen uhalla. Kunnostuskehotus on
aiheeton, mikäli hautaoikeuden haltija kunnostaa tai on kunnostanut haudan.

Ismo Kreivi
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Kunnostuskehotus annetaan tiedoksi tämän ilmoituksen lisäksi joko kirjeitse hautaoikeuden haltijalle ja/tai haudalle asetetulla
tiedoksiannolla, mikäli hautaoikeuden haltija ei ole tiedossa.
Lisätietoja Rovaniemen seurakunnan hauta- ja puistotoimistosta puh 016 33 55 213 ma-pe 9-15
Kuulutettavat haudat

IV C 1:1
IV C 1:7
IV C 1:12
IV C 1:15
IV C 1:18
IV C 1:26
IV C 1:27
IV C 1:28
IV C 1:42
IV C 1:43
IV C 1:45
IV C 2:1
IV C 2:11-12
IV C 2:16
IV C 2:19
IV C 2:31
IV C 2:32
IV C 2:33
IV C 2:47
IV C 3:11
IV C 3:12-13
IV C 3:14
IV C 3:15
IV C 3:18
IV C 3:39
IV C 3:40
IV C 4:5
IV C 4:6
IV C 4:7
IV C 4:9
IV C 4:14

IV C 4:17
IV C 4:23-25
IV C 4:29
IV C 4:35
IV C 4:41
IV C 4:45-46
IV C 5:14
IV C 5:15
IV C 5:16
IV C 5:20
IV C 5:27
IV C 5:37
IV C 5:38
IV C 5:49
IV C 6:2
IV C 6:7
IV C 6:8
IV C 6:14
IV C 6:15
IV C 6:20-22
IV C 6:30
IV C 6:33
IV C 6:40
IV C 6:41
IV C 6:42
IV C 6:43
IV C 7:11
IV C 7:18
IV C 7:20
IV C 7:21
IV C 7:26

IV C 7:27
IV C 7:47-48
IV C 7:49-50
IV C 8:12
IV C 8:13
IV C 8:14
IV C 8:15-16
IV C 8:20
IV C 8:21
IV C 8:29-31
IV C 8:35
IV C 8:36-37
IV C 8:47
IV C 9:8
IV C 9:9
IV C 9:25
IV C 9:35
IV C 9:36-39
IV C 10:1
IV C 10:10
IV C 10:25
IV C 10:28
IV C 10:38-39
IV C 10:50
IV C 11:2
IV C 11:6
IV C 11:8
IV C 11:15
IV C 11:18
IV C 11:31-32
IV C 11:38-39

IV C 11:42
IV C 11:43
IV C 12:3
IV C 12:4
IV C 12:7
IV C 12:17
IV C 12:25
IV C 12:29
IV C 12:35
IV C 12:36-37
IV C 13:3
IV C 13:25
IV C 13:36
IV C 13:37-38
IV C 13:47
IV C 15:17-18
IV C 16:22
IV C 16:25
IV C 16:28
IV C 16:31
IV C 16:38
IV C 16:47
IV C 17:1
IV C 17:16-18
IV C 17:23
IV C 17:24
IV C17/25
IV C 17:30
IV C 17:32
IV C 17:33

IV C17:35
IV C 17:36-37
IV C 17:38
IV C 17:39
IV C 17:49
IV C 18:4
IV C 18:5
IV C 18:6
IV C 18:12
IV C 18:16
IV C 18:17
IV C 18:36
IV C 18:37
IV C 18:46
IV C 19:3
IV C 19:7
IV C 19:8-9
IV C 19:17
IV C 19:18
IV C 19:37
IV C 19:38
IV C 19:41
IV C 19:42-43
IV C 20:5
IV C 20:6-7
IV C 20:18
IV C 20:26-27
IV C 20:28
IV C 20:30
IV C 20:33

