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Pääkirjoitus

Seurakunnan uusi hallinto-organisaatio
K

irkkoneuvosto päätti vuoden 2011 kesäkuussa perustaa, valtuustoaloitteen pohjalta, työryhmän, jonka tehtävänä oli luoda
rakennus- ja kiinteistötointa koskevia kehittämisehdotuksia ja hallinto-organisaatioon tehtäviä muutosehdotuksia. Työryhmän tehtäväksi annettiin myös valmistella esitykset seurakuntapiirijaosta, yhteisen seurakuntatyön kehittämisestä ja organisoinnista sekä johtoryhmätyöskentelyn uudistamisesta. Työryhmä teetti työskentelynsä
aikana ulkoisten konsulttien arvioinnin hallinnosta, jonka myös kirkkovaltuusto hyväksyi.
Kirkkoneuvosto kokouksessaan 17.9. merkitsi tiedokseen työryhmän laatiman, uuden yleisen seurakuntatyön hallintoa koskevan organisaatiomuutoksen ja lähetti sen lausuntakierrokselle johtokuntiin,
piirineuvostoille ja työntekijöille. Taloushallintoa ja kiinteistöä koskevalle osuudelle kirkkoneuvosto antoi työryhmälle lisäaikaa valmisteluun marraskuun loppuun.

T

ässä työryhmän esittämässä uudessa mallissa on keskeisintä piirijaon uudistaminen. Piirien sijasta puhuttaisiin alueista (kts. sivu 4 ”Seurakuntaorganisaatioon esitetään muutoksia”). Alue nimike on avarampi, väljempi ja joustavampi kuin piiri nimike. Alue mallissa voidaan piirejä paremmin huomioida koko suuren seurakunnan
eri alueet mm. työntekijäresursseja kohdentamalla. Yhtenä keskeisenä syynä muuttaa nykyinen piirijako on kaupungin väestörakenteessa tapahtuneet alueelliset muutokset. Piirijaon syntymisen aikana,
30 vuotta sitten, maaseudulla asui huomattavasti enemmän väkeä
kuin nykyisin. Väestö keskittyy kaupungin keskustaan ja sitä ympäröiviin, n. 25 km säteellä oleviin maaseututaajamiin. Suurimpia väestökasvuja nykyisen piirijaon aikana on ollut Korkalovaara-Ylikylän,
Ounasvaaran ja Saaren-Nammankylän piireissä. Ounasjoen ja Ylä-

Kuka on suurin?
Opetuslapset kysyivät Jeesukselta: ”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 minut. 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 mi-

kemijoen piirien väestö on pienentynyt ja Keskikaupungin ja Alakemijoen piireissä väestömäärät ovat pysyneet suurin piirtein samana.
Työryhmässä katsottiin, että nykyisen piirijaon vahvuudet jatkuvat
myös tässä suuremmassa, alueellisessa kokonaisuudessa. Erityisesti nähdään, että alueiden seurakunnallinen työ vahvistuu ja seurakuntalaisten palvelu yhdenmukaistuu ja tasapuolistuu, koska alueille
pystytään ohjaamaan työtekijäresursseja. Aluemallissa alueen työntekijät luontevasti muodostavat työpareja tai kolmikoita. Näin oletetaan työntekijöiden tehtäväkuvien entisestään selkiytyvän. Työntekijät pystyvät myös antamaan luontevasti toisilleen vertaistukea. Alueellisessa mallissa työntekijävaihdokset eivät tunnu niin vahvoilta nykyiseen järjestelmään verrattuna, koska jatkuvuus hoituu vahvemmin
alueen toisten työntekijöiden kautta. Aluemalli vahvistaa alueellista
työtä, esim. rippikoulutyössä pystytään nykyistä vahvemmin huomioimaan alueellinen lähtökohta.. Seurakunta saa myös ”kasvot” omien aluetyöntekijöiden välityksellä. Useamman työntekijän aluetyöyhteisö luo joustavampia mahdollisuuksia laajenevalle yhteistyölle,
mahdollisille työn painopisteiden muutoksille ja työntekijöiden sijaisuus järjestelyille.

N

eljän alueen malli keventää seurakunnan kokonaishallintoa. Alueneuvostot, joiden kokoonpano olisi kahdeksan henkilöä, johtaisivat alueiden toimintaa. Näin kolme piirineuvostoa poistuisi hallinnosta. Aluekappalaiset johtaisivat alueen seurakunnallista työtä. Työryhmässä arvioitiin, että varsinaiseen toimintaa vapautuu yhteensä kolme - neljä henkilötyöviikkoa, vaikkakin neljän aluekappalaisen hallinnollinen työvastuu hivenen lisääntyy. Neljän aluekappalaisen lisäksi työryhmä esittää perustettavaksi ns. yleisen seurakuntatyön kappalaisen viran, jonka tehtävä muodostuisi hallinnollisista tehtävistä

Viikon sana
nä sanon teille: heidän enkelinsä
saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen Isäni kasvoja.” (Matt 18)

Rukous
Herra, kaikkivaltias Jumala,
sinä olet tutkimattomassa viisaudessasi
asettanut pyhät enkelit
palvelemaan kansaasi.
Lähetä heidät rinnallemme
taistelemaan kaikkea pahaa vastaan.
Pidä meidät lujina sanassasi,
ettei maailma voita meitä.
Anna meidän kerran
yhdessä enkelien kanssa
ylistää sinua taivaallisessa
valtakunnassasi. Aamen.

kirkkoherran apuna sekä vastuuteologina toimimisesta mm. aikuisja evankelioimistyössä, lähetystyössä, vanhustyössä, maahanmuuttajatyössä, oppilaitostyössä ja mahdollisissa erilaisten projekti luonteisten tehtävien johtamisessa.

