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Ruskan aika –
luopumista ja uuden alkua
Luonto kylpee kauniissa ruskassa
ja lehdet jo putoilevat. Kesän lämpö ja yötön yö on taakse jäänyttä,
syksy on saapunut. Kesällä elämä
kulkee eri tahtia kuin syksyllä: moni lomailee ja nauttii lämmöstä ja
valosta ulkona. On ehkä keveämpi
olo, aurinko valaisee mieltä ja lämmittää. Opiskelijoiden arki voi olla myös erilaista, moni on saattanut lähteä kesäksi kotipaikkakunnalle töihin ja palannut vasta syksyllä takaisin opinahjoonsa.
On hienoa, että Luoja on luonut eri vuodenajat, joista jokaisessa on oma tunnelmansa, toiveensa ja elonsa. Syksy on tietyllä tapaa luopumisen aikaa niin luonnon
kuin meidän ihmistenkin suhteen.
On aika jättää hyvästit kesän valolle ja lämmölle ja valmistautua kohti tulevaa talvea.
Syksyllä elämässä siirrytään
syysaikaan, niin työpaikoilla kuin
harrastuksissakin. Seurakunnassakin alkavat jälleen kesätauon jälkeen monet piirit ja kokoontumi-

set, kuten oppilaitostyössä opiskelijaillat: K18-ilta ja Pyhä Olohuone.
Ne luovat yhteyttä ja yhdessäoloa
suuren sanoman äärellä.
Yhteys on jakamista, kokemista,
tekemistä, oivallusta ja hyvän mielen
ja merkityksen tuomista elämään, sitä, että kuulun johonkin, olen tärkeä.
Joku voi löytää paikkansa ja ystävänsä jostain harrastustoiminnasta,
kuten joukkueurheilusta, joku musiikista, kuten bändi- tai kuorotoiminnasta tai joku järjestötoiminnasta. Seurakunnassa oppilaitostyö on
luomassa yhteyttä ja tukemassa sekä
auttamassa uusia opiskelijoita uuden
alkuun. On tärkeää, ettei opiskelija
jäisi yksin, vaan löytäisi paikkansa,
jossa tutustua uusiin ihmisiin ja löytää oma porukka.
Seurakuntayhteys on myös yhteyttä Jumalaan. Syksy voi tuoda mukanaan monia kiireitä ja taakkojakin.
Seurakunnassa kerromme ja pidämme esillä sanomaa siitä, että elämän
lähteen äärellä me saamme levätä ja
kokea armoa. Omat voimat voivat

Kiinteämmin Sanaan
joskus tuntua riittämättömiltä. Silloin me saamme katsoa kohti ristiä
ja Jeesusta, joka on kantanut kaikki
kuormamme ja syntimme. Meidän
ei tarvitse kantaa niitä yksin. Jumala on meitä kohtaan armollinen, hän
näkee ja tuntee meidät kaikki. Myös
me saamme olla itseämme ja toisiamme kohtaan armollisia ja löytää
syksyllä aikaa levolle. Vaikka ulkona olisikin pimeää ja kylmää, Kristus
on meidän valonamme ja luo meihin
lämpöä, häneen me saamme turvata
koko elämämme.
Mua siipeis suojaan kätke,
oi Jeesus, Herrani,
suojassas suo mun olla,
jos kuinka kävisi.
Sä kaikeks tule mulle
valollas, neuvoillas,
suo joka päivä elää
mun yksin armostas.
(Virsi 552: 1)
Maija Konttinen
oppilaitospastori

Viikon sana

”Katsokaa, ettette halveksu yhtäkään ...”
Opetuslapset tulivat Jeesuksen
luo ja kysyivät: "Kuka on suurin
taivasten valtakunnassa?"
Silloin Jeesus kutsui luokseen
lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi:
"Totisesti: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse
taivasten valtakuntaan. Se, joka
nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni
ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen mi-

nut. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun,
hänelle olisi parempi, että hänen
kaulaansa pantaisiin myllynkivi
ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen.
Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä. Sillä
minä sanon teille: heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki
katsella minun taivaallisen Isäni
kasvoja." (Matt 18)

Rukous
Rakas taivaallinen Isämme.
Kiitos valtakuntasi ihmeellisistä lahjoista.
Kiitos, että lähetät tiellemme enkeleitä,
jotka varjelevat ja johdattavat meitä.
Auta meitä muistamaan,
että enkelit tulevat joskus luoksemme
ihmisen hahmossa.
Opeta meitä kunnioittamaan
kaikkia ihmisiä
ja osoittamaan kodeissamme
rakkautta ja vieraanvaraisuutta.
Kuule meitä Jeesuksen tähden.
Aamen.

Koti-ikkuna

Oikeassa vai onnellinen?
Tuskin muistat millaista oli elämäsi puolitoista vuotiaana? Mutta ehkä sinulle on kerrottu tai voit vaikka kysyä vielä vanhemmiltasi. Miksi se on merkittävä ikä?
Perheneuvoja Saara Kinnusen
mukaan se on lapsen keskipisteikä. Silloin lapsella on tarve ja myös
lupa olla maailman napa. Jos lapsi silloin saa kokea, että hän on paras ja että hänestä iloitaan, hän pystyy myöhemmin luovuttamaan tämän aseman muillekin. Ei tarvitse
sanoa viimeistä sanaa, ei olla korjaamassa toisten sanoja ja tekoja tai
olla aina oikeassa.
Ja heitä löytyy läheltä ja kaukaa;
ihmisiä, joilla on vara antaa tilaa ja
arvostusta toisille. He ovat turvassa omassa itsessään ilman jatkuvaa huomiota tai kilpailua ja voittamista.
Jos lapsi ei saa olla riittävästi keskipisteenä, tarve olla maailman napa
voi jäädä päälle ja silloin muut ih-

miset koetaan uhkana. On tarve aikuisenakin olla aina ensimmäinen
ja paras.
Keskipisteasemaa horjuttaa rajusti esimerkiksi sisaruksen syntyminen. Tai muu tekijä, joka vie tai
sammuttaa vanhempien huomion
lapsesta. Monenlaista voi elämässä tapahtua, sairautta, kuolemaa ja
muuta elämänmuutosta, jonka ohessa lapsi joutuu menettämään keksipisteasemansa.
Riippuu synnynnäisestä temperamentista, ympäristöstä ja muista
ihmissuhteista miten kokemus itse
kussakin näkyy. Yhdestä tulee kilpailija, toinen alistuu ja kolmas voi
pärjätä hyvin myöhemmin korvaavien kokemusten avulla. Selvitä voi
siitäkin vajeesta.
Että rajattomasti vain ihailua ja
huomiota puolitoista vuotiaalle.
Valtapelit ovat tuttuja niin parisuhteessa kuin työpaikoillakin, sisarussarjassa ja missä vain ollaan kim-

Pääkirjoitus

Hartaus

passa tekemässä jotain. Noiden taistojen juuria voi osaltaan hakea sieltä keskipisteiästä. Tieto ja ymmärrys jo vähän helpottaa oloa.
Haluanko olla oikeassa vai onnellinen, kysyn seuraavan kerran itseltäni, parisuhteessa, kun tekisi niin
mieli sanoa se viimeinen sana.

K

irkko ei ole enää keskellä kylää tai kaupunkia. Mutta sen ratkaisuista ja toiminnasta keskustellaan. Sen neuvoja on kysytty monissa yhteiskunnallisissakin asioissa hallitusohjelmaa
myöten. Sitoutuminen kirkkoon on edelleen vahva, vaikka erilaisissa gallupeissa vastaaja ilmaisee uskovansa toisin kuin kirkko. Tämä antaa suuren haasteen kirkkomme opetukseen ja julistukseen. Kirkollisissa toimituksissa ja laajassa seurakunnallisessa toiminnassa kohtaamme suuren osan kaupunkilaisiamme. Rippikouluissa lähes jokainen ikäluokkansa nuori saa opetusta perusasioista ja eettisen elämän periaatteista. Ihmisen
elinkaarella vauvasta vaariin evankeliumin tulee kirkastaa armoa ja tuoda pelastuksen sanoma jokaisen ihmisen ulottuville.

T

ietyt perusarvot ovat yhteisiä. Käytännössä niissä on erilaisia korostuksia. Nopean yhteiskunnallisen muutoksen aikana kristilliseen uskoon on entistä enemmän tullut yksityistämisen näköä ja makua. Siihen sisältyy historiasta väärinymmärretty sanontatapa ”jokainen tulkoon (tulee) omalla uskollaan
autuaaksi”. Näin lausahti Preussin kuningas Fredrik II (k. 1786)
perustellessaan uskontopolitiikkaansa valtakunnassaan, jossa
asui luterilaisia, roomalaiskatolisia kuin myös reformoituja. Hän
ei ottanut kantaa uskon sisältöön muussa mielessä.
Juuri tämän vuoksi meidän on yhdessä ponnisteltava, että
opetuksemme sisältö messussa ja muussa toiminnassa on
selkeä ja ymmärrettävä. Siten ihmiset voivat löytää kristillisestä uskosta kestäviä aineksia henkilökohtaisen elämänkatsomuksensa rakentamiseen.

K

okemuksesta tiedän, että silloin kun Jumala saa olla elämämme keskuksena, Hän tekee sydämeemme hyvyyden varaston. Sen merkkinä kerromme Jumalan rakkaudesta sanoin
ja teoin. Siihen liittyy usko, joka luo edellytykset kristittynä elämiseen. Kun tässä toimimme yhdessä ihmisläheisesti, silloin
kaupunkilaiset kokevat seurakuntansa läsnäolon niin juhlassa
kuin myös arjessa.

M

onien mahdollisuuksien ja haasteiden toteuttamisessa tarvitsemme toinen toisiamme. Niiden toteutumiseen tarvitaan onnistunutta yhteistyötä. Tämä merkitsee luottamusta Jumalan sanan opetukseen ja johdatukseen. Peruskirjamme Raamattu on ajankohtainen opastaja sekä pelastuksessa että toiminnan kehittämisessä. Toivon, että se tulee entistä ahkerampaan käyttöön henkilökohtaisessa kilvoituksessa ja ryhmissä.
Meille vastuunkantajina on tärkeänä tavoitteena kasvattaa
kiinnostusta Raamattuun. Sen avautuminen ja yhteisen rukouksen syventyminen synnyttävät rakkauden ilmapiirin. Suuressakin seurakunnassa on mahdollista kokea läheisyyttä tällaisissa yhteisöissä. Toivon, että pidämme kiinni kaikkein parhaimmasta evankeliumin siunauksena.

R

aamattu on kristillisen uskon ja elämän korkein ohje. Sen
pääsisällys on sanoma Jeesuksesta Kristuksesta ja pelastuksesta, jonka hän on valmistanut. On tärkeä, että tämä saa
säilyä elämässämme pääasiana. Jumalan sanan ydinmerkitys on pelastuksessa, mutta myös sen eettinen arvo on suuri.
Raamattu on meille turvallinen matkaopas, jonka ohjaamana pääsemme perille. Iankaikkisen elämän tien on viitoittanut itse Vapahtajamme. Meille sopii jatkuvan uudistusohjelman sisällöksi ahkerampi Raamatun käyttö, jolloin elämämme uudistuu.

T

oivon, että pidät kiinni Jumalan pyhästä sanasta, joka johtaa Sinut kiinteämmin sen sisältöön, syvempään rukoukseen ja
ehdottomampaan kuuliaisuuteen.

Helka Lappalainen
perheneuvoja

Vesa-Pekka Koivuranta
kirkkoherra
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Piispa Jorma Laulaja:

Karismaattisuus kuuluu luterilaisuuteen
apuan eläkkeellä oleva piispa
Jorma Laulaja on mukana karismaattisessa Hengen uudistus
kirkossamme -liikkeessä. Hän toimii järjestön ns. Kirkon rakentajien foorumin puheenjohtajana.
Laulaja kertoo lähteneensä mukaan pienen harkinnan myötä, saatuaan kutsun liikkeen piiristä.
Haluan olla yhden kirkossamme vaikuttavan herätyksen keskellä kutsumassa mieluummin sisään
kuin katsomassa heitä ulos. Kun
kirkon jäsenistön keskuudessa on
tällaista herätystä, sille täytyy antaa selkeä signaali, että se sopii ja
rakentaa hengellisesti kirkkoamme, Laulaja raottaa motiivejaan.

suhteen kohdalla taas voittopuolisesti konservatiivisia. Nämä asiat eivät kuitenkaan ole tilaisuuksissa leimallisesti esillä. Tärkeämpää on Raamatun kokonaisuutta ja
Kristus-keskeisyyttä korostava ns.
pelastushistoriallinen raamatuntulkinta. Piispa Laulaja ei toivo vastakkainasetteluja.
– Toivon, ettei Hengen uudistus
kirkossamme -liike joudu vastakkainasetteluihin kirkkomme kiistakeskusteluissa eikä myöskään kirkon johdon kanssa.
Kun ollaan Pyhän Hengen uudeksi luovan voiman äärellä, silloin rakkaus taittaa terävän särmän. Silloin voidaan puhua eri
mieltäkin ollen sävyisästi, Laulaja muistuttaa.

Kuva KHY

L

Karismaattisuus kuuluu
luterilaisuuteen

Kysymystä totuudesta
ei voi ohittaa

Piispa Laulaja näkee liikkeen rakentavan kirkkoa kun se korostaa hengellistä elämää seurakuntaelämän ja koko kirkon voimavarana. Laulaja muistuttaa myös kirkon piirissä vaikuttaneiden herätysliikkeiden olleen karismaattisia.
Kirkossamme ei ole ollut käytössä perinteistä karismaattista sanastoa, mutta meillä on ollut muita ilmaisuja, jotka käytännössä
tarkoittavat samaa. Pyhän Hengen
toiminta on sellaista, jota tulee
miettiä ja josta passaa puhua. Jos
Henkeä ei oteta huomioon, syntyy
tilanne, että koko kirkon perusta on
kysymyksen alla.

Onko rakkaus ja toinen toisensa
kunnioitus sitten avain jännitteeseen että yhteys kirkossa voisi säilyä ns. liberaalien ja konservatiivien kesken?
Piispa ei pidä ratkaisua aivan
näin pelkistyneenä asennenoitumiskysymyksenä. Kysymys totuudesta joudutaan esittämään eikä totuudesta voida tinkiä, siinä ei
ole kompromisseja, piispa aprikoi.
– Rakkaus menee aina kuitenkin
yli rajojen.

On toimittava
kokoavalla tavalla

Varovaista vastaanottoa
seurakunnissa
Luterilainen karismaattisuus on
otettu vastaan seurakunnissa vaihtelevalla tavalla, piispa Laulaja arvioi.
On varovaisuutta ja pidättyvyyttä, mutta toisaalta lämmintä vastaanottoa.
Pidättyvyydessä kuuluu ehkä varottavia kaikuja Lutherin ja
Calvinin mittelöistä uskonpuhdistuksen ajalta. Ja suomalaiseen kansan luonteeseen kuuluu myös jonkinlainen pidättyvyys ja epäluuloisuus. Katsotaan aika kauan ja sitten hyväksytään.
Suuren enemmistökirkon ongelmana on myös tietty jäykkyys ottaa huomioon uutta tai vähemmistöryhmiä, Laulaja pohtii.

Mukana ihmisiä
erilaisista taustoista
Karismaattinen virtaus on laajenemaan päin. Mukana on erilaisista
taustoista lähtöisin olevia ihmisiä.
Tulevaisuudessa on vaikea ajatella pois tällaista toimintaa kirkkomme elämästä, taustaltaan evankelinen piispa Laulaja arvioi.
Tällainen herätys on hienoa, kun
se ei ole mitään muuta herätystä
vastaan, vaan suhtautuu muihin arvostavasti ja rakentavasti. Yhteinen laulu, ylistys, rukous ja luterilainen sananviljely ottaa mukaansa, piispa Laulaja kuvaa kokemustaan.

Jumalanpalveluselämää
uudistava voima
Piispa Jorma Laulajan mukaan karismaattisella hengellisyydellä on
annettavaa myös seurakunnan jumalanpalveluselämään. Miten karismaattisuus sitten ilmenee jumalanpalveluksissa?
Se on kokonaisvaltainen elämys,
ei mikään jumalanpalveluksen yk-

Kristilliseen seurakunnan johtamiseen kuuluu hengellinen kartta ja horisonttina uskon keskus. Jos ne puuttuvat, johtaminen
on teknistä ulkonaisten asioiden kuten työnjaon yms. hoitamista, sanoo Lapuan eläkkeellä oleva piispa Jorma Laulaja.
sittäinen tekninen muoto tai osa.
Juhlien päätöspäivän ylistysmessu Rovaniemen kirkossa oli esimerkki siitä.
On hienoa kuulla, kun seurakunta laulaa ja on mukana, näkyy iloisia ilmeitä ja joskus naurukin kajahtaa. Samalla kaikki on kuitenkin vakavaa ja puhutaan suurista
perusasioista. Perusasioihin pureutuminen kuuluu ylistyspalveluksiin ja ylipäänsä karismaattiseen hengellisyyteen, piispa Laulaja korostaa.