IV C 20:40
IV C 21:1
IV C 21:4
IV C 21:12
IV C 21:18-20
IV C 21:31-32
IV C 22/21
IV C 22:24-25
IV C 22:26
IV C 23:1-3
IV C 23:14-15
IV C 23:21
IV C 23:23
IV C 23:24
IV C 23:43-44
IV C 23:49
IV C 23:50
IV C 24:1
IV C 24:15
IV C 24:20
IV C 24:21
IV C 25:20-21
IV C 26:6-7
IV C 27:9
IV C 27:11
IV C 27:28
IV C 27:32-34
IV C 27:35-36
IV C 27:37
IV C 27:38-40
IV C 28:2

IV C 28:6
IV C 28:38
IV C 30:16
IV C 30:31
IV C 30:33
IV C 31:25
IV C 31:49-50
IV C 32:5
IV C 32:34
IV C 33:2-3
IV C 33:21
IV C 34:9
IV C 34:10
IV C 34:15-16
IV C 34:29-30
IV C 35:9
IV C 35:10
IV C 35:19
IV C 35/40-41

Helmipöllö pesii kolmella seurakunnan hautausmaalla.

Seurakunta mukana Miljoona
linnunpönttöä -kampanjassa
Oulun hiippakunnan ympäristöasian neuvottelukunta on haastanut seurakuntia yhdessä Suomen
Luonnonsuojeluliiton kanssa mukaan maailman suurimpiin pönttötalkoisiin. Rovaniemen seurakunta
on tarttunut haasteeseen.
Yleisradion vetämä Miljoona
linnunpönttöä -kampanja eli maailman suurimmat pönttötalkoot nostaa reilussa vuodessa Suomen oksistoon miljoona toimivaa linnunpönttöä. Kampanja on alkanut 1.3.
ja päättyy 20.5.2017. Tavoitteena
on rekisteröidä miljoona linnunpönttöä.
– Rovaniemen seurakuntaan
pönttöjä on rekisteröity jo yli 200
kappaletta, joista puolet on IV hautausmaalla ja Tavivaarassa, Ismo
Kreivi sanoo.

Koskettaako parantumaton sairaus omaa tai läheisesi elämää?

Mitä tukihenkilötoiminta on?
Saattohoidon tukihenkilön tuki on
maksutonta maallikkomaista vierellä kulkemista, elämäntarinoiden ja
kokemusten jakamista. Tukihenkilö tuo omalla persoonallaan toivon
viestiä sanoin, elein ja ilmein olemalla sovitusti ja kiireettömästi potilaan läsnä. Potilaan läheiset voi-

sen tuotosta. Taustayhteisöt rohkaisevatkin herkässä elämänvaiheessa olevia ihmisiä pyytämään rinnalleen tukihenkilön osaksi potilaan
tukirengasta. Tällä hetkellä toimintaan sitoutuneesta 17 tukihenkilöstä
yli kymmenen toivoo saavansa uusia auttamistehtäviä parantumatonta
sairautta potevien ihmisten tueksi.

vat pyytää myös tukea hengähdystaukoihinsa hoitojaksojen aikana
sekä saada pienimuotoista saattaen
vaihtaen tukea läheisensä kuoleman
jälkeen.
Rovaniemellä saattohoidon tukihenkilötoiminta organisoitui kolmen toimijan kumppanuudeksi
syyskaudella 2015. Valtakunnallisesta ”Kuolevan hyvä hoito – yhteinen vastuumme”-hankkeesta ja
alueen tarpeista lähtenyt yhteistyö
seurakunnan, kaupungin terveyskeskuksen ja Pohjois-Suomen
Syöpäyhdistyksen kanssa on mahdollistanut tuen tarjoamisen yhä
useammalle. Toimintaa edesauttoi
Rovaniemen seurakunnan saama
pesämuna vuoden 2014 YV-keräyk-