T

yöryhmän esitys uudeksi hallinnolliseksi seurakuntatyön malliksi edellyttää nykyisestä seitsemästä kappalaisen virasta muutettavaksi neljä aluekappalaisen viraksi. Lisäksi yksi kappalaisen virka
muutettaisiin yleisen seurakuntatyön kappalaisen viraksi. Kaksi kappalaisen virkaa muutettaisiin seurakuntapastorin viraksi. Kaikki nykyiset seurakuntapastorin virat säilytettäisiin. Alueiden nykyiset nuorisotyönohjaajat ja diakoniatyöntekijät jatkaisivat yhdistettävien alueiden
työntekijöinä. Kanttoreiden virkoja ei sidottaisi alueisiin. Aluevastuut
toteutettaisiin kanttoreiden sisäisenä työjakona. Aluevastuut toteutetaan myös muilla työaloilla; työalat nimeäisivät alueille lapsityöntekijät, seurakuntamestarit ja muita mahdollisia työntekijöitä. Alueiden toimintaa tukisivat edelleen ns. erityistyöalojen yhteiset työntekijät (mm. diakonian
lähiö- ja perhetyö, lähetyssihteeri, eritysnuorisotyö). Uudessa hallintomallissa nykyiset työntekijäresurssit säilytettään ja malli pyrytään saamaan käytäntöön vuoden 2015 alussa. ”
Jouni Riipinen, kirkkoherra

Mikkelinpäivä: Enkelit, Jumalan lasten puolustajat
Mikkelinpäivä on Mikaelin eli Mikon nimipäivä. Ulkomaalaiset tuntevat itäsuomalaisen kaupungin nimellä St. Michel, pyhän Mikaelin
kaupunki.
Mikael oli Raamatussa arkkienkeli eli ylienkeli, ”suuri enkeliruhtinas”. Arvonimi kuului hänelle sen vuoksi, että ”vanha lohikäärme” eli Perkele oli kärsinyt murskatappion häntä vastaan, ”eikä sille ja sen joukolle ollut enää sijaa
taivaassa”.
Meidän ajatuksissamme enkelit ovat turvallisia suojelushahmoja, lempeitä kuin rakas äiti tai hyvä isosisko. Eikä tästä mielikuvasta ole tarvis päästäkään eroon. Sama tehtävä, ihmislapsen puolustaminen oli myös Mikaelin kutsumus. Kovilta kohtaloilta varjelee
suojelusenkeli, mutta oikein tiu-

koissa taisteluissa Saatanaa vastaan Mikaelin miekka, Jumala sana, on hyödyksi.
Mikkelinpäivää pidetään myös
lasten pyhänä, eikä syyttä. Evankeliumissa Jeesus asettaa seuraajilleen lujat ehdot: ”Ellette käänny ja
tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse
taivasten valtakuntaan.”
Aikuisten maailma on pärjäämisen maailma. Ainakin tavoitteena on, että selvitään omin voimin. Lasten maailma on toisenlainen. Vanhempia, tukihenkilöitä ja
puolustajia tarvitaan.
Mikkelinpäivänä kohtaamme
enkeleitä, jotka pitävät huolta kaikista lapsista ja lapsenmielisistä.
Ei aikuisillekaan ole pahaksi pysyä enkelien huolenpidon turvissa.
Joskus voi olla kova paikka nöyrtyä ja ottaa vain vastaan se, mitä

dollisuus ja turvattomuus. Vaikka meillä on huipputekniikkaa ja
osaamista olemme kuitenkin aina
suurten luonnonvoimien armoilla, kuten olemme nähneet tulvista, tsunameista ja maanjäristyksistä. Sairautta ja vammautumista emme voi koskaan tietää etukäteen. Parhainkin ystävyys voi
katketa. Kuolema kohdataan niin
nuorena kuin vanhanakin. Työ ja
toimeentulo saattaa muuttua yllättäen.
On kuitenkin yksi taho jonka
suhteen voimme kokea turvallisuutta ja pysyvyyttä. Sitä on Jumalan sana Raamatussa: ”Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.” (Matt.
24:34) Sille, joka uskoo, Raamatun sana on kuin ankkuri, joka pitää laivan paikallaan niin tyynessä kuin myrskyssäkin. Tieto Jumalan rakkaudesta meitä heikkoja kohtaan on kuin napanuora,
joka ruokkii meitä. Tuo rakkaus
ei muutu, vaikka asiat ympäril-

Eero Huovinen
emerituspiispa

Hartaus

Uskallanko olla kiitollinen?
Suhdanteiden armoilla eläminen
on turvatonta. On kuin olisi kovalla tuulella järvellä ilman airoja. Tämän olemme saaneet monin
tavoin kokea talousuutisia lukiessa. Osakkeiden arvot muuttuvat
hetkessä ennustamattomien taloussuhdanteiden mukaan. Mihin
nykyinen taloustilanteemme johtaa? Muuttuvissakin olosuhteissa
ihmisen perustarve on tuntea turvallisuutta ja toivoa tulevaisuuden suhteen. Jokainen meistä toivoo jotakin ennustettavuutta. Haluamme vakinaista työtä, taloudellista tasapainoa, kunnossa olevia ihmissuhteita ja terveyttä.
Emme kuitenkaan pysty koskaan tässä inhimillisessä, raadollisessa, muutosta ja epävarmuutta täynnä olevassa maailmassa
varmistamaan turvallisuuttamme. Täyttä turvallisuutta ei saavuteta parhaimmillakaan vakuutuksilla, suunnittelulla ja varmistuksilla. Aina on ns. inhimillinen
tekijä, johon liittyy virheen mah-

muut ja Jumala antavat. Ylpeydelle se voi käydä.
Lapsia ja lapsenmielisiä ei pidä väheksyä. Jeesuskin lupasi, että heillä on taivaassa omat suojelusenkelit:
”Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä. Sillä minä sanon teille: heidän enkelinsä
saavat taivaissa joka hetki katsella
minun taivaallisen Isäni kasvoja.”
Taivasten valtakunta eli elämä
Jumalan yhteydessä on Jumalan
lapsen elämää, turvallista elämää,
enkelien suojassa.
Kirkkovuoden pyhäpäivät kertovat siitä, kuka Jumala on, ja mitä
hyvää hän meille lahjoittaa. Mikkelinpäivää vietetään tänä vuonna
29. syyskuuta.