Hengellinen horisontti
johtamiseen
Entä voidaanko seurakuntaa johtaa
karismaattisesti? Millaista se on?
Piispa Laulaja katsoo kaiken
johtamisen seurakunnassa olevan
karismaattista. Se ei ole vaahtopäisyyttä, vaan mukana on terve järki
ja maltti yhdistyneenä johtamisen
taitoihin. Se on johtamista paimenena, jossa nähdään lauman kokonaisuus, piispa Laulaja sanoo painokkaasti.
Karismaattisen liikkeen täytyy
rakentua tähän kokonaisuuteen,
ei voida ajatella että seurakuntaan
syntyy karismaattinen ryhmäkunta. Karismaatikot tulevat mukaan
seurakunnan yhteiseen jumalan-

palvelukseen rakentamaan seurakuntaa, piispa Laulaja edellyttää.
Piispa Laulajan mukaan seurakunnan johtamisessa pitää aina olla mukana hengellinen kartta, kristillinen horisontti.
Jos johtaminen hoidetaan huonosti, silloin siitä tulee omaa teknistä taitamista, josta puuttuu sisältö. Silloin hoidellaan ulkonaisia
asioita, työnjakoa ja henkilösuhteita.
Kristilliseen, karismaattiseen

seurakunnan johtamiseen kuuluu
kaiken maisemointi kristillisen uskon keskuksen kautta, Laulaja alleviivaa.

Kiistakysymykset
eivät esillä
Piispa Laulaja arvioi kirkon piirissä toimivan karismaattisen liikehdinnän olevan esimerkiksi virkakysymyksessä enimmäkseen yhteistyön hyväksyvällä kannalla,
samaa sukupuolta olevien pari-

Kirkolla ei ole edessään helppo
tie. Piispan työkokemuksesta tiedän mikä merkitys on kokoavalla työllä. Tästä näkökulmasta toivon, että kirkon kentässä ymmärretään karismaattista liikettä ja että karismaatikot otetaan vakavasti eikä heitä alettaisi pitää joinain
kummajaisina.
On puhuttava kokoavalla tavalla, ja sitä on tehtävä niin kauan
kuin kirkko ei ole revennyt, piispa
Jorma Laulaja huomauttaa.

Yhdessä rakentamaan
Piispa Jorma Laulaja haluaa luottaa kirkon yhtenäiseen tulevaisuuteen jännitteiden ja kiistojen keskellä.
Hengen uudistusliikkeen sisällä
toimiva Kirkon rakentajien foorum
nimenomaan haluaa olla rakentamassa kirkkoa, olemme olleet liikkeellä monessa hiippakunnassa seminaareissa keskustelemassa ja rakentamassa, piispa Laulaja muistuttaa.
KHY

Piispat vetoavat
Itä-Afrikan nälänhädän auttamiseksi

I

tä-Afrikassa 13,3 miljoonaa ihmistä tarvitsee kiireesti hätäapua
kuivuuden aiheuttaman nälänhädän
vuoksi. Pahin tilanne on Somaliassa, jossa YK on julistanut kuusi eteläistä maakuntaa nälänhätäalueiksi.
Pelkästään Somaliassa aliravitsemuksesta kärsii jo arviolta 450
000 lasta. Kuolleita on kymmeniä tuhansia. Heistä puolet on alle 5-vuotiaita lapsia.
YK:n arvion mukaan tilanne

alueella on pahin kuuteenkymmeneen vuoteen. Kuolema uhkaa
lähikuukausina 750 000 somalialaista, ellei heille saada nopeasti lisää apua.
Siksi vetoamme nyt seurakuntiin, niiden jäseniin ja kaikkiin
suomalaisiin, että auttaisimme
avun tarpeessa olevia kaikin keinoin – tukemalla avustusjärjestöjen työtä, lahjoittamalla niiden
keräyksiin ja viemällä eteenpäin

viestiä lähimmäistemme hädästä.
Samalla uudistamme vetoomuksemme maamme päättäjille:
on välttämätöntä, että Suomi tekee osuutensa nälästä kärsivien
ihmisten elämän turvaamiseksi.
Kristillinen usko kutsuu meidät yhteiseen vastuuseen ja toistemme auttamiseen. Isä meidän –
rukouksessa pyydämme yhdessä:
”Anna meille meidän jokapäiväinen leipämme.”
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”Sai tulla valmiille ja olla enemmän lasten kanssa.”

Äitien ja lasten yhteiset leirit suosittuja
ron, että lapsena teimme kävyistä
lehmiä, lampaita ja hevosia, joilla
leikimme. Jessen äiti kertoo yrittäneensä samaa poikiensa kanssa.

Norvajärven leirikeskus on joka viikonvaihteessa
täynnä pääsääntöisesti lapsi-, nuoriso-, rippikoulutai diakoniatyön leiriläisiä. Leirikeskuksen
50-vuotisviikonvaihteessa paikan valloitti 18 äitiä
ja 40 lasta.

Ensimmäinen leiri
jännitti – kannatti lähteä
Anne Eskelinen kertoo jännittäneensä viime vuonna lähtöä äitien
ja lasten yhteiselle leirille. Edessä
oli uusi tilanne, paikkakaan ei ollut
kovin tuttu, vaikka hän oli joskus
aiemmin käynyt Norkulla päiväseltään perheretkellä. Mutta kannatti lähteä, Anne toteaa.
Tällainen on vaihtelua arkeen.
Pääsee tutustumaan uusiin ihmisiin. Ohjelma on sopivan väljää ja
vapaata sekä vastaavasti ohjattua.
Lapsille on omia juttuja, joista he
ovat tykänneet tosi paljon.
Äidit pääsevät jakamaan mietteitään ja tuntojaan arjen teemoista, lapsista ja kasvatuksesta, Anna
summaa aiempaa ja tämän kertaista leirielämän kokemustaan.
Koko perheelle voisi myös olla
yhteisiä leirejä, Anna toivoo.

Mukavinta maalaaminen
ja ompelutyöt
Äiti-lapsileirin nuorin osanottaja
on Asle Mäkitalo (3kk), joka istuu Marjo-äidin sylissä ja seuraa
kolmannella leirillään olevaa Eliasta, joka paraikaa värittää ompe-

Sanna Kerola kertoo äiti-lapsi
leirien syntyneen syksyllä 1997,
jolloin seurakuntalaisilta tuli toive vanhempien ja lasten yhteisistä leireistä. Ensimmäinen oli äitien ja tyttöjen yhteinen leiri täällä Norvajärvellä. Leirejä vetävillä on yleensä ollut mukana myös
omia lapsia, joskin se tuo tietysti
omia rajoitteita leirin kulkuun ja
ohjaamiseen.
Äitien yhteisissä hetkissä on ollut aina jokin teema, tällä kertaa
pohditaan yhdessä, miten äiti voi

luskuviota. Isoveli Oskari on jossain muualla askartelemassa.
Mukavinta täällä on piirtäminen, maalaaminen ja ompelutyöt.
Jumppakassi on jo maalattu, Elias
sanoo hymyillen.
Suunnistaminenkin oli kivaa, se valokuvasuunnistaminen.
Osaan kirjoittaa oman nimen ja
minä kirjoitin lättykesteille siinä
suunnistuksesaa, Elias kertoo innoissaan.
Marjo-äiti tarkentaa, että lättykesteille sana oli valokuvasuunnistuksen tehtäväratkaisu leirille tulon
yhteydessä.

Äidit,
nuo kärsivälliset …
”Pojat tuletteko äidin kanssa, niin
vien teidät lasten omaan hetkeen
leikkipaikalle. Äiti menee sitten
äitien yhteiseen keskusteluhetkeen”, kuulen jonkun äidin sanovan ja näen heidän lähtevän rannalta. Kaartelen laudoitettua polkua pitkin leirikirkolle, katselen
Norvajärven välkehtivää pintaa,
kuntelen veden liplatusta, tarkis-

tan muistiinpanojani. Kuulen ukkosenjytyä lentokentän suunnasta, lähden kohti kotia.
Jälleen kerran oli antoisaa käydä Norkulla.

Leiri voisi olla pidempi
Sunnuntaina puolelta päivin äidit
ja lapset kokoontuvat koriskentälle päätöshetkeen. Kyselen tunnelmia parilta äidiltä.
Olin ensi kertaa mukana ja oli
onnistunut leiri, tulen kyllä uudestaan. Syksyinen äitien lepolomaleiri tuntuu myös houkuttavalta.
Ihanalta tuntui kun sai tulla valmiille ja on sitten enemmän aikaa
olla lasten kanssa. Leiri voisi olla
pidempi ja alkaa jo perjantai-iltana.

Maukkaat lättykestit
kodassa
Kello 14 äidit ja lapset kokoontuvat omaan tahtiin rantakotaan.
Tunnelma on leppoisa ja kiireetön.
Desibelitkin kodassa ovat matalat.
Järven lahti lepää tyynenä.
Leirin ohjaajat Mari Karanta ja
Paula Jääskeläinen ja Sanna Kerola ovat paistaneet ennakkoon makkaroita, jotka katoavat makeisiin
suihin. Mari ja Paula jatkavat vielä kuumimmalla savotalla – lättyjen paistamisella. Olihan tullessa
luvattu lättykestejä. Ratkaisu helpottaa äitejä ja on samalla turvallinen pienille.
Lapset odottavat innoissaan räiskäleitä hillon kera. Pannussa paistuvat nopsasti pienet letut. Sitten
Mari ottaa ison muurikan, jolla tulee isoja makupaloja. Nam, nam,
nam, kyllä kannatti tulla, kertovat
ilmeet ja äänet.

Kuvat KHY
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illoin päästään taas leirille?
Anne Eskelinen on leirillä Satu-Lotan, Oskarin, ja Roopen kanssa. Roope on mukana ensimmäistä, äiti ja kaksi muuta ovat
toista kertaa. Oskari (6v) rakentaa
muovailuvahasta taloja, samoin
Roope (5v). Tokaluokalla oleva
Satu-Lotta (8v) taittelee kukkaa
kevytmetallilangasta ja tuo muodon välillä äidin tarkastettavaksi.
Koko vuoden on lapset kysyneet, milloin päästään taas leirille, Anna-äiti kertoo.
Satu-Lotta on ollut jo yksinkin
kouluikäisten kahdella leirillä. Ja
on innokkaana lähtemässä myös
tämän syksyn leireille.
Aarreleirillä jokainen toi mukanaan oman aarteensa ja sitten leikimme niillä. Prinsessaleirillä tehtiin omat kruunut, oli prinsessa
näytelmä ja tanssiaiset, Satu-Lotta muistelee.

Äidit
toistensa tukena

hoitaa omaa jaksamistaan. Aihetta
Sanna ryydittää muutamilla psalmilla Raamatusta.
Keskustelu on yleensä hyvin
aktiivista. Ensin ollaan vertaisryhmissä ja sitten antia jaetaan isommassa joukossa, Sanna Kerola kertoo.

Anne Eskelinen ja Satu-Lotta seuraavat Oskarin ja Roopen vauhdikasta sählypeliä leirikeskuksen pelikentällä.

”Mikä sinä oot äitien
ja lasten leirillä?”
Muistiinpanojeni ja kuvien oton
tiimellyksessä luokseni tulee poika, joka kysyy: ”Mikä sinä oot äitien ja lasten leirillä?” Vastaan, että
kirjoitan tästä leiristä lehteen. Pojan tarkkasilmäinen ihmettely sai
vastauksen ja hän ryhtyy syömään
omaa herkkupalaansa ja naukkaa
päälle mehua mukista.
Kesken lätynsyönnin vieressäni
Jesse-poika sanoo minulle: ”Kato, minulla kolme käpyä”. Ker-

Leirin nuorimmainen Asle Mäkitalo (3 kk) äitinsä Marjon sylissä seuraa isoveljensä
Roopen väritystyön onnistumista.

Rantakodalla nautittiin paistettua makkaraa ja mehua. Mutta suu saatiin makeaksi, kun jälkipalana herkuteltiin lättyjä ja
hilloa.

KHY
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50 vuotta leirejä Norvajärvellä
orvajärven leirikeskuksen hankkiminen tuli ajankohtaiseksi Kemijoen valjastamisen myötä.
Vuonna 1950 seurakunnalle ostettu
Paaniemen maja oli kovassa käytössä ja vuosikymmenen lopulle
tultaessa arveltiin sen jäävän veden alle Valajaskosken voimalaitoksen rakentamisen seurauksena.
Seurakunta päätti hankkia nuorisotyötä varten uuden työpisteen.
Joulukuussa 1960 ostettiin 2,5 miljoonalla markalla Otto Kuokkaselta Paavola niminen tila (128 ha) rakennuksineen. Seurakunnan puolelta kauppakirjan allekirjoittivat kirkkoherra Pentti J.P. Seppänen sekä kirkkohallintokunnan puheenjohtaja Auno Kerola.
Ensimmäisenä vuosikymmenenä, 1960 luvun ajan, leiriläiset ma-

joittuivat majoitustilaksi muutetussa navetta- ja tallirakennuksessa
ja teltoissa. Luokkatilana toi kunnostettu lato. Emännälle oli huone pienessä tuparakennuksessa, joka toimi ruokahuoltopisteenä. Kulku leirikeskukseen tapahtui veneillä Vanhatapion rannasta järven yli.
Uusi leirikeskus valmistui
1974. Siinä oli majoitustilat noin
40 hengelle, toimistohuone, luokka ja ruokailutila, WC- ja suihkutilat, keittiö kylmävarastoineen sekä emäntien huone. Leirikeskuksen äänieristys oli sangen
vaatimaton.
Nykyinen 1992 valmistunut leiri- ja kurssikeskus on entisen laajennus. Kahden luentotilan ja vapaa-ajan tilojen lisäksi keskuksessa on majoitustilaa 80 ja ruokasa-

lissa 60 hengelle. Ulkoalueilla on
mainiot mahdollisuudet liikuntaan,
urheiluun lento-, kori- ja jalkapallokentillä. Uimaranta, rantasauna, kota ja leirikirkko ja luontopo-

lun varrella oleva pienkota antavat
runsaat mahdollisuudet monipuoliseen leirielämään, ulkoiluun ja virkistäytymiseen.
Nykyisin Norvajärven leirikes-

Kuva KHY
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Nykyinen, vuonna 1992 valmistunut Norvajärven leiri- ja kurssikeskus tarjoaa
runsaat mahdollisuudet monipuoliselle toiminnalle.

Muistoja Norvajärven leireiltä

Veden kuskausta veneellä
Anna-Liisa kertoo leirien menneen kaikkiaan ilman suuria onnettomuuksia.
Vastuu oli suuri. Leirithän oli silloin todellisia leirejä, siellä jouduttiin itse tekemään hommia leirin
eteen, ei ollut valmista kuten nykyään. Vesikin jouduttiin hakemaan
hetteestä muutaman sadan metrin
päästä. Veneellä haettiin saunarantaan iltaisin ja siitä noudettiin aamulla, Anna-Liisa Kontio muistelee.

Lapset tykkäsivät
yöpyä navetassa
Ensimmäisen leirikeskuksen valmistuttua 1974, oli lastenleiriläisillä mahdollisuus majoittautua uusiin tiloihin ja sänkyihin. Lapset
kuitenkin halusivat yöpyä alkeellisen navettamajoituksen lavereilla, Anna-Liisa naurahtaa.
Majoitusennätys on vuodelta
1976, jolloin 150 yöpyi tiloissa,
Ilmo Pulkamo ja Anna-Liisa Kontio muistavat.
Norvajärven leirikeskuksessa
on mainiot uimarannat. Nykyinen
saunaranta on edelleen käytössä.
Norvajokisuun ns. aurinkorantaa
käytettiin myös ahkerasti 1960 ja
1970-luvulla.

Rippileiriläisen
kasvot paloivat
Ilmo Pulkamo muistaa omista leirienpidosta yhden rippileirin poikien kiusanneen tyttöjen saunareis-

sua saunan oven takana. Yksi tytöistä oli päättänyt heittää kuumaa
vettä seuraavalle tulijalle. Yhdeltä
pojalta paloi siinä rytäkässä kasvot ja häneltä meni loppuleiri sairaalassa. Poikain kiusanteko loppui siihen, Pulkamo kertoo.

Norvajärvi laulu
On leirimme rakennettu rantaan
Tään hietikon hopeisen luo
Ja venhot nää uljahat kantaa
ylitse selkien näin.
Norvajärven leirillä laulumme
soi, soi, soi
Kauas, kauas kiiriä kaikumme voi.