Saattohoidon tukihenkilötoiminta Rovaniemellä
• Toimintaa organisoi ja rahoittaa Rovaniemen seurakunnan diakoniatyö ja sairaalasielunhoito, Rovaniemen kaupungin terveyskeskus ja Pohjois-Suomen syöpäyhdistys ry
• Tukihenkilökurssin käyneitä tukihenkilöitä on Rovaniemellä 17
• Tukipyynnöt tehdään kaupungin terveyskeskukseen,
puhelin 040 7405 415 tai hoitojaksojen yhteydessä
• Tukihenkilö on tavattavissa terveyskeskuksessa, Sairaalakatu 2,
osasto A1, 3. krs. tiistaisin klo 15–17, kesälomakauden jälkeen
kelloaika tarkentuu
• Lisätietoja antavat:
sairaalan palveluesimies Sirkka Peltola 040 7405 415
seurakunnan diakonissa Kirsti Vuolo 0400 261 589
seurakunnan vapaaehtoistyöntekijä Anneli Laine 040 5142 368
syöpäyhdistyksen neuvontahoitaja, järjestösihteeri
Anneli Selkälä 0400 944 267
• Avoin yleisötilaisuus ”Potilaana ja omaisena jaksaminen”
kaupunginvaltuuston kokoussalissa tiistaina 27.9.2016
klo 16.30–19.00. Alustuksia ajankohtaisista aiheista,
mahdollisuus yleisön vastavuoroisuudelle, kahvitarjoilu

Missä tukihenkilöt toimivat?
Tukihenkilöt ovat tavoitettavissa
terveyskeskuksessa tiistaisin, jolloin potilaat ja omaiset voivat saada lisätietoa toiminnan sisällöstä ja
mieltä askarruttavista asioista. Tukihenkilö voi toimia tuettavan tukena hoitojaksoilla terveyskeskuksessa ja keskussairaalassa, palve-

lutaloissa sekä keskustan läheisyydessä tuettavan kotona.

Miten voi saada tukihenkilön?
Terveyskeskuksessa palveluesimies
Sirkka Peltola toimii tukihenkilötoiminnan koordinoijana yhdessä tukihenkilötyöryhmän kanssa. Pyynnön
jälkeen koordinoija etsii tukihenkilöiden joukosta kunkin tilanteeseen
sopivan henkilön. Mikäli tehtävään
sopiva tukihenkilö on käytettävissä,
tukisopimus laaditaan tukihenkilön,
tuettavan ja järjestäjätahon kesken.
Tukisuhteita arvioidaan säännöllisesti toiminnan laadukkuuden kehittämiseksi. Lisätietoja tukihenkilötoiminnasta antavat faktalaatikossa nimetyt henkilöt.

Markku Kukkonen

Kuluvan kevään aikana muutamat
saattohoidon tukihenkilöt ovat saaneet kutsun herkässä elämäntilanteessa olevien ihmisten tukirenkaaseen. Toiminnan tähänastiset kokemukset ovat olleet myönteisiä, jopa rohkaisevia. Kentällä kaivataan
lisätietoa vapaaehtoisesta tukimuodosta ja sen saantimahdollisuudesta.