lämme tai meissä muuttuu: ”…
me tiedämme, että kaikki yhdessä
vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka
Jumalaa rakastavat, niiden, jotka
hänen aivoituksensa mukaan ovat
kutsutut” (Room. 8:28).
”Olkaa aina iloiset. Rukoilkaa
lakkaamatta. Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa.” (1 Tess. 5:16-18) Näin
Paavali kehottaa kristittyjä. Ei
Paavali kirjoita, että tuntekaa ensin iloa, rukouksen tarvetta ja kiitoksen mieltä, vaan hän kehottaa
toimimaan. Tunnepohjaista ohjautumista ja tilanne-etiikkaa korostava aikamme ohjautumismalli ei Paavalin ohjetta helpolla käsitä, koska se vaatii uskon Jumalaan. Paavalin ohje onkin sillä perustalla että, koska Jumalan rakkaus meitä kohtaan on muuttumaton, hän kyllä pitää meistä huolta
kaikissa olosuhteissa. Vaikka se
on järjenvastaista ja tunnemaailmamme sotii sitä vastaan, voim-

me aina olla kiitollisia tästä perusasiasta, peruskalliosta, jonka
varassa koko elämämme on.
Uskaltaisinko kokeilla, kiittäisin
Jumalaa hyvän lisäksi myös vaikeuksista, vastoinkäymisistä, menneisyydestä, vihamiehistä, sairauksista – kaikesta maan ja taivaan
välillä. Siksi, että olemme tässä
ajassa junamatkalla. Jeesus on ostanut sovintoverellään meille matkalipun ”taivaan pikajunaan”. Taivaan kansalaisina meillä on pääteasema taivaassa. Ja Jumala näkee
matkamme kokonaisuuden kaikkine yksityiskohtineen. Siksi voimme aina olla kiitollisia tästä perustiedosta.
Rukous on se kanava jossa
saamme nostaa kasvomme ikiaikojen muuttumattomaan Jumalaan. Pyhä Henki on läsnä rukouksessamme. Ja merkillisiä ovat
ne tarinat, joissa ihmiset eri tilanteissa ovat uskaltaneet kiittää ja
oppia kiitollisuuden tien. Jumala
on yllättänyt hyvyydellään.

Jumalan johdatus on aina varmaa, mutta ei mene useinkaan
meidän käsikirjoituksen mukaan.
Sitä hän vain tahtoo, että otamme askeleen häntä kohti niin Hän
ottaa meitä vastaan kaksi askelta.
Itseäni on hyvin usein tästä muistuttanut apostoli Paavalin kehotus Filippin kristityille, jonka hän
kirjoitti itse ollessaan kurjissa ja
epävarmoissa olosuhteissa vankilassa (Fil.4:4,6-7):
”Iloitkaa aina Herrassa! Sanon
vielä kerran: iloitkaa!... Älkää
olko mistään huolissanne, vaan
saattakaa aina se, mitä tarvitsette,
rukoillen, anoen ja kiittäen
Jumalan tietoon. Silloin Jumalan
rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa.”
Markku Kukkonen
johtava diakoni
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Credo

Kaisa ja Tapani Aarnio:

Usko antaa syvyyttä toisenlaisen
vakaumuksen kunnioittamiseen
pettajat Kaisa ja Tapani Aarnio nauttivat yhteisistä eläkepäivistä Sinettäjoen rannalla kodissaan Sinetässä. Tapani on ollut
eläkkeellä 10 vuotta, Kaisa seitsemän. Rovaniemellä Aarniot opettivat samoissa kouluissa kolmisenkymmentä vuotta. Kaisa oli todennut viimeisen työpäivänsä jälkeen,
että nyt tuli puupino valmiiksi.
– Onnellista ja mahtavaa aikaa.
Yhdessä marjastetaan ja sienestetään, Aarniot kertovat syksystään.
– Nautin nyt rauhassa siitä mistä tykkään, luen ja nyt on kuvioissa karjalaisen käsityön harrastus,
Kaisa sanoo.

Vaellus oli kokonaisuutena hieno kokemus. Se oli tuulahdus
muusta maailmasta, jossa oli rauhaa ja hiljaisuutta. Erakkomajoissa
asuvien vanhusten puheet ja nöyryys puhuttelivat, kun he kertoivat omasta uskosta ja hengellisestä
kilvoittelustaan, ylipäätään elämän
tärkeistä asioista, Tapani kertoo.

Kuva KHY

O

Jälkikatse koulumaailmaan
Opettajina olleessaan Aarniot kokivat helpoksi työskennellä koulumaailmassa. Hei arvioivat, että yleensäkin heidän ikäpolvensa
opettajakunta piti uskonnonopetusta tärkeämpänä kuin nykyisin.
– Meillä oli hyvä koulu, jossa arvostettiin kristillisiä arvoja. Luokassa pidimme aamuhartaudet,
jonka vanhemmat oppilaat valmistivat opasvihkosen avulla.
– Vain kerran yksi vanhempi kritisoi niitä ja toivoi niistä luopumista. Totesin, että poikasi kyllä tuntuu mielellään niitä pitävän. Asia
jäi siihen ja hartaudet jatkuivat, Tapani muistelee.