Kuvat KHY

nna-Liisa Kontio kertoo olleensa monilla leireillä mukana Norvajärven Paavolassa 1960 luvun alkuvuosina. Hän sousi leiriläiset ja
kaikki tavarat järven yli veneellä
Jaakolan rannasta leirikeskukseen.
Ritva Marttala muistaa, että veneeseen nousijoita vannotettiin pysymään paikallaan. Ritva muistaa vesivaraa olleen noin 15 senttiä.
Soutukuljetukseen tuli muutos
toisen leirikesän viimeisen leirillä.
Saimme tiedon, että Lohjanjärveen oli hukkunut viisi partiolaista. Oman leirimme lopussa sanoin, etten vie ainuttakaan leiriläistä enää järven yli, pitkoksia pitkin
saatte mennä tien laitaan. Vain reput ja rinkat soudan. Sen jälkeen
seurakunta hankki perämoottorin
kuljetuksiin, Anna-Liisa kertoo.

Vaikk tuimasti tuulet ne soittais
Ja vaahtoa ulappa ois
Ei reipasta mieltä ne voittais
Vaan laulumme silloinkin sois
Norvajärven leirillä laulumme
soi, soi, soi
Kauas, kauas kiiriä kaikumme voi.

”Etteivät leirin heftat lopu”
Muutamalla poikien leirillä Ilmopappi joutui ottamaan puukon pois
yhdeltä pojalta, joka ei hallinnut
sen käyttöä, vaan sai itselleen useita haavoja. Vierailupäivänä pojan
vanhemmat kysyivät, missä puukko, etkö sitä käytäkään. Poika vastasi: ”Leirinjohtaja otti pois, etteivät leirin heftat (laastarit) loppuisi”, Pulkamo naurattaa väkeä.

Tieyhteys tuntui juhlalta

Anna-Liisa Kontio ja Ilmo Pulkamo kertoivat, kuinka ensimmäisinä vuosina
1960-luvulla leiriläiset soudettiin Norvajärven ylitse kevyt rakenteisilla veneillä.
Taustalla ranta, josta tulosoudut käynnistyivät.

Oli hyvä ratkaisu siirtyä pois venekuljetuksista järven yli. Bussi toi
tavarat Poikajärven kylälle, sitten
jatkettiin pitkoksia myöten leiripaikalle, Poikajoki ylitettiin muutamasta hirrestä tehtyä siltaa myöten. Kun tie valmistui, se tuntui aivan juhlalta, Pulkamo muistaa.

Siis kaikki nyt nauttia saamme
kesäleirillä päivistä näin
Kas riemut me toisille jaamme
ja laulaen näin käsikkäin
Norvajärven leirillä laulumme
soi, soi, soi
Kauas, kauas kiiriä kaikumme voi.
Nanni Törrön arkistosta

Ei se silmäniskusta syttynyt
Nanni Törrö muistaa olleensa 1962
kaikkiaan 37 vuorokautta leireillä.
Norvajärven kankaat nykyisen leirikeskusrakennuksen edessä olivat
mainioita partiolaisten koulutusleirien paikkoja. Yhdellä leirillä jouduttiin sammuttamaan leiriläisten
voimin aarin suuruista tulipaloa,
jonka sitten palokunta sai lopulta
sammutettua. Palopäällikkö tenttasi palon alkusyytä: ”Ei se ainakaan
silmäniskusta syttynyt”, joku leukaili. Palo oli syntynyt tietyömiesten tupakasta. Leiriläiset olivat yön
palovartiossa, Nanni muistelee.

Myrsky sulki tien
Elsa Pallarille on Norvajärven leirikeskus jäänyt lähtemättömästi mieleen työreissulta Maurin
myrskypäivänä 1982. Järvessä oli
huimat vaahtopäät. Pois lähtiessä
leirikeskustielle oli kaatunut puita, jotka hän raivasi yhdessä Maila Hettulan kanssa kirveellä. Kotimatkaa viivästytti vielä myös
maantielle kaatuneet sähkö- ja puhelinlangat. Pelko sähköiskusta esti ajamasta lankojen ylitse.
KHY

Pirkko Ylikärppä toimi nykyisen leirikeskuksen ensimmäisenä emäntänä.
Juhlahetkessä kellonsoittajana
leirikirkossa.

Seppäsen sisarusten laulutervehdys 50-vuotisjuhlassa.

Kotipaikasta leirikeskukseksi
Kuva KHY

A

kus on erittäin vilkas toimintakeskus. Viikonloput ovat seurakuntatoiminnan käytössä ympäri vuoden. Vuosittain kävijöitä on noin
5000. Suurimpia käyttäjäryhmiä
on nuoriso- ja lapsityö sekä diakonia.
Leirikeskuksessa on neljä työntekijää, vastaava hoitaja Tuula
Erola, keittäjä Ritva Inkerö, keittiöapulainen Maria Helminen ja
kiinteistötyöntekijä Seppo Timonen.
Leirikeskus on kiistatta paikkansa ansainnut seurakuntatyön palvelemisessa, siksi on selvää, että jatkossakin tätä leirikeskusta kehitetään kulloisenkin ajan vaatimusten mukaisesti, lupaa hallintojohtaja Antti Jääskeläinen.

Leirikeskuksen alue oli Kalle
Kuokkasen kotipaikka. Kalle kertoo olleensa lapsuudesta lähtien
jollain tapaa uskonnollinen. Niinpä hän kävi monesti nykyisen leirikeskuksen kohdalla laulamassa ja
rukoilemassa elämäänsä ja jumalasuhteeseensa selvyyttä.
Kalle on kiitollinen siitä, että
entinen kotitila on seurakunnan
omistuksessa ja julistaa sitä us-

Kalle Kuokkanen lapsuutensa
kotitilan rantamaisemissa.

koa Kristukseen, minkä Kallekin
on reissujensa myötä löytänyt. Kokemustaan Kalle kuvaa Anna-Mari
Kaskisen runosäkeillä:
”Ei haittaa
vaikka kaikki kerran katoaa,
sain elää tämän hetken
ja maistaa tulevaa.
Sain kuulla kuinka
tuuli puissa huminoi
ja mustarastaan huilu
lehvistössä soi.
Teit kaiken ajallansa,
ei mikään kesken jää
saan elää lähelläsi,
en kaipaa enempää.”

Pääsky

6

Hääyö tapahtuma toisen kerran

J

ani Sippala ja Hanna Timonen
odottavat vihkivuoroaan kirkon
eteisessä. Hanna myöntää jännittävänsä hieman. Jani seisoo vakaan
rauhallisena.
– Rohkaisen sanomalla, että alttarilla virheitä voi tehdä vain vihkijä, ei hääpari, sillä papin pitää
tietää missä mennään ja osata tarvittaessa hienovaraisesti opastaa.

Kuvat KHY

Vihittäviä ympäri maata
Rakkaus on tahdon asia
Jani ja Hanna astelevat alttarille
Mendehlsonin juhlamarssin sävelin. Pastori Maija Konttinen puhuu
parille rakkaudesta tahtomisena ja
sitoutumisena.
– Jani ja Hanna. Motoristiharrastus yhdisti teidät. Jo ensi tapaamisessanne koitte, että nyt löytyi puoliso. Molemmilla oli tunne kuin olisitte tunteneet toisenne
jo pitempään. Nyt juhlapäivänänne sitoudutte toisiinne. Tänään lausutte tahdon.
– Rakkaudessa ja avioliitossa on
kyse tahtomisesta. Se on huolenpitoa toinen toisestaan arjen keskellä. Kun puoliso on rinnalla, ei yksin tarvitse kantaa huolia ja kuormia.
– Rakkaus kysyy tahtoa sitoutua toiseen silloinkin, kun se ei ole
helppoa. Sen tähden puhukaa vaikeista asioista ja kuunnelkaa toisianne, antakaa ja pyytäkää anteeksi, pastori Maija Konttinen opasti.

Hanna Timonen ja Jani Sippala tulivat vihkihetkeen Raahesta.

Raahesta Rovaniemelle
vihittäväksi
Hanna ja Jani tulivat Raahesta Rovaniemelle vihittäväksi. Tällä kertaa motoristit tulivat autokyydillä.
Häätapahtuma alkoi houkuttamaan pariskuntaa noin kuukausi
ennen H-hetkeä, kun Janin äiti oli
vieraillut kesällä Rovaniemen kirkossa ja mukaan oli tarttunut esite,
jossa tapahtumasta tiedotettiin. Asian päätöstä tuntui sopivasti vahvistan se, että Rovaniemi oli tuttu Janille entisenä asuinpaikkakuntana.
Juhlahetkessä oltiin kahdestaan ilman sukulaisia, ystäviä tai tuttavia.
– Ajattelimme, että 9.9. voisi olla meidän hääpäivämme ja Rovaniemi paikka, Hanna toteaa.
– Sukulaiset asuvat ympäri Suomea, häät olisi ollut vaikea järjestää Raaheen. Niin päätettiin vähän karata tänne vihittäväksi, Jani kertoo.

Pienimuotoisuus toteutui
Vihkimisen kokonaisuus oli pariskunnan mieleen kaikin tavoin.
– Kun pitkään olimme miettineet,
miten mentäisiin naimisiin, tuntui
järjestelyjen laajuus aina jotenkin
uuvuttavalta. Täällä kaikki kävi tosi hyvin. Tällainen on oikein onnistunut palvelu, selvästi tällaisella on
kysyntää, Hanna toteaa.
– Itse seremonia oli paljon hienompi kuin osasin odottaa. Tässä
oli kaikki mitä me tarvittiin, Jani
kiteyttää kokemuksensa.

Uskallus ja luottamus kohti
tulevaisuutta
Hetki alttarilla kesti kutakuinkin
kymmenen minuuttia. Siihen sisältyivät papin puhe, kysymykset
ja vastaukset, rukoukset sekä rohkaisevat Raamatun neuvot. Vaikka Hanna tunnustaa jännittäneensä, papin puheen ydin jäi mieleen.
– Täytyy uskaltaa luottaa ja ra-

Vakaasti alttarille.
kastaa toista, avioliitto ja rakkaus
on tahdon asia, Hanna kiteyttää.
– Kyllä se vakavoitti, ettei olla leikkimielellä liikenteessä, Jani sanoo.

Vihkiminen vahvisti
sitoutumista toisiinsa
Vihkiminen oli tärkeä hetki Hannalle ja Janille, joskaan mitään
suurta muutosta se ei pariskunnan elämään tuonut. Edessä on arki kahden pienen lapsen kanssa.

Iloisen luottavaisesti kohti tulevaisuutta.
Jokin hyvin olennainen kuitenkin
suhteessa muuttui.
– Tämä on merkki siitä, että ollaan oikeasti sitoutuneina, halutaan
olla yhdessä. Yhteenkuuluvaisuuden tunne on entistä suurempi, kun
katsotaan kauemmas tulevaisuuteen, Hanna ja Jani kokevat.

Hääpäivänä palataan
Rovaniemelle
Kerron, että vihkihetkessä oli mukana vuoden takaisessa hääyössä

Tietoja
•

Vihkipareja kaikkiaan 15, joista 11 Rovaniemeltä.

•

Edellisenä vuonna 30 vihkiparia.

•

Vihkipari Helsingistä, Nousiaisista, Raahesta ja
Ruotsista.

•

Häärmarsseista suosituin Kuula 7, Mendehlsson 4,
Melartin 3, Elgar 1.

•

Juhlakahveilla 65 henkilöä.
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Onnen vuori –musikaali
mursi lähetystyön kliseitä
O

Sormuksia asettamassa Satu Körkkö ja Janne Väihkönen, vihkipappina rovasti
Tuomo Korteniemi.
vihitty rovaniemeläinen pariskunta muistelemassa omaa juhlahetkeään.
– Olemme ajatelleet, että tästä
voisi tehdä perinteen ja tulla vuosittain hääpäivänä Rovaniemelle,
Hanna sanoo.
– Tullaan varmasti ensi vuonna,
Jani lupaa.

Ensi vuonna neljä kertaa?
Vaivattoman vihkimisen tarve on
kahden vuoden kokemusten perusteella kiistaton, mutta käytäntöä
on tarpeen kehittää.
– Ensi vuotta suunnitellessa on
syytä miettiä, voisiko ”vaivaton
vihkihetki” olla neljä kertaa vuodessa: ensimmäinen keväällä huh-

ti-toukokuussa, toinen kesä-heinäkuun vaihteessa, kolmas syyskuulla ja neljäs esimerkiksi marraskuussa.
– Yksityiskohtia hiottaessa on
päästävä myös siihen, että vihkipari selviäisi vihkimisestä yhdellä
käynnillä kirkolla, eikä odotusaika
tule kohtuuttoman pitkäksi.
– Ratkaisu löytynee ennakkoilmoittautumisesta, jolloin itse hääpäivän ilmoittautuminen, vihkikeskustelu ja itse vihkiminen hoituvat
samalla reissulla reilussa tunnissa.
– Tällainen aikataulutus antaa
myös hääpareille tilaa järjestää
halutessaan omia juhlia, Korteniemi pohtii.

Hollannin kansainvälinen lähetyskonferenssi, jossa lämminvesivaraajat jakoivat kansantaloustieteen
termein niukkuutta.
Suomen Lähetysseuran tuotannon, kirjailija Anna-Mari Kaskisen tekstien ja muusikko Pekka Simojoen sävellysten laatutakuulle perustuvassa Onnen vuori –musikaalissa puhutut vuorosanat täydensivät näyttämöväen yksin- ja yhteislauluja. Pekka Simojoen säveltämään musiikkiin kohdistui myönteisiä odotuksia, eikä
tarvinnut pettyä. Musiikki säväytti,
vaikka selkeää hittibiisiä yli muiden en ensi kuulemalta tavoittanut.
Onkin kiinnostavaa seurata, irtoaako näyttämötaiteellisesta paketista yksittäisiä sävelmiä ”soolouralle” seurakuntakäyttöön uusiksi yhteis- ja esityslauluiksi.

Laulajista suosikkini oli Angelinan roolihahmon esittäjä. Muiden
laulajien osalta jäi aavistuksen verran toivomisen varaa sävelpuhtauden ja oikean äänenmuodostuksen
suhteen. Puheäänen muodostus oli
onnistunutta, helposti seurattavaa,
vaivatonta, virheetöntä ja värikkäästi irroittelevaa. Vaikeasti määriteltävä mutta helposti havaittava
lavakarisma ja mukava rohkean
esiintymisen vaikutelma paikkasivat laulamisen vähäiset puutteet.
Kokonaisvaikutelmaltaan Suomen Lähetysseuran tarjoama musiikin ja näyttämötaiteen paketti on
monikäyttöinen ja katu-uskottava
musikaali erillisenä esityksenä sekä raamattuopetuksen täydentäjänä ja lähetystyön juhlissa.
Eero Hoikkala

Kuva TK

nnen vuori -musikaalin näyttämöllä murrettiin tyylikkäästi
nippu lähetystyön ruusunpunaisia
kliseitä. Unelma evankeliumin välittämisestä seikkailuna ja kiehtovana matkailukokemuksena saattaa harhauttaa lähetyskutsun saaneen. Lähetyskenttien arkeen ja
juhlaan sisältyy myös riitoja, erimielisyyksiä ja pettymyksiä sekä turhautumisen kokemuksia, jos
työn saavutuksia on vaikeaa havaita. Ammatinvalintakysymyksetkin
saattavat hiertää vielä matkaan siunaamisen ja Finavian tontilla nautitun aamiaisen jälkeen.
Rovaniemellä Lapin Yliopiston
Fellman-salissa syyskuun 17. päivänä esitetty Onnen vuori -musikaali saattoi antaa toiveikkaimmille lähetyshaaveille kylmän suihkun
– kuin seurakuntanuoruudessani

KHY

Vihkipareille sanottua
Rakkaus on arkea ja arki on parasta. Sinne kuuluu
myös pyyntö Jumalalle: ”Ole minulle kallio.”
Rakkaus on tahtoa rakastaa, vaikka tunteet sanoisivat
toista.
On hyvä tavoitella tapojen muuttamista – itsessään.
Parempi antaa tippa hunajaa, kuin tynnyrillinen
etikkaa.
Löysitte toisenne netissä. Kohta voitte päivittää
statuksenne facebookissa: avioliitossa.
Seurakunnan vihkilahja, Raamattu, josta löydätte
neuvoja, mutta ennen kaikkea Jumalan lupauksia,
jotka kantavat.

Onnen vuoren musikaalissa laulut ja liikkeet olivat vauhdikkaita. Tässä Essi-lähetti liitää Jakaranda-kuoron käsivarsilla.