– Pikkulinnunpöntöissä asustaa
talitiaisia ja kirjosieppoja, mutta
esimerkiksi Tavivaarassa on kolme helmipöllön, yksi tuulihaukan,
kuusi leppälinnun, yksi telkän ja
kaksi harmaasiepon pönttöä.
Ismo Kreivi on viettänyt lintujen parissa jo yli 40 vuotta ja työskentelee seurakuntamestarina Tavivaaran siunauskappelissa. Erityisesti hän iloitsee siitä, että helmipöllö on pesinyt onnistuneesti kolmella hautausmaalla viime vuonna. – Tämä johtuu tietysti hyvästä
myyrävuodesta.
Kampanjassa haastetaan ihmisiä
laittamaan uusia pönttöjä linnuille,
mutta tärkeää on myös puhdistaa
vanhoja pönttöjä entisten asukkaiden jäljiltä.
HU
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AIKATAULUT 2016
– Linja-automatkan hinta 2 €
Meno:
SODANKYLÄN SUUNNALTA
TAKSI
klo 8.00…8.30 Niesi – Tiainen
LINJA-AUTO
klo 8.30 Tiainen/Niesintien risteys
klo 8.45 Ylinampa/koulu
klo 9.00 Alanampa/linja-autopysäkki
klo 9.15 Vikajärvi/kauppa
klo 9.45 Lapin urheiluopisto
Paluu:
klo 14.30 Urheiluopisto
klo 15.00 Vikajärvi/kauppa
klo 15.15 Ylinampa/koulu
klo 15.45 Tiainen /
Niesintien risteys
TAKSI
klo 15.45…16.45 Tiainen-Niesi

Sykettä syksyyn,
iloa talveen tiistaina 23.8.
Hyvänolon liikuntapäivä Sykettä syksyyn viettää 10-vuotisjuhlaansa. Tapahtuma järjestetään
Santasportilla eli Lapin Urheiluopistolla. Tapahtuma alkaa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Heikki Autton ja kirkkoherra Kari Yliräisäsen tervehdyksillä ja jatkuu monipuolisella, toiminnallisella ohjelmalla aina klo
14.30 saakka.
Klo 10.20 estradille astuu näyttelijä Merja Larivaara, joka innostaa osallistujia teemalla ”ilon
kautta”. Luvassa on Annikki Oja-

lan yksinlaulua Tarja Alakörkön
säestyksellä ja Unto Matinlompolon esitys ”Miksi vanheneminen on hauskaa?” antaa varmasti
kaikille paljon ajateltavaa. Paikalliset järjestöt esittelevät toimintaansa juoksuradan esittelypisteissä.
Ruokailun jälkeen voi valita esimerkiksi haluaako osallistua toimintapisteille, keilata tai harrastaa
vesiliikuntaa, vai seurustella ystävien kanssa kahvilassa. Luvassa on
tuttuun tapaan myös yhteislaulua.
Tilaisuuden kruunaa tanssit.

TAKSI
Meno
klo 8.40 Misi – Vikajärvi – Urheiluopisto
Paluu:
klo 14.30 Urheiluopisto – Vikajärvi-Misi

n ILMOITTAUTUMISET: 25.7–
11.8.2016 Neuvokkaaseen puh. 016
356 0292 ja 016 356 0337 tai neuvokas@Rovaniemi.fi. Yhdistykset
ja järjestöt; Jäsenten puolesta ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittakaa osallistujien lukumäärä, nimilista ja ikä Neuvokkaan toimistolle (Kansankatu 8) 11.8. mennessä.
Ympäristökyliltä tulevilta tieto tiensuunnasta ja pysäkki, josta
nousee kyytiin.
Järjestäjät; Rovaniemen kaupunki, Rovaniemen seurakunta, Neuvokas ja Santasport.

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 Sinettä
klo 15.30 Meltaus
klo 16.00 Lohihovi
LINJA-AUTO KEMINTIEN
SUUNNALTA
Meno:
klo 8.30 Jaatila, Rannantien
risteys
klo 8.50 Muurola, koulun pysäkki
klo 9.10 Hirvas, koulun pysäkki
klo 9.35 Lapin urheiluopisto
Paluu:
klo 14.30 Lapin urheiluopisto
klo 14.55 Hirvas
klo 15.20 Muurola
klo 15.50 Jaatila, Rannantien
risteys
LINJA-AUTO RANUANTIEN
SUUNNALTA
Meno:
klo 9.15 Kivitaipale
klo 9.50 Urheiluopisto
Paluu:
klo 14.30 Lapin urheiluopisto
klo 15.00 Kivitaipale
Taksia saa käyttää pääreittien sivussa asuvat asukkaat kaikille linja-autoreitille.
Ole hyvä ja ota yhteys oman
alueesi diakoniatyöntekijään.