Seurakuntayhteyttä
lapsuudesta saakka
Seurakuntayhteys Aarnoille on
myös tärkeä. Tapanille ne ovat tuttuja jo lapsuudesta saakka.
Kuljin äidin mukana kirkossa,
kävin pyhäkoulussa, jota piti Aune-tädiksi kutsuttu henkilö. Paaniemen pyhäkoululeirit tulivat tutuiksi, samoin partiokolot ja -leirit.
Lauloin myös seurakunnan poikakuorossa, Tapani muistelee.
Tultuaan Pellosta Rovaniemelle Aarniot kävivät Niilo Elorinteen
raamattuluennoilla. Miestenpiirissä pohdittiin Vesa-Pekka Koivurannan ja Jorma Pietarisen johdolla tärkeitä elämänkysymyksiä Raamatun valossa. Hienon ja sykähdyttävän vaikutuksen Tapaniin teki myös 1980-luvun alussa toiminut rovaniemeläinen nuortenkuoro
Immanuel. Myöhemmin Tapani itse lauloi Keefa-kvartetissa, nykyisin hän laulaa seurakunnan AVE
-kuorossa.

Hiljainen kasvu uskoon
Kaisan vahvempi kosketus hengellisiin asioihin tapahtui ensimmäisen lapsen myötä.
Minuun teki vaikutuksen vanhimman lapsemme hoitaja hiljaisella ja arkisella esimerkillään Pellossa. Vieno-täti tarjosi aina kahvit, kun hain Tuomasta hoidosta ja
saimme keskustella monenlaisista
asioista. Hän myös kutsui seurahetkiin. Sieltä jäi kosketus.

Pidetään kiinni
omista perinteistämme
Tapani käynnisti Vaaranlammen
koululla jouluvaelluksen, joka
yhä jatkuu uudistettuna perinteenä. Aarniot eivät ymmärrä omista perinteistä luopumista. Aarniot
epäilevät sitä, haluavatko maahanmuuttajat lainkaan muuttaa meidän
perinteitämme, kuten ehkä suomalaiset jotenkin olettavat.
– Muualla, esimerkiksi islamilaisessa maassa, ei luovuta omista juhlista meidän vuoksemme, jos
sinne muutamme, Tapani sanoo.
– Suomessa tunnumme olevamme epävarmoja omasta vakaumuksesta ja uskonperinnöstä. Rohkeampia saisimme olla. Kun matkustamme vieraissa kulttuureissa, otamme itsellemme sen verran
kuin voimme, ei omaa vakaumusta
tarvitse hylätä, Kaisa pohtii.

Kaisa ja Tapani Aarniolle usko kolmiyhteiseen Jumalaan on perusta, joka kantaa
tulevaisuuteen sukupolvien ketjussa.
Kaisa kokee kasvaneensa uskoon pikkuhiljaa, ei millään järisyttävillä tavoilla tai kokemuksilla.
Sinetän kappelin kirkkohetket
ja pääkirkon Tuomasmessut antavat Aarnioille hengellistä evästä matkalla. Toisinaan pääsiäisyönä he suuntaavat Ounasvaaran kupeeseen ortodoksiseen pääsiäisyön
koskettavaan palvelukseen.

Syvyyttä erilaisen
vakaumuksen
kunnioittamiseen
Aarniot lausuvat yhdestä suusta,
että usko on heille jykevä pohja
kaikissa elämän vaiheissa. Se kantaa eteenpäin sukupolvien ketjussa. Kaisa valaisee asiaa karjalaisen kirjaliinansa kirjonnalla, jossa ristikuvio kuvaa perustusta, jon-

ka päälle moninainen elämä kutoutuu.
Usko on antanut ymmärrystä ja
syvyyttä kunnioittaa toisella tavalla ajattelevia. Usko ei ole pois sulkevaa, Kaisa toteaa.
Tapanille usko on merkinnyt
ekumeniaa, yhteyttä ortodoksikristittyihin laulamisen ja ikonimaalauksen kautta.
Olen laulanut vuoden myös ortodoksisessa kirkkokuorossa. Kanttori Sulo Halla pyysi mukaan, kun
ortodoksinen seurakunta oli valmistautumassa omiin kirkkolaulujuhliinsa.
Tapani kokee itsensä onnekkaaksi, kun hän sai olla viime kesänä mukana Athos-vaelluksella Kreikassa. Mukaan pääsi kaksi henkilöä ortodoksiyhteisön ulkopuolelta.

”Ikonimaalaus
on minun juttuni”
Tapani on harrastanut ikoninmaalausta 13 vuotta. Kiinnostus iko-

neihin hänellä on ollut nuoruudesta
saakka, mutta maalauskipinä löytyi mukana olosta ortodoksisessa
kirkkokuorossa.
Oppia hän saanut Raili Arstilalta Rovaniemellä. Kurssit Valamossa ja kolme parin viikon oppimatkaa Kyprokselle ovat syventäneet
tietämystä maalauksesta.
Tapani maalaa talvisin melkein
päivittäin. Kaikkiaan ikoneita on
valmistunut lähes sata. Yhden ikonin maalaus kestää pari viikkoa,
jos työskentelee 3-4 tuntia päivässä.
– Mie koen, että maalaus on osa
Jumalan palvelemista. Kun maalaan ikonin ja annan sen ihmiselle, se on viesti minun uskostani.
– Maalaus on myös rukousta,
erityisesti silloin, kun tiedän maalaavani ikonia jollekin ihmiselle,
hiljentyen ajattelen häntä. Se on
hiljentymistä jo suunnitteluvaiheessa, Tapani kertoo.