Kolumni

Pannaanko kirkko myyntiin?
Kotimaa24-nettisivuilla oli syyskuun alussa uutinen, jonka mukaan
Ruotsin kirkoista joka kolmannessa järjestetään alle 20 tilaisuutta
vuodessa, ja niitä uhkaa sulkeminen. Englannissa on jo myyty kirkkoja muuhun käyttöön.
Kirkot ja muut seurakuntien
omistamat rakennukset aiheuttavat Suomessakin huolta. Remonttia pitää tehdä silloin tällöin ja lämmitys, valaistus ja siivous vaativat
jatkuvasti osansa budjetista.
Väestöpohja ja tilojen tarve eri
alueilla voi muuttua, ja silloin on
hyvä, jos näihin vaihteluihin voidaan reagoida. Tilojen säilyttäminen ei ole itsetarkoitus, mutta surullista on, jos niistä joudutaan
luopumaan rahapulan takia tai sii-

tä syystä, etteivät lähelläkään asuvat käytä niitä.

Vaivaako hitaus?
Rovaniemen seurakunnassa järjestetään monenlaisia tilaisuuksia sekä kirkonmäellä että seurakuntapiirien kappeleissa. Elokuun
Pääskyn välissä oli syksyn toimintaesite ja lisätietoja löytyy netistä
ja lehti-ilmoituksista. Luulisi tästä
runsaasta tarjonnasta löytyvän jokaiselle jotakin.
Mutta miksi tuntuu usein niin
vaikealta lähteä liikkeelle? Olen
ainakin itsessäni huomannut, että tietynlainen hitaus on lisääntynyt. Töitten jälkeen ei muka jaksa ja viikonloppuna tuntuu olevan
niin paljon muutakin.

On helppoa vetäytyä erilaisten
selitysten taakse, vedota siihen,
että kuuntelee jumalanpalveluksen radiosta tai lukee hengellisiä
kirjoja ja lehtiä. Hyviä asioita nämäkin, mutta ne eivät pysty korvaamaan henkilökohtaista osallistumista. Radion kautta ei voi nauttia ehtoollista eikä hyväkään lehtijuttu ole sama kuin olla itse mukana paikan päällä.
Jos saan fyysisen hyvinvointini vuoksi itseni liikkeelle muutaman kerran viikossa, miksi en satsaisi myös hengelliseen elämääni?
Fyysinen kunto rapistuu, jos sen
eteen ei tee mitään. Samalla tavalla usko surkastuu, jos sitä ei hoida.
Seurakunnan yhteiset kokoontumiset ovat oleellinen osa tätä hoitoa.

Joutukaa sielut
Ainakin minulta kuntoileminen jää,
jos en aseta mitään tavoitteita itselleni. Millaisia tavoitteita voisi asettaa hengellisen elämän puolella?
Uskon määrää ja laatua ei voi eikä ole tarpeenkaan mitata, ei omaa
eikä toisten, mutta sitä voi mitata,
miten uskoa hoidetaan.
Ehkä tavoitteena voisi olla, että valitsen seurakunnan syysohjelmasta jonkin toimintamuodon, johon osallistun säännöllisesti. Tai jos
säännöllinen, tiettyyn toimintaan sitoutuminen ei jostakin syystä onnistu, voisin päättää osallistua ainakin
yhteen – mihin tahansa – seurakunnan tilaisuuteen joka viikko.
Pidetään yhdessä huolta siitä,

ettei kirkkoa panna myyntiin ainakaan sen vuoksi, ettei sille ole
käyttöä. Samalla tulee hoidettua
se tärkeämpikin asia: yhteys Jumalaan vahvistuu.

Pirjo Pyhäjärvi
kirkkovaltuuston varapj.
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Helmikammarin vapaaehtoiset ja Lähimmäispalvelijat siunattiin tehtäviinsä lähimmäisen sunnuntain messussa 18.9.

Vapaaehtoistyöntekijät Seija Hauhia ja Antti Lehmus:

Helmikammarin yhteisöllisyys innostaa
S

eija Hauhia ja Antti Lehmus
toimivat Helmikammarissa vapaaehtoisina ryhmänvetäjinä. Seija vetää Raamatun teemoja tutkistelevaa Ilosanomapiiriä ja on toisena ohjaajana surun vertaistukiryhmässä. Antti Lehmus ohjaa hengellistä keskustelu- ja rukouspiiriä.

Joka kerta löytyy uutta
Seija kertoo innostuneensa vapaaehtoistoimijaksi Helmikammarin lehti-ilmoituksen myötä. Lisäpontta antoi ystävien rohkaiseva
tuki. Antin kutsui toimintaan seurakunnan diakoniatyöntekijä. Seija
ja Antti iloitsevat Helmikammarin
ryhmätoiminnan yhteisöllisyydestä. Ryhmätoiminta edellyttää molemmilta etukäteen myös ns. kotiläksyjä, mutta olennaisempaa on
kuitenkin se, mikä ryhmästä nousee, Seija ja Antti toteavat.
Surun vertaistukiryhmä syntyi,
kun Ilosanomapiiriin tuli surevia.
Silloin päätettiin perustaa oma piiri sureville, Seija kertoo.
Keskustelupiirissä tutkimme
sunnuntain saarnatekstiä ja sen
pohjalta keskustelemme, ja joka
kerta löytyy uutta ajateltavaa. Rukoilemme myös yhdessä. On myös
esirukouspalvelua, jos joku toivoo
sellaista, Antti sanoo.

Mukaan omana itsenä
Sekä Seija että Antti kertovat pohtineensa etukäteen omia kykyjään
ryhmien vetämisen suhteen. Heille
oma aiempi leipätyö on antanut tiedollista ja kokemuksellista pohjaa
toiminnasta ihmisten kanssa, lisäopastusta antaa myös Helmikammarin oma koulutus. Seija kertoo
käyneensä sielunhoidon kurssin
oman innostuksen siivittämänä.
Ilman koulutusta lähdin, menin
mukaan omana itsenä ja vähän rosoisenakin. Uskon Jumalan johdattavan eri tilanteissa, Antti kertoo.
Sururyhmään ohjaajaksi oli korkea kynnys, pelotti, etten osaa ja

kynnystä nosti toiminta yhdessä
papin kanssa. Samaan saumaan
tullut yhden ystävän soitto auttoi
ja rohkaisi, kun hän muistutti, että
oli saanut surussaan tukea minultakin, Seija muistelee.
Ryhmänjohtajalta edellytetään
nöyrää oppimista, että osaa antaa tilaa hiljaisemmillekin jäsenille. On kuunneltava, ja saa huomata, kuinka ryhmästä nousee monia
hienoja ja tärkeitä näkökulmia,
Antti on havainnut.

Miehiä toivotaan
vapaaehtoisiksi
Seija ja Antti kannustavat vapaaehtoistoimintaa miettiviä lähtemään
rohkeasti mukaan oman myönteisen kokemuksensa innoittamina.
Tärkeintä vapaaehtoisena toimimisessa on olla osana yhteisöä, toisen rinnalla ja yhdessä oppimassa.
Älä epäröi, lähde ja kokeile. Virheitä siellä ei voi tehdä. Saat tulla
omana itsenäsi, voit oppia ja kasvaa toisten mukana. Helmikammari on laupias paikka opetella lähimmäispalvelua. Ensimmäisen askeleen siunaus kantaa, Antti vakuuttaa.
Helmikammarissa tarvitaan
myös miehiä. Esimerkiksi metsästys- ja kalastustarinat, valokuvat ja
muistelukset ovat tervetulleita. Ne
ovat elämänrikkautta yhteiselle jakopöydälle, Antti rohkaisee.
Helmikammari on lämminhenkinen yhteisö, mukaan saa tulla
omien lahjojensa mukaisesti. Yhdessä tehdään, toimintaan kysytään kävijöiden toiveita, yhdessä
päätetään, Seija lisää.

Palaute näkyy kosteassa
silmäkulmassa
Vapaaehtoisen työpanos Helmikammarin lukuisissa ryhmätoiminnoissa on merkittävää. Ilman heitä monet tilanteet jäisivät pitämättä. Yhteisöllisyys koetaan vahvana
ja elävänä. Oman työnsä merkitys-

Mottoja
Seija Hauhia: Opettelen
toisen ihmisen rinnalla
kulkemista.
Antti Lehmus: Tehkää
ihmisille se, mitä toivotte
ihmisten teille tekevän.

tä Seija Hauhia ja Antti Lehmus arvioivat pidättyvästi.
Surun vertaistukiryhmässä ihmiset tulevat lohdutetuiksi. Sellainen
tulee ilmi lausahduksissa tyyliin:
”Oli hyvä, että sain tämän kertoa”,
Seija sanoo.
Antin mielestä paras palaute tulee siinä, kun ihmiset haluavat jäädä vielä yhdessä olemaan ja juttelemaan, vaikka kokoontuminen sinänsä on jo yhteisesti päätetty.
Kun silmäkulmaa kuivataan, silloin ajattelen että Jumalan Henki
tekee työtään, Antti sanoo.

”Olemme luodut
toisiamme varten”
Toiminta Helmikammarin vapaaehtoisena on tuonut Seija Hauhian
ja Antti Lehmuksen elämään lisää
elämän merkityksellisyyden syvyysulottuvuutta. Elämä on avautunut entistä laajemmin sen moninaisessa rikkaudessa. Elämäntarkoitus ja mielekkyys on siilautunut
esiin entistä kirkkaampana.
Omien menetysten ja vaikeiden
vuosien jälkeen koen, etteivät ne
ole olleet turhia. Nyt saan olla toisten rinnalla jakamassa ja antamassa tukea. Tämä on suurta rikkautta ja koen tarkoituksen elämässäni, Seija pohtii.
Entistä syvemmin olen ymmärtänyt, että samanlaisia Luojan lapsia olemme, samanlaisin kokemuksin voimme tukea toisiamme.
Joskus tuntuu, että itse olen saanut eniten ryhmän keskusteluista,
Antti kertoo.

Vapaaehtoistyö antaa Seija Hauhialle ja Antti Lehmukselle iloa, voimaa ja elämän
mielekyyttä.
Siinä oli tuntu ja kokemus, että
Juttu on siinä, että olemme luodut toisiamme varten. Elämän tar- seurakunta arvostaa vapaaehtoiskoitus on tässä. Annetaan sen tul- ten moninaista työtä, Seija ja Antla todeksi ja nautitaan siitä, Antti ti kiittävät.
vahvistaa Seijan näkökulmaa.
He muistuttavat, että seurakunta
tukee vapaehtoisia myös arjen kesVapaaehtoisia tuetaan
kellä. Helmikammarin toiminnasHelmikammarin ja diakoniatyön sa toteutetaan säännöllisesti purkuLähimmäispalvelun vapaaehtoiset palavereita. Vuoden kierrossa vasiunattiin palvelutehtäviinsä lä- paaehtoisille on myös yhteisiä kohimmäisen sunnuntaina 18.9. Sei- koontumisia, joissa annetaan tuja ja Antti sekä monet tapahtumaa kea työnohjauksella. Myös virkisseuranneet kokivat tilaisuuden juh- tysretkiltä haetaan voimaa arkeen.
lallisen hienona ja puhuttelevana.
KHY

Diakoniatyön vapaaehtoistyö
Helmikammarin vapaehtoiset (30) toimivat:
keskustelu- ja vertaisryhmien, käsityö- ja
askartelupiirien vetäjinä, eri tilaisuuksien emäntinä ja
isäntinä, kahvilan toimijoina
Lähimmäispalvelijat (40) toimivat:
Ruokapankin tehtävissä, monimuotoisesti vanhusten
tukena: kuuntelijoina,
lehtien lukijoina, kauppareissun avustajina, kävelyjen
käsikynkkänä, saattoapuna erilaisiin tilaisuuksiin jne.
Diakoniatyön kortteli- ja kylätoimikunnissa (31) toimii
210 vapaaehtoista. Toimintamuotoina diakonian
kylätilaisuudet, avustamiset, laitosvierailut.
Ounasrinteen kappelin keskiviikkoaterian (kevät ja
syksy) järjestää alueen vapaaehtoisryhmä.

Pääsky
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Vanhusten viikko 2.10. – 9.10.

Vapaaehtoisuus voimana
Maanantai 3.10.

klo 12.00 – 15.00
Onko vanhusten tulevaisuus vapaaehtoisuuden varassa?
Lapin eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnan paneelitilaisuus. Lapin kansanedustajat vastaavat kysymyksiin. Juontajana toimittaja Esko Ranta
Valtuustosali, Hallituskatu 7
Lämpiössä kahvit klo 11.30 - mukana Lappset Oy
klo 13.00
Mummo ja vaari verkkoon – nettimuorin luento netin mahdollisuuksistahyötyja huvikäyttöön
Pääkirjasto, Jorma Eton tie 6

Tiistai 4.10.

klo 12.00 – 14.00
Vanhusten viikon juhla pääkirkossa
Alustus - Vapaaehtoisuus voimana, rovasti Ilmo Pulkamo. Musiikkia ym. ohjelmaa.
Tilaisuuden jälkeen kahvit seurakuntakeskuksen juhlasalissa
klo 13.00
Vastaisku vaivoille – avoin yleisöluento
Tietoa liikuntaelinsairauksista ja niiden itsehoidosta. Fysioterapeutti Kirsi TöyryläAapio, Suomen Selkäliitto ry
Eläkeläistilat, Valtakatu 31
klo 18.00
Tein minä pillin pajupuusta – muistellaan
vanhoja koululauluja ja opetellaan uusia
Yläkemijoen Laululapset-kuoron, Hillevi Vitikan ja Tarja Alakörkön johdolla.
Rantavitikan koulu

Keskiviikko 5.10.

klo 13.00 – 14.40
Avoimet ovet Veljes-sairaskodilla,
Kuntotie 1
Tutustumiskierrokset Veljeskodin ja
Veljestuvan tiloihin ja toimintaan

klo 16.15 – 17.45
Jumppatuokio
Klo 13.00
kahvitarjoilu, klo 16.15 mehutarjoilu.
Rovaniemen keskustasta linja-auton aikataulut (linja 5):
Koskikatu – Porokatu: Klo 12.15, 12.45, ja
15.15, 15.45.
Porokatu – Koskikatu: Klo 14.05, 14.35,
15.05; ja 17.05, 17.15, 17.35.
klo 14.00 – 16.00
Inhimilliset voimavarat hyvälle elämälle
- luento. Professori, KT Kaarina Määttä, Lapin yliopisto. Lapin yliopiston Fellman-Sali, Yliopistonkatu 8
Luennon maksu 7 € maksetaan käteisellä
tai pankkikortilla.
klo 15.00 – 16.30
Vapaaehtoistyö vanhustyössä - luento
Vieraana viestintäpäällikkö Leena Valkonen
Vanhustyön Keskusliitto
Rovala 5, auditorio
Kahvitarjoilu ja lopuksi mahdollisuus tutustua Jokkakallion asumispalvelukeskukseen. Vapaa pääsy
Rovaniemen seurakunnan ylläpitämä
Helmikammari ja Rovaniemen Seudun
Mielenterveysseura ry:n vapaaehtoistyönkeskus Neuvokas esittelevät toimintaansa
Pääkirjasto, Jorma Eton tie 6
Kirjaston henkilökunta opastaa kirjastotietokantojen käytössä ja esittelee Pressdisplay-lehtitietokantaa seniori-ikäisille
Korkalovaaran kirjasto

Torstai 6.10.

klo 8.30 – 15.30
Avoimet ovet - Ikäihmisten palveluneuvonta- ja ohjaus esittelee toimintaansa.
Kahvitarjoilu
Rovaniemen kaupunki, Rovakatu 2
klo 13.00 – 15.00
Keskuskentällä tapahtuu - ulkoilutapah-

tuma (säävaraus), varalla Monde
Avaussanat palvelupäällikkö Tapio Pahtaja
Sauvakävelyn ohjausta
Musiikkia
Tasapainon harjoittelurata
Mehu ja keksitarjoilu
Mukana Rovaniemen palloseuran pelaajia ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun
opiskelijoita
klo 13.00
Ikääntyneen terveelliset elämäntavat
– infotilaisuuden pitää kotisairaanhoitaja
Leena Mällinen.
Korkalovaaran kirjasto
Kirjaston henkilökunta opastaa kirjastotietokantojen käytössä ja esittelee Pressdisplay-lehtitietokantaa seniori-ikäisille.
Korkalovaaran kirjasto
klo 18.00
Väriä ja värinää syysiltaan - musiikillinen
ilta senioreille ja muillekin kirjastonkäyttäjille. Ohjelmassa on yhteislaulua, musiikkia,
muistelua, yhdessäoloa ja viihtymistä valssin tahdissa. Tanssiakin saa. Kakkukahvit.
Muurolan kirjasto
klo 19.00
Valssi menneiltä ajoilta - Putaan Pelimannit esiintyvät Lehtopirtillä, Lehtojärvellä

Perjantai 7.10.