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 13 Musiikkivartti ja klo 18 arki-illan
ehtoollinen kirkossa.
Kirkko on avoinna 16.5.–4.9. klo 9–21.
Kirkon piharemontin vuoksi kirkkokahvitilaisuuksia ei
järjestetä su messun jälkeen 5.6.–14.8.
24.06. klo 19
01.07. klo 18
03.07. klo 18

08.07. klo 18
15.07. klo 18
21.07. klo 19
29.07. klo 18
05.08. klo 19

Suvilaulujen ilta. Vapaa pääsy.
Deeper-nuortenilta.
Sydän kiitosta tulvillaan –konsertti. Vuokko
Mänty, laulu,
Sanna Peltola, urut, piano. Vapaa pääsy.
Kolehti seurakunnan diakoniatyölle
vähävaraisten auttamiseksi.
Deeper-nuortenilta.
Deeper-nuortenilta.
Urkukonsertti, Manuel Torregrosa Espanjasta.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 €.
Deeper-nuortenilta.
kuorokonsertti, Kosen kamarikuoro ja Patikakuoro Virosta, johtaa Heli Sepp, vapaa pääsy,
käsiohjelma 5 €.

KESKIKAUPUNKI
24.06. klo 20
Juhannusaatto Kirkkolammella.
26.07. klo 14–16 srk-kodin yläsalissa, Rauhankatu 70 G, katulähetyksen päivähetki.

24.07. klo 13
31.07. klo 13
07.08. klo 13
08.08. klo 18
14.08. klo 13

OUNASJOKI
25.06. klo 11
25.06. klo 14
26.06. klo 17
27.06. klo 18
03.07. klo 11
06.07. klo 18
10.07. klo 18
17.07. klo 11
24.07. klo 18
31.07. klo 11
31.07. klo 14
07.08. klo 18
14.08. klo 11
14.08. klo 15

05.07. klo 18
09.07. klo 13
09.07. klo 18
10.07. klo 13
17.07. klo 13

kappelissa messu. Kirkkokahvit.
kappelissa sanajumalanpalvelus.
Kirkkokahvit.
kappelin pihalla Kesälauluja-yhteislaulutilaisuus, kahvit. Järj. Korkalovaaran
diakoniakorttelitoimikunta.
kappelissa konfirmaatio.
kappelissa iltamusiikki, Raimo Miettunen,
Sanna Peltola.
kappelissa konfirmaatio.
kappelissa messu. Kirkkokahvit.

Sinetän kappelissa messu.
Maijasen kappelissa sanajumalanpalvelus.
Marrasjärvellä Kenttälammen laavulla
Kansanlaulukirkko.
Perttauksen nuotioilta Kaitajärven laavulla.
Sinetän kappelilla messu. Kirkkokahvit.
Meltauksen kappelissa Virsikirja tutuksi-ilta.
Taksia saa käyttää.
Maijasen kappelissa iltamusiikki, Raimo
Miettunen, Sanna Peltola. Kahvit.
Sinetän kappelissa messu. Kirkkokahvit.
Maijasen kappelissa kansanlaulukirkko.
Kirkkokahvit.
Sinetän kappelissa messu. Kirkkokahvit.
Meltauksen kappelissa sanajumalanpalvelus.
Kirkkokahvit.
Sinetän kappelissa kouluunsiunaaminen.
Sinetän kappelissa messu. Kirkkokahvit.
Oitolanrannassa kansanlaulukirkko.