Kaikkea ei tarvitse selittää
Tapani Aarniota on koskettanut ortodoksisen kirkon perinne ja usko,
jossa puhuttelee pysyvyys ja hiljaisuus. Korostetaan myös jatkumoa alkukirkon perinnölle. Luterilaisessa kotikirkossa tuntuu olevan
ilmassa monin paikoin repivyyttä,
Tapani kokee.
Kaisan mielestä luterilainen
kirkko on muuttunut epävarmaksi
verrattuna aiempiin vuosikymmeniin, joskaan pysyvyyskään ei voi
olla itseisarvo.
– Athos-vaelluksella hiljennyttiin monien ihmeitä tekevien ikonien edessä. Se oli puhuttelevaa,
kun kerrottiin, mitä oli tapahtunut,
kun ikonin edessä oli rukoiltu. Ihmeet tunnuttiin otettavan vastaan,
ei suureen ääneen, vaan hiljaisesti,
kuin luonnollisena lahjana.
– Me luterilaiset ajattelemme
järkiperäisesti, ettei sellainen voi
olla totta ja että se täytyy pystyä todistamaan. Yritämme selittää salaisuudet auki, Tapani miettii.
– Toisen ihmisen kokemusta ei
voi turhentaa, Kaisa täydentää.

Kirkkohallitus on kokouksessaan myöntänyt Rovaniemen seurakunnalle
Ympäristödiplomin. Diplomi luovutettiin seurakunnalle Hiippakuntapäivillä Oulussa 18.9.

Y

mpäristödiplomi myönnettiin
seurakunnalle toisen kerran.
Diplomin uusimiseen vaadittavan
ympäriustöohjelman työsti hautaustoimen päällikkö Miia Ylipulli.
Kirkon ympäristödiplomi on
kirkkohallituksen myöntämä todistus seurakunnalle, joka on si-

toutunut kehittämään toimintaansa ympäristön kannalta jatkuvasti
paremmaksi. Diplomin saa seurakunta, joka ottaa käyttöön kirkon
toimintoja varten laaditun ympäristöjärjestelmän ja täyttää ympäristödiplomin kriteerit. Asian varmentaa tuomiokapitulin valtuuttama auditoija.
Ympäristödiplomi on määräaikainen, se on voimassa myöntämisvuoden loppuun ja neljä seuraavaa kalenterivuotta. Sen jälkeen
sitä on haettava uudelleen.
Ympäristödiplomi tarjoaa seurakunnalle työkalun ympäristöajattelun huomioon ottamiseksi kaikessa
toiminnassa. Diplomin avulla seurakunta tunnistaa oman toimintansa ympäristövaikutukset, asettaa

Kuvat Anna-Maija Vuorma

Ympäristödiplomi Rovaniemen seurakunnalle

Piispa Samuel Salmi ja hiippakuntasihteeri Mirva Kuikka luovuttivat ympäristödiplomit.
tavoitteet ympäristöhaittojen vähentämiseksi sekä organisoi tehtävät ja seurannan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ympäristödiplomia vastaan ottamassa Muhoksen, Rovaniemen (Miia Ylipulli ja
Kari Yliräisänen), Utajärven ja Oulaisten seurakuntien edustajat.
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Seurakuntaorganisaatioon esitetään muutoksia
Kirkkoneuvoston
14.6.2011, perustama
kehittämistyöryhmä jätti elokuun lopussa ehdotuksen organisaation kehittämiseksi niin toiminnan, hallinnon kuin taloushallinnon osalta.
Työryhmän puheenjohtajana oli Riku Tapio ja jäseninä Anneli Kunnari, Raimo Miettunen, Antti Paananen, Asko Peuraniemi sekä kirkkoherra ja hallintojohtaja. Kehittämistyöryhmän ehdotukset alla. Katso myös
pääkirjoitus sivulta 2.

Neljä
toiminta-aluetta

Nykyiset seitsemän seurakuntapiiriä yhdistetään seuraavasti: Korkalovaara-Ounasjoki, SaarenkyläNammankylät-Yläkemijoki, Ounasvaara-Alakemijoki, vain Keskikaupunki säilyy nykyisellään.
Seurakuntapiirejä kutsutaan tulevaisuudessa alueiksi.
Työryhmä perustelee muutosta väestön siirtymisellä enevässä
määrin kaupungin keskustaan ja
lähiöihin. Niinpä työvoimaresusrsseja on kohdennettava näille alueille. Muutoksilla odotetaan seurakuntalaisten palvelun yhdenmukaistuvan ja keskimäärin parantuvan. Kokonaishallinto ei lisäänny,
mutta toiminnalliset resurssit kasvavat.

kea alueen toimintaa ideoivaksi ja
tukevaksi.

Työalojen järjestelyjä
Sielunhoidon erityistyöaloille (sairaalasielunhoito, perheneuvonta,
kehitysvammaistyö, palveleva puhelin) nimetään neljäksi vuodeksi kerrallaan johtava viranhaltija.
Työalojen (diakonia, kirkkomusiikki, nuorisotyö, lapsityö) vastaavina viranhaltijoina ja hallinnollisina lähiesimiehinä toimivat
ko. työalojen johtavat viranhaltijat.
Työalojen johtokunnat säilyvät
ko. työalojen asiantuntijaeliminä,
johon kuuluu myös asiantuntijateologi, jollei hän ole työalan johtava viranhaltija.
Tiedotuspäällikön virkanimike
muutetaan viestintäpäälliköksi.