klo 10.00 – 11.15
Taakse jäänyttä elämää – konsertti sota-ajan lauluista Mondella, Pohjolankatu 6.
Laulujen mukana kuljetaan Eldanka-järveltä Äänisen aalloille. Esiintyjinä ovat oopperalaulaja Raimo Laukka ja hanuristi Pekka Pöllänen. Konserttiin on vapaa pääsy.
klo 12.00
Valtuustosalin lämpiössä esittelevät toimintaansa vapaaehtoistyötä tekevät eri
järjestöt ym. toimijat ja KeSTO-hanke
Kahvitarjoilu klo 12.30 alkaen
klo 13.00 – 15.00

Ikälaki luonnoksen sisältö ja tavoitteet
- keskustelutilaisuus. Alustajana kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä. Järjestäjänä Ikäihmisten neuvosto
Valtuustosali, Hallituskatu 7
klo 13.00 – 13.30
Taakse jäänyttä elämää – konsertti sotaajan lauluista Rautiosaaren palvelutalolla,
osasto 1. Esiintyjinä oopperalaulaja Raimo
Laukka ja hanuristi Pekka Pöllänen
klo 17.30 – 22.00
Neuvokkaan Iltamat Wanhaan malliin, Lyseonpuiston lukiolla. Ohjelmassa
on kaksi kertaa 45 minuutin ohjelmalliset
osuudet, väliajalla buffetti, myyjäiset, arpajaiset ja lopuksi kaksi tuntia tanssia elävän musiikin tahdissa. Neuvokkaan vihreäliiviset tarjoavat kynkkäys- ja tarjoiluapua.
Pääsymaksu 10 € sisältää narikkamaksun

Lauantai 8.10.

klo 12.00 – 16.00
Seniorit estradilla – syysjuhla
Seniorit estradilla – eläkeläisyhdistysten
ohjelmaryhmät esiintyvät Mondella, Pohjolankatu 6. Lopuksi tanssia. Buffetti. Vapaa pääsy.
Muuta
Hoitava sydän
Rovaniemen kaupungin päiväkotien huopasydänkampanja vanhusten viikolla. Päiväkodeissa huovutetaan pieniä, käteen sopivia sydämiä ja ne lahjoitetaan palvelutaloille ja terveyskeskusten vuodeosastoille
annettaviksi vanhuksille.
Kirjaston henkilökunta opastaa kirjastotietokantojen käytössä ja esittelee Pressdisplay-lehtitietokantaa koko viikon ajan
seniori-ikäisille.
Ounasrinteen kirjasto

Tuomiokapituli on myöntänyt
kirkkoherra Vesa-Pekka Koivurannalle eron kirkkoherran virasta 1.5.2012 alkaen. Tuolloin hänelle tulee täyteen kymmenen ja puoli vuotta kirkkoherran viranhoitoa.
Kaikkiaan pappistyövuosia tulee
hieman yli 39.
Koivurannan pappisura alkoi nuorisopastorina 1973 Rovaniemellä, Pellon seurakuntaa Koivuranta palveli vuosina 1975-76.
Ennen kirkkoherraksi valintaansa
2001 hän toimi Korkalovaaran alueen pastorina 76–78 sekä Rovaniemen kappalaisena 1978–2001.
Koivuranta luovuttaa ”länget”
hyvillä mielin ja kiitollisena työtovereilta saamastaan tuesta. Viimeiset työkuukaudet Koivuranta
aikoo mennä täysillä. Lähtösaarna on kynttilänpäivänä 5.2., jonka jälkeen vuosilomapäivät johdattelevat varsinaisille eläkepäiville.
Metsäpuuhissa tulen viihtymään, palsta vaatii harvennusta
ja taimikon hoitoa. Stressiä siitä ei kuitenkaan tule. Muutenkin
luonnossa kulkeminen on aina
ollut mieluista, Koivuranta hahmottelee ensiodotuksiaan eläkepäivistä.
Rovaniemen kirkkoherranvirka
julistettaneen haettavaksi tuomiokapitulin istunnoissa loka-marraskuun aikana. Kirkkoherraa päästäneen valitsemaan kevättalvella.

Kuva KHY

Kirkkoherra Vesa-Pekka Koivuranta eläkkeelle

Ikäihmisten
kodikas kyläpaikka
Helmikammari avoinna (Pohjolankatu 4)
ma, ti ja to klo 11–15, ke sovitusti ryhmätoimintaa,
kahvio palvelee ma, ti ja to klo 11–14, muulloin
sovitusti. Tervetuloa kammarille.
Ota myös ystäväsi mukaan tutustumaan
toimintaamme.
Vapaaehtoistyön peruskurssi Helmikammarilla
Kurssi alkaa 5.10. klo 12.30.
Soita ja varaa aika haastatteluun.
Kammarilla voit toimia kyläpaikan ja keittiön vapaaehtoisena, toimintatuokioiden vetäjänä, läsnäolijana;
kuuntelijana ja keskustelijana tai kammarin monenlaisissa ylläpitotoiminnoissa.
Talkoita, näyttelyitä ...
Joulu lähestyy – talkoillaan myyjäiskäsitöitä kammarin
aukioloaikoina. Helmikammarin taidenäyttelyihin aikoja
varattavana. Tied. Riitta Pitkänen puh. 0400 376 472.
Välittäminen on inhimillisyyttä – tulethan Sinäkin
mukaan!

Pääsky
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TIVOLISSA
1.10.2011
vapaa pääsy

Nuorisotyö
ilmoittaa

NUORTEN MESSU KIRKOSSA
perjantaisin klo 18: 30.9., 28.10, 11.11. ja 9.12.
NUORTENILTA KRYPTASSA
perjantaisin  klo 18. Nuortenmessuiltoina heti messun
jälkeen.

klo 17 Kellaribändejä
klo 18.30 KLS
klo 20 Gospeljumis

järjestää: Nuorisotyö, Rovaniemen seurakunta

Rippikoulut käynnistyvät
nsi vuoden rippikouluryhmistä on tiedotettu rippikoululaisille. Ryhmänvaihtotoiveita saa
esittää 30.9. saakka. Vaihtotoiveet
kirjataan ylös tulojärjestyksessä ja
vaihdot tehdään samalla periaatteella.

Vaihtotoiveiden tilanne
Toistaiseksi toteutumattomista toiveista ei erikseen ilmoiteta asianosaisille, mutta niitä voi tiedustella
rippikoulutoimistosta. Jos johonkin ryhmään tulee tilaa, vaihtoja
tehdään edelleen. On kuitenkin tärkeää, että nuori aloittaa rippikoulunsa sen ryhmän mukana, johon
hänet tällä hetkellä on sijoitettu.

Puolen vuoden
rippikoulumatka
Rippikoulut ovat valmiina aloittamaan. Lähes kaikilla ryhmillä on
nimettynä oma teologi ja nuorisotyöntekijä. Kunkin ryhmän työntekijät ilmoittavat omalle ryhmälleen kokoontumisaikataulut. Kaikki rippikouluun liittyvät tapaamiset ovat tärkeitä ja läsnäolo niissä välttämätöntä. Tapaamisia tulee

olemaan noin kerran kuukaudessa.
Jokaisen rippikoulun kokonaisuus on omannäköisensä, mutta
tietenkin on selvää, että kaikissa
rippikoulussa on samat velvoitteet
ja teemat, mutta niitä voidaan toteuttaa eri tavoilla. Jos oman rippikouluryhmän asioissa on epäselvyyttä, ota yhteyttä ensisijaisesti
oman ryhmäsi työntekijöihin. Heidän yhteystiedot löytyvät rippikoululaisen infokirjeestä.

Konfirmaatiot
Kaikille ryhmille on varattu konfirmaatioajat. Niistä tiedotetaan
viimeistään seuraavassa infokirjeessä, jonka postittaa loka-marraskuun aikana ko. ryhmän työntekijä.

Muualla rippikoulun käyvät
Moni nuori on ilmoittanut käyvänsä rippikoulun muualla kuin oman
seurakunnan rippikoulussa.
He saavat lokakuun loppuun
mennessä infokirjeen, josta selviää, millä tavalla kotiseurakunnan
yhteysjakso hoidetaan. Jos tähän
ryhmään kuuluva nuori ei ole pa-

KLS esiintyy Gospel Rock Roissa.
G R R (Gospel Rock Roi)
lauantaina 1.10. klo 17–20  Tivolissa.
Ei pääsymaksua.
Klo 17 kellaribändejä.
Klo 18.30 KLS (Kiitän Luojaani sinusta).
Klo 20 Gospelmessu.
NUORTEN KAUNEIMMAT JOULULAULUT
perjantaina 16.12. klo 18 kirkossa.

Kuva Rovaniemen srk arkisto

E

RIPPIKOULUN KÄYNEILLE NUORILLE

lauttanut ilmoittautumiskorttia, on
osoitetieto toimitettava rippikoulutoimistoon infokirjeen postitusta varten.
Tervetuloa avoimella, innokkaalla ja kyselevällä mielellä rippikoulumatkalle yhdessä Luojamme, rippikoulun työntekijöiden ja
isosten kanssa!
Maija Pieskä
016-3355281
040 5268289
maija.pieska@evl.fi

NUORTENLEIRI Norvajärvellä 20.–23.10.
* leirimaksu 30 €, ilm. nuorisotoimistoon.
* nuori voi ilmoittaa vain itsensä, siis kaveri ei voi
ilmoittaa kaveria.
MAATA NÄKYVISSÄ- festarit Turussa
18.–20.11.
* retkimaksu 50 €.
* sitovat ilmoittautumiset 20.10. mennessä.
K–18 OPISKELIJAILTA/
AVUSTAJAKOULUTUKSEN KÄYNEILLE:
kryptassa lauantaisin klo 18:
15.10. Usko ja epäusko.
19.11. Tuomio.
17.12. Joulun ihme.
ITUKOULUTUSLEIRIT NORVAJÄRVELLÄ
12.–13.11. Ituleiri I
26.–27.11. Ituleiri II
10.–11.12. Ituleiri III
* ilmoittautumiset 4.-27.10. välisenä aikana
nuorisotoimistoon ti-to klo 15-17 p. 3355282.
* jokainen voi ilmoittaa vain itsensä, ei siis kavereita. *
maksimi 45 / leiri.
KOULUIKÄISTEN LEIRIT NORVAJÄRVELLÄ
14.–16.10. Hiillos-leiri 5–7 lk, leirimaksu 28 €.       
17.10. Lasten leiripäivä 1 lk, retkimaksu 7 €.           
4.–5.12. Aarre-leiri III 1–3 lk, leirimaksu 14 €.
* kaikkiin otetaan maksimissaan 25 leiriläistä.
* sama lapsi vain yhdelle leirille.
* ilm.  nuorisotoimistoon ti-to klo 15–17
p. 3355282.
Nuoristyö järjestää TYTTÖJEN PELI-ILTOJA.
Lisätietoja antavat Maarit Vuoskulompolo ja Merita OrellKiviniemi 040-7301965.
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Mikkelinpäivä:
Enkeleillä on kahdet kasvot
tyisyrittäjiä – paitsi ehkä langenneet enkelit.
Vainko lasten uskomus?
Joskus väitetään, että usko enkeleihin on
jollakin tavalla lapsellista.
Pohditaanpa olemisen ketjua. Kaikki olevat oliot voidaan asettaa järjestykseen sen
mukaan, miten yksinkertaisia ne ovat. Näin
saadaan ketju: elottomat kappaleet, kasvit,
eläimet ja sitten ihmiset. Nyt voidaan kysyä, onko ihminen luomakunnan korkein ja
jaloin elävä olento?
Melko nopeasti intuitio vastaa kysymykseen
kielteisesti. Ihminen ei suinkaan ole suurinta
mitä on. Tämän oivalluksen jälkeen kristinuskon ajatus enkeleistä ei enää kuulostakaan niin
satumaiselta. Ihmistä suurempia ja korkeampia
on, ja me kutsumme heitä enkeleiksi.
Olemisen hierakian huipulle sijoittuu sitten kolmiyhteinen Jumala itse.
Mikkelinpäivää vietetään tänä vuonna
sunnuntaina 2.10. Useissa seurakunnissa
järjestetään perhemessuja.
Kari Kuula
teologian tohtori
tietokirjailija

Apua Afrikkaan -konsertti kirkossa 2.10.
Rovaniemen kirkossa on sunnuntaina 2.10.
Apua Afrikkaan -konsertti klo 18. Musisoimassa ovat sopraano Nele Mourujärvi sekä
sellisti Heidi Miettunen ja pianisti Mia Muona, jotka vastaavat illan klassisesta osuudesta. Uudempaa hengellistä musiikkia esittävät
Tuomaskuoro sekä Ulla ja Mauri Miettunen.
Konsertin ohjelmistossa kuullaan mm. Janacekin, Prokofievin, Händelin, Petri Laakso-

sen sekä Pekka Simojoen musiikkia.
Esiintyjät kokevat konsertin järjestämisen tarpeelliseksi, sillä noin 13,3 miljoonaa
ihmistä on Itä-Afrikassa välittömän hätäavun tarpeessa kuivuuden aiheuttaman ruokapulan vuoksi. Tilanne on pahin 60 vuoteen.
Konserttiin on vapaa pääsy, kolehti kerätään
Afrikan kuivuuden uhrien hätäavuksi Kirkon
Ulkomaanavun kautta.

Puuhaa
lapsille !

Veszprémissä vihittiin
luterilainen lastentarha
U

nkarilaisen ystävyysseurakuntamme Veszprémin luterilaisen seurakunnan lastentarha Örömhír (Ilosanoma) vihittiin käyttöön lauantaina 17.9.
Vihkiäistilaisuus alkoi jumalanpalveluksella kirkkoa muistuttavaksi tilaksi järjestetyssä
tarhan keskusaulassa. Alttaripalveluksen suorittivat pastorit
Zoltán ja Dóra Isó sekä piispa János Ittzés, joka saarnasi
Jumalan rakkauden antamasta
ilosta. Myös tarhan opettajat ja
lapset esiintyivät jumalanpalveluksessa laulaen. Lopuksi heidät siunattiin.
Välittömästi jumalanpalveluksen jälkeen alkoi tarhan vihkiminen, johon kuuluivat onnittelu- ja kiitospuheet sekä lahjojen antaminen tarhalle. Me
ojensimme Rovaniemen seurakunnnan onnitteluadressin sekä
tuomamme lahjat, jotka otettiin
kiitollisina vastaan.
Lastentarha aloitti toimintansa entisessä erityisoppilaiden
koulussa, joka oli pitkään ollut poissa käytöstä ja siksi huonokuntoinen. Nyt se oli seurakunnan jäsenten runsaan talkootyön ja ulkopuolisten avustusten ansiosta siisti ja viihtyisä. Avustustyössä on ollut mukana myös Rovaniemen seurakunta. Kutsuttuina ystävinä
saimme osallistua hartaaseen ja ilon täyttämään juhlaan.
Kuva Leena Jääskeläinen

Kukaan ei ole koskaan yksin, opettaa kristinusko. Kun joku on yksin eikä ketään näy,
enkelit ympäröivät hänet. Emme kuitenkaan
pysty havaitsemaan enkeleitä, koska aistimme tavoittavat vain tämän luomakunnan oliot, kun taas aineettomina henkiolentoina enkelit asuvat meiltä salatussa tuonpuoleisessa
todellisuudessa.
Vanhan kristillisen käsityksen mukaan jokaisella on oma suojelusenkeli. Enkeli tekee
kahta asiaa: hän auttaa ihmistä ja hän rukoilee Jumalaa tämän puolesta. Siksi enkeleille voisi piirtää kahdet kasvot, toiset katsovat maailmaan päin ja toiset kohti Jumalaa.
Mikkelinpäivänä muistetaan enkelien läsnäoloa maailmassamme. Nimensä päivä saa
ylienkeli Mikaelista. Arvonimi ylienkeli viittaa siihen, että enkelit toimivat yhteisönä.
Heillä on tietty järjestys ja ”komentoketju”,
joka johtaa aina Jumalaan asti.
Enkelit eivät liiku koskaan omilla asioillaan, vaan he tekevät vain sitä mihin Jumala heitä käskee. Siksi enkeleihin kohdistettua suurta mielenkiintoa ei pidä erottaa uskosta Jumalaan. Enkelit kun eivät ole yksi-
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Rovaniemen tuliaisina lapsille oli tyttö- ja
poikaporo.

Annikki Nelin ja Leena Jääskeläinen

MIKAEL
GABRIEL

RAFAEL

Löydätkö kirjainten joukosta 7 enkelien tehtävää?
Entä löydätkö 4 nimikettä, joilla enkeleitä kutsutaan?
Ne ovat viestintuoja, opas, taistelija ja suojelija.