OUNASVAARA
26.06. klo 18
10.07. klo 15
31.07. klo 18
06.08. klo 14
14.08. klo 15

KORKALOVAARA-YLIKYLÄ
26.06. klo 13
03.07. klo 13

kappelissa sanajumalanpalvelus. Kirkkokahvit.
kappelissa sanajumalanpalvelus. Kirkkokahvit.
kappelissa konfirmaatio.
kappelissa kouluunsiunaaminen.
kappelissa messu. Kirkkokahvit.

kappelissa Suvilaulujen kirkko.
kappelissa Viikkomessu.
kappelissa Virsikirkko.
kappelissa kouluun lähtevien siunaaminen,
kakkukahvit.
kappelissa messu.

ALAKEMIJOKI
21.06. klo 18
26.06. klo 15
03.07. klo 10
27.07. klo 18
31.07. klo 10
31.07. klo 14
07.08. klo 15

Kivitaipaleen nuotiolaulut Martta ja
Toivo Mehtälällä, Ulkulantakkatie 41.
Muurolan kappelissa Virsikirkko.
Kirkkokahvit, säävaraus.
Muurolan kappelissa Suviseurojen messu,
saarnaa Jaakko Sääskilahti.
Hirvasojan laavulla Virsikirkko.
Muurolan kappelissa konfirmaatiomessu.
Ruikan Erän laavulla Virsikirkko ja nuotiolaulut.
Muurolan kappelissa kouluun lähtevien siu-

14.08. klo 10

naaminen, kakkukahvit.
Muurolan kappelissa messu.

YLÄKEMIJOKI
29.06. klo 18
03.07. klo 10
10.07. klo 14
12.07. klo 18
17.07. klo 11
18.07. klo 18
23.07.
24.07. klo 13
31.07. klo 10
07.08. klo 14
14.08. klo 10

Pekkalan nuotiolaulut Kaarnijärventien laavulla.
Auttin kappelissa ja klo 12 Viirin kappelissa
Pyhäpäivän musiikkihetki, Raimo Miettunen,
Sanna ja Juha Peltola.
Viirin nuotiolaulut Vuoskuojan laavulla.
Juotasniemen nuotiolaulut Juotasniemen
laavulla.
Auttin kappelissa konfirmaatiomessu.
Vanttauskosken nuotiolaulut venesataman
laavulla.
Marjetanpäivän kyläjuhla Oikaraisen koululla.
Somosen kirkolla Marjetanpäivän hartaus.
Auttin kappelissa ja klo 12 Viirin kappelissa
sanajumalanpalvelus.
Tennilän nuotiolaulut Kylätalon pihalla.
Auttin kappelissa messu ja klo 12 Viirin kappelissa sanajumalanpalvelus.

SAAREN-NAMMANKYLÄT
23.06. klo 18
26.06. klo 11
30.06. klo 18
03.07. klo 11
06.07. klo 13
10.07. klo 11
13.07. klo 17
20.07. klo 17
24.07. klo 11
03.08. klo 18
07.08. klo 11

Kauneimmat kesäajan virret Perunkajärvellä.
Aapakirkossa ja klo 13 Jouttikeron kappelissa
sanajumalanpalvelus.
nuotioilta Misissä Kari ja Virpi Vikajärvellä
Pirttilammen rannalla.
Pietarinpäivän sanajumalanpalvelus
Namman riistan toimitalolla.
Tavataan nuotiolla-tapahtuma Niesissä
Martti ja Ulla Kallatsalla, Henneläntie 13.
Aapakirkossa ja klo 13 Jouttikeron kappelissa
sanajumalanpalvelus.
Tiaisen nuotioilta Olli Tiaisen rannalla,
Niesintie 3.
nuotioilta Perunkajärvellä Raili Tervolla,
Perunkajärven itäpuolentie 1208.
Aapakirkossa ja klo 13 Jouttikeron kappelissa
sanajumalanpalvelus.
Nammankylien Tiistaikerhon nuotioilta
Alanammassa
Antti ja Seija Rapakolla, Rotkontie 27.
Aapakirkossa sanajumalanpalvelus ja
klo 13 Jouttikeron kappelissa messu.