Alueiden johtaminen

Kolme johtoryhmää

Aluetta tulee johtamaan aluekappalainen. Alueiden hallintoelimenä
ehdotuksen mukaan toimii kirkkovaltuuston nimeämä alueneuvosto,
jossa on kahdeksan jäsentä (aluekappalainen ja seitsemän jäsentä).
Jäsenmäärä lisääntyy yhdellä nykyiseen verrattuna. Alueneuvoston rooli mielletään ennen kaik-

Kirkkoherran strategisen johtamistyön tueksi ehdotetaan johtoryhmien perustamista. Toiminnan kehittämiseksi perustetaan seurakuntatyön johtoryhmä. Ajankohtaisia
juoksevia asioita pohtii hallinnon
johtoryhmä. Hallintojohtajan alaisuuteen ehdotetaan tukipalveluiden johtoryhmää. Yhteisenä laaja-

na foorumina toimii johtavien viranhaltijoiden kokoukset.

Taloushallinnon ehdotukset
Tukitoimien osalta esitettiin muutosta kiinteistöpuolen organisaatioon siten, että Norvajärven leirikeskuksen ja kiinteistöyhtiöiden asiat tulisivat hallintojohtajan
alaisuuteen. Kiinteisöpalvelupäällikkö puolestaan vastaisi sekä rakennuspuolen että kiinteistöpalvelujen asioista.

Kirkkoneuvoston arvio 17.9.
Kirkkoneuvosto käsitteli ehdotuksia kokouksessaan 17.9. Toimin-

nallisen puolen uudistusehdotuksia
pidettiin onnistuneina. Taloushallinnon järjestyelyjen osalta kirkkoneuvosto päätti jatkaa kehittämisryhmän työskentelyaikaa marraskuun loppuun asti. Kirkkoneuvosto odottaa laajempaa tarkastelua tukitoimien organisaatioksi sekä̈ kiinteistö̈ massaan liittyviä̈
kehittä̈ misehdotuksia.
Lopulliset päätökset siirtyvät
näillä näkymin vuoden 2014 puolelle. Tarkoituksena on uuden organisaation käynnistyminen vuoden 2015 alussa.

Rovaniemen seurakunnan talousnäkymät
S

eurakunnan talous on viime
vuosina heikentynyt samassa
tahdissa muiden julkisen talouden
yhteisöjen kanssa. Tulevina vuosina meillä on edessämme kasvavat haasteet saada talous jälleen tasapainoon.

Seurakunnan keskeisimmät tulonlähteet ovat kirkollisvero, osuus
yhteisöveron tuotosta sekä toiminta- ja rahoitustuotot. Toimintatuotot pitää sisällään saadut korvaukset seurakunnilta ja kunnilta, maksutuotot, vuokratuotot, metsätalo-

uden tuotot sekä kolehdit, keräykset ja lahjoitukset. Näitä kaikkia
tulonlähteitä yhdessä voidaan verrata yrityksessä käytettävään liikevaihtoon. Alla olevasta kuvasta voidaan todeta, että seurakunnan keräämät tulot ovat kehitty-
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neet hyvin hitaasti vuoden 2009
ja 2012 aikana. Tulot kaikkinensa ovat kasvaneet 11,3 miljoonasta eurosta 11,5 miljoonaan euroon.
Tulolähteiden sisällä toimintatuotot ovat kasvaneet kaikkein eniten
1,3 miljoonasta eurosta 1,8 miljoonaan euroon. Verotulot kaikkinensa eivät ole kasvaneet käytännössä lainkaan.
Seurakunnan kulujen kasvu ei
vastaavana aikana ole noudattanut vastaavanlaista kehitystä, vaan
kokonaiskulut ilman poistoja ovat
nousseet vuoden 2009–2012 aikana 10,4 miljoonasta eurosta 11,4
miljoonaan euroon. Kulujen kasvu noin 1 miljoonalla eurolla johtuu pelkästään toimintakulujen
kasvusta. Miljoonan euron kulujen kasvusta noin 0,5 miljoonaa
tulee henkilöstökuluista ja loput
0,5 muiden kulujen (vuokrat, ostot, palvelut) hintojen kehityksestä.
Lähivuosien talouskehitys on siis
ollut epäedullinen. Mikäli talouskehitystä tarkastellaan kuitenkin vähän pitemmän aikajakson perusteella, huomataan, että 2000-luvun
alun hyvät vuodet ovat mahdollistaneet sen, että seurakunnalle on kertynyt säästöjä, joita viime vuosina
on käytetty ja joita myös tulevina

lähivuosina joudutaan käyttämään
toimintojen rahoittamiseen.
Seurakunta, niin kuin mikään
muukaan organisaatio, ei voi kestävästi perustaa toimintojaan entisten säästöjen syömiselle, vaan säästöt syödään muutamassa vuodessa.
Jotta talous olisi tasapainossa ja
seurakunta pystyisi huolehtimaan
edes välttämättömistä investoinneista, tulisi vuosikatteen olla vuoden 2009 tasolla, jolloin se oli noin
900 000 euroa. Tällä hetkellä yleisen talouskehityksen ollessa edelleen laimeaa seurakunnassa tarvitaankin joko rahoituspohjan vahvistamista tai selkeää menojen leikkausta. Kuluvalle vuodelle 2013 kirkkoneuvosto esittikin rahoituspohjan vahvistamista pienen kirkollisveron korotuksen muodossa, mutta kirkkovaltuusto, kirkkoneuvoston esityksestä poiketen, päätti toisin. Vuodelle 2014 kirkkoneuvosto
esittää kirkkovaltuustolle 5 % menojen leikkausta (ei koske henkilöstökuluja) ja samalla kirkkoneuvosto on päättänyt aloittaa vuodesta
2015 lähtien koskevan 500.000 euron suuruisen säästöohjelman laatimisen.
Antti Jääskeläinen
hallintojohtaja
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Terttu Kortesalmi