Enkeleitä, onko heitä?
Onhan heitä. Raamatussa kerrotaan enkeleistä ja
ovatpa jotkut nykyäänkin nähneet heitä. Näkeminen
ei kuitenkaan ole tärkeintä, vaan se, että tiedämme
Jumalan antaneen enkelit avuksemme, turvaksemme
ja oppaiksemme Jumalan tahdonmukaisessa elämässä.
Erityisesti lasten enkelit ovat lähellä Jumalaa ja he
saavat katsella Jumalan kasvoja Taivaassa. Jeesus
asettaakin lapsen uskon esikuvaksi (lue Matt.18: 1-10).
Raamatussa mainitaan kolme enkeliä nimeltä. Mikael
on ylienkeli ja taivaallisen sotajoukon johtaja. Gabriel
tuo viestejä Jumalalta ja Rafael puolestaan on suojelusenkelien esikuva. Meillä jokaisella on oma suojelusenkeli, joka pitää meistä huolta. Psalmissa 91 luvataan,
että “Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä
ikinä kuljet, ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa
jalkaasi kiveen”.

3 7 5
2 5 9
1 2 3

“Hän antaa
enkeleilleen
käskyn varjella
sinua,
missä ikinä kuljet,
ja he kantavat
sinua käsillään,
ettet loukkaa
jalkaasi kiveen”.
Psalmi 91: 11-12

2 0 4
4 6 3
0 3 1

Väritä tähän oma enkelisi.

Laske esineet ja ympyröi vastaava luku.
Laati Elina Koivula 2011
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Aamukahvit
Sanan äärellä 2011
Syväsenvaaran Tupasvillaasukastuvalla, Tuohitie 5 C 24
Klo 10–11.30.
5.10. Enkelien sunnuntai, Kuule minussa
elävän lapsen ääni!
26.10. Rakkaus vastuun ja vapauden
näkökulmista, Markku Kukkonen.
9.11. Jeesus on meidät lähettänyt.
23.11. Tuomiosunnuntaista adventtiin.
7.12. Minun jouluni, mitä merkitsee Kuninkaan
tuleminen tässä ajassa?
Tervetuloa mukaan yhdessä tai yksin. Tilaisuus
on tarkoitettu kaikenikäisille, vauvasta vaariin!
Tiedustelut diakonissa Marjo Rundgren
040 721 2028.

Lähetystyön kirpputori

TOIVON TORI

LAPINKÄVIJÄNTIE 23,
PUH. 335 5280

HUPSIS-HINTALAUANTAI
1.10. KLO 10–15
ALE-EDULLISET EKO-OSTOKSET!!!
TERVETULOA!

Äitien lepoloma
Hiljentyminen arjen keskellä
19.–20.11. Norvajärvellä
Lähtö lauantaina seurakuntakeskuksen pihalta
klo 10. Ohjelmassa mm. ulkoilua, lepoa,
keskusteluja, hiljentymistä. Paluu sunnuntaina
klo 15
Leiriä ohjaavat diakoniatyöntekijä
Marjo Rundgren ja lehtori Sanna Kerola.
Ilmoittautuminen 4.11. mennessä
p. 040 721 2028. Voit jättää viestin vastaajaan
tai laittaa tekstiviestin, jossa ilmoitat nimesi,
puhelinnumerosi ja mahdollisen ruokavalion.
Leirimaksu 20 €.
Järjestää Rovaniemen seurakunta

VANHUSTENVIIKON JUHLA
ROVANIEMEN KIRKOSSA 4.10. klo 12
”VAPAAEHTOISUUS VOIMANA”
* Tervetulotoivotus  
* Puhe rovasti Ilmo Pulkamo
* Runo, Raija Salolahti
* Srk-kodin päiväkerhon lapsiryhmän
musiikkiesitys
* Kuoron lauluesitys
* Runo, Raija Salolahti
* Vapaaehtoisen puheenvuoro viikon teemasta
* Loppuhartaus
Juontajaa Sirpa Hiilivirta
Juhlan jälkeen kahvit srk-keskuksen
juhlasalissa.

Kuuntele saarnat ja
haastattelut netissä
http://www.evl.fi/srk/rovaniemi/
viestinta/index.shtml

93,4 Mhz

Korkalovaaran ekopäivillä
käytännönläheisiä ideoita
K

orkalovaaran asukasyhdistyksen
tuvalla on rento tunnelma. Aamukahvit voileivän kera on nautittu ja on
alkamassa syyskuiset ekopäivät, osana
Rovaniemi-viikkoa.
Asukasyhdistys ja seurakunnan lähiötyö kampanjoivat yhdessä yhteisöllisyyttä ja ekoajatuksia.

Kangaspuhalluksella uutta eloa
vaatteisiin
Korkalovaaran ekopäivissä oli esillä
ekoaskartelua, kompostointi-infoa yhteislaulun ja runon kera.
Lea Berg kertoo innostuneensa vanhojen tavaroiden uusiokäytöstä opettajatyötoverinsa kautta Yläkemijoella. Lea on tuonut idean Korkalovaaran
asukasyhdistyksen toimintaan. Lea on
innostanut väen kangaspuhallukseen,
jolla voi saada uuteen uskoon vaikkapa vanhoja T-paitoja tai tyynynpäällisiä. Kaupasta voi hankkia kangaspusseja, joihin voi myös tehdä koristeita.
Puhallus toteutetaan fiksatiiviruiskulla. Väriaineen voi ensin laimentaa
vedellä, Lea kertoo.
Koristeellisia kuvioita voi leikata paperista. Pitsiliinojen ja -nauhojen avulla saa myös hienoja kuvioita. Niitä saa
myös kuivatuilla puiden lehdillä. Puhelinluettelot ovat mainioita kuivaajia.
Ruiskutuksen jälkeen maalaus kiinnitetään lopuksi silittämällä. Väri ei
juuri pesussa liukene, Lea vakuuttaa.
Vain mielikuvitus voi olla rajana tällaisessa, Lea kertoo innostunein silmin.

Lea Berg tekee vanhoista villapuseroista pehmoleluja. Mieluista on myös koristeellisten
neulatyynyjen valmistaminen.

Vanhasta villapuserosta nukke
Lea kertoo myös tekevänsä vanhoista villapuseroista nukkeja. Villapusero huovutetaan ensin pyykkikoneessa,
jonka jälkeen pehmeän nuken valmistaminen on helppoa. Myös koristeellisten, hattua muistuttavien neulatyynyjen
valmistaminen ovat mieluinen harrastus hänelle.

Hedelmäpusseilla
säästetään muovia
Leila Erholtz kertoo valmistavansa
ohuesta, kevyestä kankaasta läpinäkyviä hedelmäpusseja, muovin säästämiseksi. Pussiin hän kiinnittää voi- tai
margariinirasiasta leikatun lipukkeen
hintalapun kiinnittämistä varten. Hintalappu on helppo poistaa kotona ja pussi on valmis uuteen hedelmien ostomatkaan. Aika ajoin pussi on tietysti
syytä pestä.
Kaupan kassat ovat suhtautuneet
myönteisesti, Leila kertoo.
Samaan hengenvetoon Leila muistuttaa myös, että Residuumin nettisivuil-

Kangaspuhalluksella koristeltuja kauppakasseja. Etualalla läpinäkyvä hedelmäpussi, jossa
hintalapun kiinnityslipuke.
ta löytyy helposti rakennettavan lämpökompostorin ohjeet.

Kauppakasseja, biojätepusseja
Asukasyhdistyksen tiloissa on esillä
kahvipaketeista valmistettuja kauppakasseja ja sanomalehtipaperista taiteltuja biojätepusseja.

Hengen ravintoa
Seurakunnan ympäristövastaava Miia
Ylipulli kertoi päivillä seurakunnan

ympäristötyöstä. Haastetta riittää seurakunnan saaman Ympäristödiplomin
uusimiseksi vuonna 2013.
Korkalovaaran Ekopäivissä oltiin
liikkeellä myös ajatuksella, ettei ihminen elä ainoastaan leivästä. Hengen ravintoa tarjosi aamuhiljentymiset, Soile
Kovalan runot, Sari Kuirinlahden musiikki- ja lauluhetki sekä ekumeeninen
päätöshartaus ortodoksiseurakunnan
kanttori Kai Tulehmon opastuksella.

Yhteistoiminnan mahdollisuuksia etsimään
Asukasyhdistyksen sihteeri
Sinikka Pörhönen kertoo asukasyhdistystoiminnan saaneen syttönsä 25
vuotta sitten Kynsitulet -projektista,
jonka oma-apuryhmien kautta pyrittiin työllistämään ihmisiä muun muassa siivouspalvelulla. Toimintaa oli
myös ns. Huurreviikolla, jolloin oli
tapahtumia viikon ajan marraskuussa. Nyttemmin Huurreviikko on pienimuotoista toimintaa kirjaston kanssa mm. jouluaskartelujen parissa. Silloin tällöin asukasyhdistys on tempaissut roskapäivän merkeissä ympäristöä siistimmäksi. Pörhönen toivoo
asukasyhdistyksen toimintaan mukaan
nuorta väkeä.
Pörhönen kiittelee yhteisistä ekopäivistä seurakuntaa ja toivoo lisää

yhteistyökuvioita, esimerkkeinä hän
mainitsee lauluillat ja runopiirit. Pörhönen kutsuu seurakuntaa toimimaan
asukasyhdistyksen tiloissa nyt kun
Korkalovaaran kappelin tilat ovat remontin alla.
Seurakunnan lähiötyöntekijä, diakonissa Marjo Rundgren pitää ensimmäistä yhteistä ponnistusta tulevaisuutta avaavana. Rundgren toivoo
yhteiskuvioon mukaan vielä nuorisotyön sektoria.
KHY

Korkalovaaran asukasyhdistyksen sihteeri
Sinikka Pörhönen toivoo yhteistyötä
seurakunnan kanssa. Esittelyssä
sanomalehdestä taiteltu biojätepussi.

KHY
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Kirkkoneuvoston
päätöksiä syyskuulla

Vapaaehtoisuus kuuluu
seurakunnan perusolemukseen
Seurakunnissa vapaaehtoistoiminnalla
on jatkuvasti kasvava merkitys. Vapaaehtoistoiminnalla toteutetaan diakoniaa ja lähimmäispalvelua, pyhäkouluja, musiikki- ja isostoimintaa ja järjestetään myyjäisiä ja juhlia. Myös vakiintuneet tapahtumat kuten Palvele-

va puhelin, Lähimmäispalvelu, Palveluoperaatio Saapas ja Yhteisvastuukeräys toimivat suurelta osin vapaaehtoisten voimin.
Vapaaehtoisuus kuuluu seurakunnan
perusolemukseen. Vapaaehtoisena on
mahdollista vaikuttaa ja osallistua toi-

minnan suunnitteluun yhdessä työntekijöiden kanssa. Vapaaehtoistyö myös
kasvattaa ja vahvistaa yhteisöllisyyttä.
Suomessa joka kolmas aikuinen tekee
vapaaehtoistyötä.
Vuosi 2011 on Euroopan vapaaehtoistoiminnan teemavuosi.

Piispainkokous 13.–14.9.:
Kirkon keskityttävä hengelliseen perustehtäväänsä
Luterilaisen kirkon piispainkokous
kokoontui Salossa 13.–14. syyskuuta
2011 ja antoi lausuntonsa kirkon tulevaisuusselonteosta 2020, maahanmuuttajien jäsenyydestä kirkossa ja
diakonian viran uudistamisesta.
Lausunnossaan Kirkko 2020 -tulevaisuusselonteosta piispainkokous
painotti, että kirkon tulee jatkossa keskittyä hengelliseen perustehtäväänsä.
Siihen kuuluvat erityisesti diakoniatyö sekä kyky kertoa uskosta maallistuneessa, moniuskontoisessa ja
moniäänisessä yhteiskunnassa.
Kirkko haluaa olla myös aktiivisesti
mukana uskontoa ja elämänkysymyk-

siä koskevassa kansalaiskeskustelussa. Pyrkimyksenä on vahvistaa kirkon
sisäistä yhtenäisyyttä, luoda yhteyksiä
toisin uskovien sekä eri tavoin ajattelevien ja toimivien kanssa.
Lausunnon johtopäätöksissä tiivistettiin kirkon tulevaisuuden tavoitteita:
– Vahvistetaan diakonian ymmärtä
mistä osaksi kirkon perustehtävää.
– Lisätään valmiuksia perustella
kristillisen uskon mielekkyyttä myös
älyllisesti ja vahvistetaan kristillisen
kasvatuksen merkitystä
– Tuetaan kirkon jäseniä osallistumaan kansalaiskeskusteluun kristi-

tavana kanttorina toimii tuon ajan Tauno Savioja.
Myös radiotoiminnassa tulee tuolloin muutoksia, kun myös Maurin puoliso, seurakuntaradion toimittaja Ulla

nuskon merkityksestä ja sisällöstä
– Edistetään kirkon sisäistä vuoropuhelua eri tavoin ajattelevien kesken
– Vahvistetaan ymmärrystä evankeliumin julistuksen kontekstisidonnaisuudesta ja kehitetään seurakuntatyötä entistä tavoittavampaan suuntaan
– Etsitään uudenlaisia tapoja tuoda esiin kriittistä näkökulmaa sellaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin
ilmiöihin, jotka ovat ristiriidassa pyhän kunnioituksen, vastuullisuuden,
oikeudenmukaisuuden ja totuudellisuuden kanssa
KT

Miettunen matkaa Kyprokselle. Lokakuun alussa seurakunnan Radio RovaDeissä toimittajana jatkaa Tanja Martimo ja uutena aloittaa opiskelija Salla Korteniemi.

Mausteita
vontulet leikkivät villisti yötaivaalla ja
ne ihanat timanttitähdet hehkuvat sinimustalla sametilla. Kuu-herra mollottaa tyynenä katsoen maan salaisuuksia.
Rakkaan läheisen kysely:”Vieläkö
sie tykkäät minusta?” Vastaus
siihen:”Joo, kyllä mie sitten ilimotan
ko tilanne muuttuu.” Kiireettömät lauantait ja sunnuntait ruokaillen ja sitten
kuin yhdestä suusta – eikhän laiteta kötölhen. Tyytyväisenä trio kuorsaa unia
nähden (ruuastako). Tieto siitä, ettei
tarvitse sinkoilla mihinkään suuntaan
vaan saa lunkisti löhötä, antaa raukean olon. Päikkäreiden jälkeen kissautetaan jämerät kahvit, ulkoilma jo odotteleekin kulkijoitaan.
Lukeminen on tosi jykevää maustetta, jokapäiväistä – Sulokin harrasti kerran. Sulon lukeminen tuli maksamaan 8 euroa, se pikalukaisi pokkarin Marley-labradorista (kirjaston
kirja). No, nythän Sulo on jo aikamies
ja pennun kotkotukset ovat vaihtuneet
hyvin käyttäytyvän herrasmiehen olemukseen.
Huonoja ja kitkeriäkin mausteita elämä antaa, ei niitä voi välttää. Niinhän
Irwinkin lauloi aikanaan: vain elämää
on kaikki tää, koeta ymmärtää!
Huumorin kukka se on kaunehin

n Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää
myydä Rovaniemen seurakunnan omistaman Kirkko-Kerttula –nimisen tilan Rovaniemen kaupungille 250.000 euron
kauppahinnasta.

Nuorten naisten illanvietot
kodeissa 3.10., 31.10. ja 28.11. klo 18–20.
Kaikille avoin.
Tiedustelut Sanna Kerola, 040-7363356.
Lämpimästi tervetuloa!

Omaishoitajat
joiden hoitosuhde on päättynyt.
Olette tervetulleita keskustelemaan tämän
päivän tunnelmista kirkon kryptaan Eelin
huoneeseen 13.10. klo 14.
Sirpa Hiilivirta, omaishoitotyöstä vastaava diakoniatyöntekijä.

Pakina

Sulo Elvis on rakkauden mauste ja harmauden karkottaja. Se painautuu luottavaisesti mamman kylkeen kiinni sohvalla röhnöttäessämme, välillä pussata
muiskauttaa poskelle. Sulo tuottaa iloa
palvelun halullaan, kantaa sukkaa ja
tossua ja pehmolelujansa leikittäväksi
– rakastettavan ihana jässikkä.
Kun kovan ähinän ja puhkeen säestämänä saa vielä itse leikattua varpaankyntensä, se on makee juttu. Entäs kun
monen tunnin jälkeen voi vapauttaa
jalkansa ahtaista kengistä, aahh. Osa
vaatteista on lopettanut kutistumisen
vaatekaapissa, havaittavissa jopa lievää väljyyttä, hih.
Itikaton kesä, lämpiävän saunan muheva tuoksu, leppeän tuulen kosketus
hyväilemässä saunan portailla istuvan
poskia. Syksyinen metsä on satumaa;
tihkusateen kostuttamat puut ja sammaleet tuoksuvat huumaavasti ja tuovat mieleen muistoja lapsuudesta, isän
metsästyskaverina olosta. Ensimmäiset riti-ratisevat syysaamut ensilumen
odotuksineen ovat kohokohtia aina,
lunta ennakoiva tuoksu leijuu ilmassa valmistaen tietä talven tulolle. Talvi-rouva saapuu taivaanranta puettuna hehkuvanpunaiseen kaapuun, pakkaslumi narskuu anturoiden alla. Re-

n Kirkkoneuvosto valitsi vt. nuorisomuusikoksi Ville Keinäsen vuoden 2012 alusta 2013 loppuun saakka. Samalla kirkkoneuvosto pyytää kirkkovaltuustoa jatkamaan nuorisomuusikon toimikautta vuoden 2014 loppuun saakka, koska valtuuston aiempi päätös kokeiluluonteisesta nuorisomuusikon
toimesta oli kolmevuotinen ajalle 2011–2013.
n Vuoden 2012 kirkollisveroprosentiksi neuvosto esittää
1,25 prosenttia. Kirkkovaltuusto tekee asiassa päätöksen
kokouksessa 12.10.

Mauri Miettunen
Kyprokselle ulkosuomalaistyöhön
Kanttori Mauri Miettunen on valittu
työhön ulkosuomalaisten pariin Kyprokselle. Toimikausi alkaa lokakuulla
ja kestää ensi vuoden puolelle huhtikuun loppuun. Maurin sijaisena, joh-

n Kirkkoneuvosto kutsui Lapin seurakuntien kehitysvammaistyön pastorin virkaan teologian maisteri Anu Morikawan. Samalla Morikawalle pyydettiin Oulun hiippakunnan
tuomiokapitulilta virkamääräys ko. tehtävään hänen pappisvihkimyksestään 5.11.2011 alkaen.

kukka, on mahtavaa nauraa sydämensä pohjasta hyville vitseille ja tilannekomiikalle. Hämeen hitaille ei saa kertoa vitsejä enää lauantai-iltana, he hoksaavat pointin vasta sunnuntaiaamuna kirkossa.
Jopas jotakin, olen päässyt jo näin
pitkälle marisematta ja urputtamatta
mistään asiasta. Taidan omata ”rautaisen” itsehillinnän (pitkä nauru). No,
joskus näinkin päin, kyllä puhtia taas
kertyy syksyn mittaan.
Hyvin maustettuja syyspäiviä kaikille toivottelee

RAAMATTULUENTOSARJA
Ounasrinteen kappelilla

Jumalan sanan, Raamatun,
sanomaan on mahdollista
perehtyä joka toinen tiistai
Ounasrinteen kappelilla klo 18.
Raamattuopetusta Efesolaiskirjeestä pitävät
diakoni Jouni Hilke, nuorisopastori Ari Jarva
ja seurakuntapastori Samuel Mäkinen.
Päivämäärät ja aiheet:
04.10. Salaisuudet julki
18.10. Rauhan avain
01.11. Ylitse kaikkien rajojen
15.11. Alaikäisyydestä aikuisuuteen
29.11. Rakkaus ohjaa elämään
13.12. Taisteluvarustus ylhäältä
Tervetuloa Raamatun aarteiden äärelle!

Rukoustyön
SYKSY 2011
Rukouksen lähde rukousiltapäivä Rovaniemen
puolesta klo 13–15.30
kirkon kryptassa
lauantaisin 15.10., 12.11., 10.12.
Ylistystä, opetusta, rukousta.
Uusien rukouspalvelijoiden koulutus
8. ja 29.10. klo 13-17. Tiedustelut ja
ilmoittautumiset Liisa Alanteelle 040-5034057.
Tehtävään siunaaminen messussa 11.12.
Aamurukous
tiistaisin klo 8.30-9.30 kirkon sakastissa.

Eeva Liisa Antinoja
diakonian
vapaaehtoistyöntekijä

Jumalan kohtaamisen ilta maanantaisin klo
18 seurakuntakodin yläsalissa Rauhankatu 70.
Ylistystä, opetusta, rukousta ja keskustelua
Helinä Sundelinin ja tiimin johdolla.
Rukoustyön yhteyshenkilö
Liisa Alanne, 040-5034057

Pääsky
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MUSIIKKIA
ROVANIEMEN KIRKOSSA
01.10. klo 18 pianokonsertti,
Tanel Joamets, Eesti. Vapaa pääsy,
käsiohjelma 5 €.
02.10. klo 18 Apua Etiopiaan –konsertti,
Tuomaskuoro, Ulla ja Mauri Miettunen,
Nele Mourujärvi laulu, Heidi Miettunen sello,
Mia Muona piano. Vapaa pääsy, kolehti.
06.10. klo 19 Pyhä Pohjolan Birgitta –konsertti,
vokaaliyhtye Lumous ja Fioretto Ensemblen.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 €.
09.10. klo 18 kamarikuoro Aven 10-vuotiskonsertti,
johtaa Maie Kuusik. Vapaa pääsy.
16.10. klo 15 Igor Lavrenchukin perheyhtyeen konsertti.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 €.
30.10. klo 18 Ave Maria –konsertti, Riikka Jalkanen,
Anitta Ainali-Vuollo, Nele Mourujärvi laulu, Maie Kuusik
säestys. Vapaa pääsy.
19.11. klo 18.30 Hartaudella jouluun –konsertti,
Danny & Ystävät. Pääsylippu.

KATULÄHETYSTYÖ

OVATKO PÄIHTEET ONGELMASI?
ÄLÄ JÄÄ TILANTEESI KANSSA YKSIN.
Katulähetysillat
maanantaisin klo 18 seurakuntakodin takkahuoneessa,
Rauhankatu 70 G.
Tervetuloa juttelemaan, laulamaan tai vain
kuuntelemaan, eheytymään ja olemaan yhdessä.
Huumeidenkäyttäjien läheisten illat
Käyttääkö lapsesi tai joku muu läheisesi huumeita?
Älä jää vaikean tilanteesi kanssa yksin.
Tule vertaistukiryhmään keskustelemaan tai
olemaan vain hiljaa.
Srk-keskukseen takkahuoneessa keskiviikkoisin klo 18:
5.10., 26.10.,16.11. ja 7.12.
Tiedustelut
Sinikka Vilén 040-7345914
erityisdiakonia, päihde,- kriminaali- ja katulähetystyö.

LÄHETYKSEN
SYKSYÄ
9.10. Lähetyssunnuntai
Messussa saarnaa Matti Laurila. Messun jälkeen
Hiippakunnan Lähetysseminaari "Etelän kirkkojen
merkitys lähetystyössä" srk-keskuksessa klo 16 asti.
Mukana Dosentti Risto Ahonen SLS, Lalissa Daniel
Etiopiasta sekä eri lähetysjärjestöjen edustajia.
Seminaari 20 € sisältäen ruokailun ja päiväkahvit.
Ilmoittautumiset 30.9. mennessä Liisa Alanne
040 503 4057.
12.10. klo 18 lähetyksen rukousilta Raija
Korkeakankaalla, Louhikkotie 24 A 20.

Sävelkaikuja

Karjalasta kajahti
Rovaniemi-viikko päättyi seurakunnassa Karjalan valtionfilharmonian sinfoniaorkesterin konserttiin kirkossa. Tästä reilun 60 soittajan sekä pianisti Pauli Karin toteuttamasta konsertista tuli yksi tämän vuoden kohokohtia. Kuulin
yhden läsnäolleen jopa sanoneen,
että hän asettaa tämän illan yhdeksi parhaimmista kirkkokonserttikokemuksistaan.
Ainoa asia, mikä itseäni jäi kyllä mietityttämään, oli se, että vaikka tieto konsertista oli kohtuullisen
hyvin esillä sekä Rovaniemi-viikon
esitteissä että muutenkin lehdissä,
konsertti ei saavuttanut ns. suurta yleisöä. Mieleen on tullut kolme asiaa, joihin tulisi jatkossa kiinnittää vieläkin enemmän huomiota.

nalla tunnettuja jo ennestään, kunnollinen juttu joko seurakunnan
omassa tai paikkakunnan lehdissä
on tarpeen. Pelkkä tieto esiintyjistä
edes puffin muodossa ei riitä, vaan
jotenkin täytyy herättää kiinnostus. Seurakunta-aktiivit kyllä löytävät tiedon kohtuullisestakin ilmoittelusta, mutta suuri yleisö tarvitsee näyttäviä juttuja. Erityisesti kulttuurisella sektorilla tarvitaan
näkyvyyttä, jos aiotaan saada väki liikkeelle.
Kolmas haaste sisältyy siihen, että moni klassisen musiikin ystäväkin nauttii musiikkinsa kotisohvalla, eikä lähde helposti liikkeelle, sillä tarjontaa tulee eri välineistä tuutin täydeltä maailman huippuesiintyjien toteuttamana.

Ensinnäkin rovaniemeläisen klassisen musiikin aktiiviystävien joukko
on kohtuullisen pieni.
Silloin, kun viikolla on tarjolla
paljon konsertteja, kaikkiin ei riitä yleisöä sankoin joukoin.
Toinen asia liittyy tiedotukseen.
Elleivät esiintyjät ole paikkakun-

Mutta Karjalasta kajahti komeasti – musiikkia, joka kohotti yleisön sfääreihin! Glinkan Alkusoitto
”Ruslan ja Ludmila”, Rahmaninovin Pianokonsertto nro 2 sekä Berliozin Fantastinen Sinfonia - espanjalaisen kapellimestarin José Maria Morenon ja suomalaisen pianis-

Työssä, kuten elämässä muutenkin, saa jatkuvasti oppia uutta. Uuden oppiminen on mukavaa ja jännittävää.
Aloitin keväällä työni lähetystyön
teologin sijaisena. Ihan konkari en
lähetyksen saralla ole. Ennen pestini alkua olin neulonut sukkia lähetysmyyjäisiin ja vieraillut lähetyspiireissä aiemmissa työseurakunnissani. Lähetysjärjestöt olivat minulle
vähintään nimeltä tuttuja ja olin joskus lukenut lähettien kirjeistä kuulumisia ympäri maailmaa. Kappeleiden ja kirkkojen ilmoitustauluilta olin nähnyt lähettien kuvia ja tarkastellut, missä päin maailmaa he
työskentelevätkään. Mielenkiinnolla odotin tehtäviä uudella vastuualueellani.
Vaikka moni asia oli tuttua, olen
saanut oppia paljon uutta. Kevään
aikana tutuiksi ovat tulleet lähetyksen rukousillat, joihin ihmiset kokoontuvat yhteen rukoilemaan ympäri maailmaa työskentelevien lähettiemme puolesta. Illoissa on
myös luettu lähettien kirjeitä, joi-

den ansiosta heidän elämänsä tulee
meille todellisemmaksi. Toivon Torilla, seurakuntamme lähetyskirpputorilla olen saanut nähdä innokkaita ja osaavia vapaaehtoisia työssään.
On kirpparin valikoimasta tarttunut
allekirjoittaneenkin mukaan hametta ja jakkua. Kolehteja on kerätty lähetystyön hyväksi ja esirukouksissa on muistettu seurakuntamme nimikkolähettejä ja – kohteita. Miten
paljon voimmekaan yhdessä tehdä
lähetystyön hyväksi ja miten tärkeää tukemme on! Toivottavasti mahdollisimman moni innostuu mukaan
lähetystyön tukemiseen ja tekemiseen.
Syksyllä uuden oppiminen jatkuu edelleen. Lähetyssihteerimme
Liisan työn puolittajana on aloittanut Satu Inkerö ja tällä kolmikolla
viemme seurakuntamme lähetysasioita eteenpäin. Kalenteriin on jo varattu vierailuja lähetyspiireihin ja lähetysmyyjäisiin, ja rukousillat kutsuvat edelleen. Lokakuulla on tulossa Lähetyssunnuntai, jossa saamme
kuulla hiippakuntamme lähetyskuu-

Ihmiset vapautuvat
Kansasta 60 % kuuluu edelleen
heimouskontojen kannattajiin.
Hiippakunnassa 75 seurakuntaa ja
kaikkiaan 93 000 kristittyä. Kasvu on ollut kymmenkertaista parissakymmenessä vuodessa, piispa Gulle kertoo.
Kun ihmiset ovat ottaneet vastaan evankeliumin, he ovat vapautuneet heimouskontojen uskomuk-

lumisia. Toiveissa on myös nuorten aikuisten lähetystoiminnan aktivoiminen. Syksyllä on tulossa monenmoista tilaisuutta ja tapahtumaa.
Uutta oppiessa ympäriltä saatu tuki ja apu on tärkeää. Konkarit neuvovat ja opastavat, heillä on
kokemukseen perustuvaa tietoa, jota voi hyödyntää omassa työssään.
Kysyvä ei eksy tieltä ja parhaat ideat löytyvät yhdessä toisten kanssa.
Yhteistyön voimaan minäkin luotan työtä tehdessäni.
Tärkeintä työssä, kuten elämässä muutenkin, ovat kuitenkin Taivaallisen Isän käsivarret, jotka kantavat jokaista kulkijaa, niin lähellä
kuin kaukana.
Inka-Riina Valtonen
lähetystyön teologi

Lähetysruutu
Hiippakuntien
kumppanuussopimus

Lähetys on kirkon ykkösasia
sista. Ihmiset ovat uskaltautuneet
esimerkiksi ottamaan vastaan lääketieteellistä sairaudenhoitoa, piispa Gulle kertoo.

eemme asukkaille ja tarvitsemme
tähän koulutettuja teologeja, piispa Gulle kiteyttää hiippakuntansa tarpeet.

Tansanian kirkko
tarvitsee pappeja

Kirkko on kaikkea

Piispa Gulle on johtanut vuodesta
2008 lähtien hiippakuntaansa, johon kuuluu 16% Tansanian 40 miljoonaisesta väestä.
Gulle muistuttaa, että hiippakunnan koulutustarve on edelleen voimakas. Tansaniassa tarvitaan evankelistoja ja aivan erityisesti pappeja. Monet seurakunnat ovat ilman
paimenia, vain 45 pappia on palveluksessa 75 seurakunnan ja 304
kappeliseurakunnan alueella.
Meillä on kolme haastetta: koulutus, koulutus ja koulutus. Tahdomme kertoa evankeliumia alu-

Mauri Miettunen
johtava kanttori

Lähemmäs lähetystä

Tansanialaispiispa Andrew Gulle

Tansanian kirkon Victoriajärven
itäisen hiippakunnan piispa Andrew Gulle vieraili syyskuisella
Suomen vierailullaan myös Rovaniemellä. Gullen johtama hiippakunta elää lähetystilanteessa ja alueen haasteista suurimpia on koulutetun työvoiman tarve. Evankeliumia viedään syrjäisimpiinkin kyliin vaikka polkupyörällä.

tin yhteistyönä. Rovaniemen konsertti ajankohtineen oli heille osa
Lapin kiertuetta, joka varmasti jätti jäljen rovaniemeläistenkin sydämiin. Tällaista live-elämystä ei voi
saada muuten kuin olemalla paikan
päällä – kaikki aistit avoimina!
Allekirjoittanut suuntaa – jos Jumala suo – kaikki aistit avoimina puoleksi vuodeksi Kyprokselle. Lokakuun puolivälissä alkava
turistikanttorin työ kutsuu. Se antanee uusia näkökulmia myös tämän rakkaan kotiseurakunnan rakennukseksi.
Siunausta syksyyn toivottaen

Piispalta kysyttiin karismaattisesta toiminnasta hänen johtamassaan
hiippakunnassa, koska Afrikasta kantautuu uutisia karismaattisten ilmiöiden etenemisestä. Millaisia kokemuksia Gullen johtamassa hippakunnassa on esimerkiksi
sairaiden puolesta rukoilemisesta?
Kirkko on kaikkea. Se on myös
”sairaala”. Jumalanpalveluksen
jälkeen rukoillaan sairaiden puolesta. Monet kertovat saaneensa avun. Mutta kehotamme kansaa menemään myös lääketieteelliseen hoitoon.
On sairauksia, jotka ovat inhi-

Piispa Andrew Gulle Tansanian
luterilaisen kirkon Viktoriajärven
itäisen hiippakunnan piispa.
millisen auttamisen tuolla puolen.
Uskomme, että Jumala antaa niissä avun, piispa Gulle kertoi.
KHY

Oulun hiippakunta ja Tansanian
luterilaisen kirkon Victoriajärven
itäinen hiippakunta (ELVD) ovat
solmineet uuden kumppanuussopimuksen 11.9.2011 aiemman vuonna 2003 solmitun sopimuksen pohjalta yhteyksien kasvaessa muutaman hiljaisemman vuoden jälkeen.
Kolmantena osapuolena sopimuksessa on Suomen Lähetysseura.
Piispa Samuel Salmi vieraili
Tansaniassa viime vuonna ja nyt
ELVD:n piispa Andrew Gulle on
ollut vastavierailulla pohjoisessa
Suomessa.
Sopimuksen ajatuksena on rukoilla kumppanuushiippakunnan
puolesta sekä pitää yhteyttä kirjeitse ja jakamalla kokemuksia kirkon
uskoon ja elämään liittyen. Tavoitteena on myös mahdollistaa vierailuja hiippakuntien ja niiden rovastikuntien kesken.