ELÄMÄN ILTA

Diakonissana
kolmella vuosikymmenellä
T

erttu Kortesalmi valmistui diakonissaksi Sisälähetysseuran Diakonissalaitokselta Pieksämäeltä vuonna 1964. Aluksi hän toimi Kemijärven seurakunnan diakonissana. Työ oli
keskeisesti kotikäyntityötä, johon kuului sairaanhoitoa.
– Oli tikinpoistoa, haavan puhdistusta ja hoito-ohjeita, Terttu kertoo.
Mukana oleviin työvälineisiinsä on
aina kuulunut verenpainemittari.
– Se on ikään kuin korkinaukaisija
muuhunkin. Ihmiset avautuvat puhumaan, Terttu pohtii.
– Maaseudun pitkät matkat tehtiin
pääasiassa linja-autoilla. Jos papilla oli
samalle suunnalle toimituksia, ajoitettiin työmatkat yhdessä.

Kokonaisvaltaista kohtaamista
Vaikka työ oli sairaanhoidollista työtä, Terttu halusi kohdata ihmisen kokonaisvaltaisesti häntä kunnioittaen.
– Keskustellaan mistä tahansa vaikeasta asiasta ja katsotaan mistä löytyy apua, Terttu kuvaa periaatettaan.
Diakonissan koulutus antoi pätevyyden sekä sairaanhoitajaksi että diakoniatyöntekijäksi. Niinpä diakonissat ovat voineet olla terveydenhuollon
tai seurakunnan palveluksessa. Terttu
Kortesalmi toimi 1965–70 Muurolan
sairaalassa sairaanhoitajana ja osatonhoitajana sekä 1970–71 Kesälahdella
vanhainkodinjohtajana.

Kotisairaanhoidosta
ryhmätoimintaan

Kotikäyntityötä,
työtä vankien parissa
1982 tehdyn piirijaon myötä Tertun
työkentäksi tuli Saarenkyän-Nammankylien alue. Hän teki paljon yhteistyötä diakoniakylätoimikuntien kanssa,
joita alueella oli kymmenkunta. Kotikäyntityö oli keskeisin työsarka. Pitkät välimatkat maaseudulla veivät aikaa ja olivat haasteellisia vaikeilla keleillä, mutta Terttu kertoo aina tykänneensä ajaa autolla.
Seurakunnan diakoniassa 1980-luvulla vahvistui erityistyö, mm. päihde- ja kriminaalityö. Terttu teki vierailuja Pelson keskusvankilaan, jossa
kohdattiin rovaniemeläisiä vankeja kotipaikkaryhmässä. Työparina pitkillä
matkoilla olivat vuoroin sairaalapapit
Erkki Erola ja Esko Eho tai nuorisotyönohjaaja Seppo Peteri.

Ruoka-apua, velkaneuvontaa
1990-luvun laman ajalta Terttu muistaa taloudellisen avustamisen vahvan

tulemisen diakoniatyöhön. Työttömiä,
kahden asunnon loukkuun jääneitä ja
velkakriisissä olevia oli paljon. Terttu
oli aktiivinen seurakunnan ruoka-avun
järjestämisessä. Eläkkeelle jäätyäänkin tähän päivään asti Terttu on miehensä Timon kanssa ollut vapaaehtoisena jakamassa ruoka-apua.
Diakoniatyössä ja sen sisällöllisissä
muutoksissa vuosikymmenien varrella Terttu pitää muuttumattomana yhtä
asiaa: kunnioittavaa auttamista.
– Tehtävänä on aina avuntarpeessa
olevien auttaminen. Ihmisen kunnioittaminen Jumalan luomana on työn perusta, joka ei muutu. Ihmisen kokonaisvaltainen huomioiminen ja auttaminen hänen kysymyksissään on aina
lähtökohtana, oli aikakausi mikä hyvänsä.
– Avuntarvitsija vaistoaa aina, haluaako työntekijä todella sydämestään
auttaa.
– Erään kerran tuli mies pyytämään
matkalippua etelään, kun oli tullut kutsu käräjille ja matkalle pitäisi päästä
lähtemään heti. Olin antanut kieltävän
vastauksen, koska avustusvarat olivat
jo loppuneet. Ohjasin miehen sosiaalitoimistoon. Mies sanoi lopuksi: ”Etkö sinä kuitenkin voisi auttaa, koska
sinulla kyllä näyttää olevan halua auttaa minua.”

Voimat
rukouksesta
– Rukous on tärkeää. Rukoukseni on
usein hiljaista, jatkuvaa yhteyttä Isään
Jumalaan. Autolla ajaessa on ollut hyvä rukoilla. Puhelinyhteys Jumalaan
ei piippaa varattua, se on suora linja.
On vaikea käsittää, jos joku ei usko Jumalaan. He ovat todella silloin osattomia hyvästä.
– Tämä on ollut rikasta työtä. Sen
on huomannut sananmukaisesti, että
antaessaan saa.
– Auttaessaan hädässä olevaa saa aina myös itsekin. ”Sairas terveen parantaa, saaja auttaa antajaa.”
Markku Kukkonen

Kuva KHY

Terttu aloitti Rovaniemellä diakonissana vuonna 1972, jolloin uusi kansanterveyslaki muutti merkittävästi diakoniatyön sisältöä. Sairaanhoito jäi
pois diakonissan työstä. Terttu muistaa kuitenkin, että edelleen diakonissat
tekivät yhteistyötä terveydenhuollon
kanssa ja terveyskeskuksesta saatiin
mukaan välineet sitä varten, että kotikäynneillä saatettiin poistaa esimerkiksi tikkejä. Edelleen mitattiin verenpaineita ja ohjattiin terveyteen liittyvissä asioissa.
Uutena asiana 1970-luvulla oli kehitysvammaisten asioiden ajaminen.