Pääsky
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jonka
seuraan
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kirjaan.

15

KIVIVEISTÄMÖ
LAPIN KIVITUOTE KY
Kivialan erikoisliike
- hautakivet
- lisäkaiverrukset
- keittiötasot yms.

Ihmistä
etsimässä.

Lepikontie 8, 96100 Rovaniemi
p. 016 3792 745, 0400 921 170

P

Vapun
itopalvelu

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

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

TERVEYDENHUOLLON TARVIKKEITA KOTIIN
HELPOSTI JA NOPEASTI





Haavan puhdistus ja hoito
Lääke- ja luontaistuoteannostelijat
Insuliinin säilytys ja kuljetus
Inkontinenssi -tuotteet

Tilaukset: www.annox.net / p. 092420086

ANNOX

Kuntosi ja terveytesi tueksi jo vuodesta 1979

Juhlapalvelua ammattitaidolla

ANNIN PITOPALVELU

Moreenitie 15A, 04250 Kerava

Anni Pallari
p. 0400 692 523

Täyden palvelun hautaustoimisto
Lämminhenkistä palvelua 30 v. kokemuksella
Arkut - Uurnat - Kuljetukset - Pitopalvelu - Kukat - Hautakivet
Hautauspalvelu

Tilaa
Askel 3kk

19–
90

Luoma-aho ky

Rovakatu 15 p. 319 737, 0400 931 774
www.hautauspalveluluoma-aho.fi

Sekä yleishammaslääkärit
Myös suuhygienistipalvelut
p. 020 743 3946

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

Radio Dei
Rovaniemen seurakunnan ohjelma
sunnuntaisin klo 9–12.
Messu kirkosta klo 10–11.10
Päivän virsi

 Olet automaattisesti
mukana 2 000€ arvoisen matkalahjakortin
arvonnassa!

Menovinkit sunnuntaille ja tulevalle viikolle
Kirkon uutisia läheltä ja kaukaa
Kirkkokahvilla ajankohtainen vieras

96100

Kaupan
päälle

3

kk:n
lehdet

Musiikkia
Seuraa ilmoittelua Uusi Rovaniemi-lehdessä.

Pääsky

Tilaa nyt

31. vuosikerta
Julkaisija
Rovaniemen seurakunta

Muisto kaunis
voimaa antaa
surun raskaan
hiljaa kantaa

Päätoimittaja
Vesa-Pekka Koivuranta
puh. 335 5210
vesa-pekka.koivuranta@evl.fi

Sähköpostilla
tilauspalvelut@
kotimaa.fi

USKO, TOIVO, RAKKAUS

Valtakatu 4 D, Rovaniemi
p. 020 743 3940

Hll Aki Tuomanen
Suu- ja leukakirurgian
erikoishammaslääkäri

93,4 Mhz

postikortteja.
Edun arvo 10€

Tarjous on voimassa 31.10.2011 saakka.
Tilaustunnus KM 09/11.

Valtakatu 4 A, Rovaniemi

Seutulankuja 11 016 379 7071
96800 Rovaniemi

 5kpl Minna L. Immosen

Verkossa
www.askellehti.fi/
syysaskel

Hyvä Hammas
Oy
Puree Paremmin.

Seutulanharjun hoivakoti Ky

Lisäksi saat
tilaajaetuna

Soita maksulliseen
palvelunumeroon
p. 020 754 2333

Hammaslaboratorio

DentoTeam
Hammaslääkärit

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

Lähteentien pirtti
Maarit Simoska
044-200 6880

Toimitussihteerit
Kari Yliräisänen
puh. 040-503 2734
kari.yliraisanen@evl.fi
Jouni Hagström
puh. 335 5249
jouni.hagstrom@evl.fi
Lehtityöryhmä
Vesa-Pekka Koivuranta pj., Jouni
Hagström, Kati Kanto, Sanna Kerola,
Tuomo Korteniemi, Markku Kukkonen,
Maija Pieskä, Riku Tapio,
ja Kari Yliräisänen.

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy, Ilmoitusmarkkinointi
Vappu Kuusiniemi
puh. (014) 619 824, 040 486 6726
faksi (014) 616 035
Vappu.kuusiniemi@kotimaa.fi
Toimituksellinen aineisto
Rovaniemen seurakunnan
tiedotustoimisto,
PL 8104, 96101 ROVANIEMI
Seuraava Pääsky ke 2.11.2011
Aineisto
ma 17.10.2011
Kustantaja
Painatus

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

Pääsky
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Hiippakunnan
Lähetysseminaari

"Etelän kirkkojen
merkitys
lähetystyössä"
srk-keskuksessa 9.10.
messun jälkeen
klo 16 asti.
Mukana Dosentti Risto
Ahonen SLS,
Lalissa Daniel
Etiopiasta sekä
eri lähetysjärjestöjen
edustajia.
Seminaari 20€
sisältäen ruokailun ja
päiväkahvit.
Ilmoittautumiset
30.9. mennessä
Liisa Alanne
040-5034 057.

Pyhä Pohjolan
Birgitta -musiikkia
kuohuvalta keskiajalta
K

aksi eturivin suomalaista keskiaikamusiikin yhtyettä kiertää lokakuussa Pohjois-Suomessa. Vokaaliyhtye Lumous ja Fioretto Ensemble kuljettavat kuulijansa keskiajan kuohuihin. Yhtyeet musisoivat keskiaikaisten soittimien mallien mukaan rakennetuin instrumentein ja tuovat soitollaan ja laulullaan aidon tuulahduksen menneistä sointimaailmoista.
Pyhä Pohjolan Birgitta -konsertti on rakennettu musiikilliseksi tarinaksi ruotsalaisen,
1300-luvulla eläneen aatelisnaisen, kirkollisen ja poliittisen vaikuttajan Birgitta Birgerintyttären
elämästä. Hänet tunnetaan yhtenä pohjoismaisista pyhimyksistä, Pyhänä Birgittana.
Konsertissa soivat 1300-luvun
laulut ja soitinmusiikki Skandinaviasta ja muualta Euroopasta;
ajan ruhtinaitten ja paavien ho-

veista sekä Birgitan monien pyhiinvaellusmatkojen varrelta.
Vokaaliyhtye Lumous on viiden naislaulajan kokoonpano,
jonka taiteellisena johtajana toimii harpisti-laulaja Debra Gomez-Tapio. Lumouksen kahden
laulajan Elina Aho-Kuusaman ja
Kaisa Koskisen juuret ovat Rovaniemellä ja Kemijärvellä.
Fioretto Ensemble on vanhan
musiikin trio, jossa Gomez-Tapion lisäksi soittaa kaksikko Janek Öller, nokkahuilut ja säkkipillit ja Mikael Heikkilä, lyömäsoittimet.

- Musiikkia kuohuvalta keskiajalta -

Pyhä

Pohjolan
Birgitta

Konsertti
Rovaniemen kirkossa
6.10. klo 19, liput 5 €.

Konsertti
Rovaniemen
kirkossa
to 6.10.2011 klo 19
Vokaaliyhtye Lumous
Fioretto Ensemble
Konsertin taiteellinen suunnittelu
Debra Gomez-Tapio
Ohjaus Jamie Mäkinen

www.lumousensemble.com
www.fioretto.fi
Ohjelma 5 € tuntia ennen ovelta. • Kiitokset: Valtion Säveltaidetoimikunta.

Syysallakka
ROVANIEMEN KIRKKO
Sunnuntaisin klo 10 messu. Klo 18 konsertti, Tuomasmessu tai
iltakirkko kirkossa tai Ounasrinteen kappelissa. Tiistaisin klo
8.30 Aamun rukoushetki kirkon sakastissa. Käynti sakastin ulkoovesta. Keskiviikkoisin klo 8.15 viikkomessu kirkossa.
29.09. klo 18-21
30.09. klo 18
01.10. klo 18
02.10. klo 12

Siunausta syksyyn-kirkkoilta, Luomaranta.
nuorten messu.
pianokonsertti, Tanel Joamets, käsiohj. 5 €.
kryptassa saksankielinen jumalanpalvelus,
pastori Röker.
02.10. klo 17
kryptassa Taizé-hartaus suomeksi ja englanniksi.
02.10. klo 18
kirkossa Apua Etiopiaan -konsertti, Tuomaskuoro, Ulla ja Mauri Miettunen, Nele Mourujärvi laulu, Heidi Miettunen sello, Mia Muona
piano. Vapaa pääsy, kolehti.
04.10. klo 12-14 vanhusten viikon juhla.
05.10. klo 18-21 Siunausta syksyyn-kirkkoilta, Kukkonen.
06.10. klo 19
Pyhä Pohjolan Birgitta -konsertti, vokaaliyhtye Lumous ja Fioretto Ensemble,
käsiohj. 5 €.
08.10. klo 18-23 kryptassa Pyhä Olohuone-opiskelijailta.
09.10. klo 18
kamarikuoro Aven 10-vuotiskonsertti, johtaa
Maie Kuusik. Vapaa pääsy.
09.10. klo 17
kryptassa englanninkielinen messu.
13.10. klo 18-21 Siunausta syksyyn-kirkkoilta, Rantala.
15.10. klo 13-15.30 kryptassa Rukouksen lähde – rukousiltapäivä Rovaniemen puolesta. Ylistystä,
opetusta, rukousta.
16.10. klo 15
Igor Lavrenchukin perheyhtyeen konsertti,
käsiohj. 5 €.
16.10. klo 18
Tuomasmessu, Korteniemi, Rantala.
18.10. klo 19
Rauhanyhdistyksen seurat.
20.10. klo 18-21 Siunausta syksyyn-ilta, Alanne, Sundelin.
23.10. klo 15
Lähdemessu, Mäkinen, Kuirinlahti.
23.10. klo 17.30 ehtoolliskirkko, Rauhanyhdistyksen
syysseurat.
27.10. klo 18-21 Siunausta syksyyn-kirkkoilta, Lehmus.
30.10. klo 18
Ave Maria -konsertti, Riikka Jalkanen,
Anitta Ainali-Vuollo, Nele Mourujärvi laulu,
Maie Kuusik säestys. Vapaa pääsy.
03.11. klo 18-21 Siunausta syksyyn-kirkkoilta, Korteniemi.
KESKIKAUPUNKI
Virrestä voimaa yhteislaulutilaisuudet klo 14 srk-keskuksessa
5.10., 19.10. ja 2.11.
Miesten saunaillat Norvajärvellä keskiviikkoisin 5.10. (Tepsa),
19.10. (Niemiaho) ja 2.11.(Korteniemi) klo 18. lähtö klo 17.45 srkkeskuksesta, Rauhankatu 70.

01.10. klo 10-15 Toivon Torilla Hupsis-hintalauantai.
05.10. klo 18
srk-keskuksen takkahuoneessa huumeidenkäyttäjien läheisten ilta.
05.10. klo 18-20.30 Alfa-kurssi srk-kodin yläsalissa, aiheena
Miksi ja miten rukoilen?
09.10.
Lähetyssunnuntain messussa saarnaa
Matti Laurila. Messun jälkeen Hiippakunnan
Lähetysseminaari srk-keskuksessa klo 16
asti. Katso erill. ilmoitus.
12.10. klo 18
lähetyksen rukousilta Raija Korkeakankaalla,
Louhikkotie 24 A 20.
22.10. klo 18-20.30 Alfa-lauantai klo 9-20.30: Kuka Pyhä
Henki on? Miten Pyhä Henki toimii?
Miten voin täyttyä Pyhällä Hengellä?
25.10. klo 18
srk-keskuksessa sotilaskotisisarten virsi-ilta.
26.10. klo 18
srk-keskuksen takkahuoneessa huumeidenkäyttäjien läheisten ilta.
26.10. klo 18-20.30 Alfa-kurssi srk-kodin yläsalissa, aiheena
Miksi ja miten luen Raamattua?
28.10. klo 18
kirkossa nuorten nmessu.
02.11. klo 18-20.30 Alfa-kurssi srk-kodin yläsalissa, aiheena
Miten voin vastustaa pahaa?

01.11. klo 18

KORKALOVAARA-YLIKYLÄ
16.10.
Bussikuljetus Rovaniemen kirkon messuun
klo 10 jos väh. 5 lähtijää, lähtö Ylikylän
koululta klo 9.30 ja Korkalovaaran kappelilta
klo 9.40. Paluukuljetus. Ilmoittautumiset
ke 5.10. mennessä seurakuntakeskuksen
vaihteeseen, 016-335511 tai Sari Kuirinlahdelle, 040-5504732, sari.kuirinlahti@evl.fi.
18.10. klo 18-20 Ylistyslauluja –ilta Hillakirkossa, Kuirinlahti.
23.10. klo 13
Vaaranlammen koululla sanajumalanpalvelus, Rantala. Pyhäkoulu.
30.10. klo 12
Ylikylän koululla sanajumalanpalvelus,
Rantala.

09.10. klo 15

OUNASVAARA
kappelissa mikkelinpäivän messu, Lehmus,
pyhäkoulu, kirkkokahvit.
03.10. klo 9 ja 10 kappelissa lasten enkelikirkko, Kerola.
04.10. klo 18
kappelilla Raamattuluento, aiheena
"Salaisuudet julki".
09.10. klo 15
kappelissa messu, Jääskelä, pyhäkoulu,
kirkkokahvit.
16.10. klo 15
kappelissa messu, Lehmus, pyhäkoulu,
kirkkokahvit.
18.10. klo 18
kappelilla Raamattuluento, aiheena
"Rauhan avain".
23.10. klo 15
kappelissa messu, Jääskelä, pyhäkoulu,
kirkkokahvit.
30.10. klo 15
kappelissa Pyhät meiningit – perhekirkko ja
perhetapahtuma.
02.10. klo 15

kappelilla Raamattuluento, aiheena
"Ylitse kaikkien rajojen".

SAAREN-NAMMANKYLÄT
03.10. klo 10, 4. ja 5.10. klo 9 ja 10 Aapakirkossa lasten
Enkelikirkko, Valtonen.
05.10. klo 10-11.30 Aamukahvit Sanan äärellä Syväsenvaaran
Tupasvilla-asukastuvalla,
Tuohitie 5 C 24. "Enkelien sunnuntai"
09.10. klo 11
Aapakirkossa körttiseurat, Lindström.
09.10. klo 13
Jouttikeron kappelissa messu, Litendahl.
23.10. klo 11
Aapakirkossas sanajumalanpalvelus,
Litendahl.
23.10. klo 13
Jouttikeron kappelissa messu, Litendahl.
26.10. klo 10-11.30 Aamukahvit Sanan äärellä Syväsenvaaran
Tupasvilla-asukastuvalla,
Tuohitie 5 C 24. "Rakkaus vastuun ja
vapauden näkökulmista", Kukkonen.

02.10. klo 11

16.10. klo 11
23.10. klo 11
30.10. klo 11

29.09. klo 10
02.10. klo 10
02.10. klo 12
13.10. klo 18
16.10. klo 10
30.10. klo 11

02.10.
09.10.

30.10.

YLÄKEMIJOKI
Viirin kappelissa mikkelinpäivän perhemessu, Lindström.
Auttin kappelissa vanhusten viikon pyhäpäivän hartaus ja kahvihetki, Ylipulli, Lindsröm.
Viirin kappelissa jumalanpalvelus ja Virrestä
voimaa-tilaisuus.
Auttin kappelissa Virrestä voimaa-tilaisuus,
Mäkinen.
Viirin kappelissa messu, Lindström.
ALAKEMIJOKI
kappelissa enkelikirkko, Ilari Kinnunen.
kappelissa mikkelinpäivän messu, Mäkinen.
Taipaleen koululla perhekirkko, Mäkinen.
kappelissa virsi-ilta, Ilari Kinnunen. Kahvitus
Hirvaan diakonialle.
kappelissa sanajumalanpalvelus, Mäkinen
kappelissa perhemessu, Ilari Kinnunen.
Isoskoulutusnuoret avustavat. Kirkkokahvit
ja 4-vuotiaiden synttärit.
OUNASJOKI
messu ja kirkkokahvit Sinetän kappelissa
klo 11 sekä klo 14 Meltauksen kappelissa,
Tepsa.
messu Meltauksen kappelissa klo 11 sekä
klo 14 Maijasen kappelissa, jossa kirkkokahvit. Klo 18 iltakirkko Sinetän kappelissa,
Tepsa.
messu Sinetän kappelissa klo 11 ja
Meltauksen kappelissa klo 14, Tepsa.