Terttu muistaa kuinka suorastaan piti taistella kehitysvammaistyön viran
perustamiseksi. Sisaren virka saatiin
seurakuntaan 1973.
– Diakoniatyössä on aina saanut vähän taistella ja pitää puoliaan. On saanut puhua uusien virkojen perustamisen puolesta. On pitänyt perustella, miksi joitakin ihmisiä autetaan ja
tuetaan esim. retki- ja leirityön kautta. Toimintaa on kyseenalaistettu huomautuksella, tarvitseeko kirkon auttaa
jotakin?
– Ymmärtämystä työn sisältöön ei
ole aina ollut, esimerkiksi äitiretkien
järjestämistä kohtaan. Heikoilla ja vähävaraisilla ei ole liikaa puolustajia eivätkä ne, joilla on hyvin asiat, tahdo
aina ymmärtää heikompiosaista, Terttu sanoo.
1970-luvulla vanhustyö laajeni, ryhdyttiin järjestämään enemmän ryhmäja retkitoimintaa. Eläkeläisten ryhmätoiminta oli vilkasta, linja-autoretkiä
tehtiin Ruotsia ja Norjaa myöten. Tertulle kuului tuolloin myös työ kuurojen parissa.

läheisensä menettäneille.

Terttu Kortesalmen mielestä diakoniatyön lähtökohdat eivät muutu, vaikka käytännön työtehtävät muuttuvat. Ihmistä kunnioitetaan
Jumalan luomana ja häntä autetaan kokonaisvaltaisesti hänen hädässään.

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

Eeva-Liisa Antinojan muistolle
Kirkkovaltuutettu Eeva-Liisa
Antinoja kuoli 24.8.2013 vakavan sairauden murtamana.
Antinoja toimi kirkkovaltuutettuna yhtäjaksoisesti vuodesta 2003 lähtien kuolemaansa saakka.
Eeva-Liisa oli kirkkoneuvoston varajäsen vuosina
2005-2006, 2009-2010 sekä
2011- 2012.
Ounasvaaran piirineuvoston
jäsenenä Eeva-Liisa oli vuodesta 1999 lähtien kuolemaansa saakka.
Eeva-Liisa toimi luottamushenkilönä myös julistustyön
johtokunnassa 2003-2006 sekä palvelutyön johtokunassa
vuodesta 2007 lähtien.
Eeva-Liisa Antinoja kirjoitti arkielämään liittyviä kolumneja Pääskyyn useiden vuosien ajan. Hän oli taitava
sanankäyttäjä, tekstit olivat lennokkaita ja huumorilla höystettyjä. Kirjoituksissaan Eeva-Liisa kantoi huolta ja herätteli omiatuntoja vähäosaisten asioiden puolesta, samoin teki puheissaan luottamushenkilönä. Usein myös hän kirjoitti
hauskoista kokemuksistaan koiransa kanssa.
Eeva-Liisan sydämen asiana oli vähäosaisten auttaminen.
Niinpä Emppu, kuten häntä kutsuttiin, oli puuhanainen, joka
antoi aikaansa ja voimiaan vuosien ajan Ounasrinteen kappelin ateriahetkien järjestämiseen vähävaraisille. Tukena hänellä joukko avuliaita vapaaehtoistyön ystäviä.
Kari Yliräisänen

Gaudiate kirkossa 6.10.
Sunnuntaina 6.10 klo 18 kirkossa konsertoi Oulujoen seurakunnan kamarikuoro Gaudiate. Luvassa pn suomalaista, ruotsalaista ja englantilaista kuoromusiikkia. Tilaisuuteen on vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa.
Kamarikuoro perustettiin 1996 rikastuttamaan Oulujoen
kirkon jumalanpalvelus- ja musiikkielämää. Vuonna 2007
kuoro otti nimekseen Gaudiate.
Kuoron johtajana sen perustamisesta lähtien on toiminut
Oulujoen seurakunnan kanttori Lauri Nurkkala. Nurkkala
on opettanut myös urkuimprovisaatiota Oulun konservatorion ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirkkomusiikkikoulutuksessa.
Jumalanpalvelusmusiikin lisäksi kuoron perusohjelmistoon kuuluvat Lauri Nurkkalan kuorosovitukset ja keskeinen kansallisromanttinen suomalainen kuoromusiikki. Kuoro on esittänyt myös laajempia kirkkomusiikkiteoksia mm.
Vivaldin Gloria ja Brittenin Rejoice in the Lamb.
Kuoron kokoonpano on vaihdellut vuosien saatossa. Tällä hetkellä laulajia on 18, joista osa on musiikin ammattilaisia ja osa musiikkia pitkään harrastaneita.

Gaudiate -kuoro
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Kuoroharrastusta 45 vuotta

Kuva KHY

Airi Kuuselalle kuorolaulu on harrastusten ykkönen
antaa hengähdystauon työhön ja
muuhun elämänrytmiin. Kuoron yhteishenki innostaa, Kuusela kertoo.

Kuoron arkea
ja pyhää
Vuoden varrella kuoro laulaa tietyissä jumalanpalveluksissa, käydään myös laulamassa Yläkemijoen palvelukodeissa. Toukokuulla kuoro on mukana seurakunnan
kuorojen suuressa kevätjuhlassa
pääkirkossa. Tämän vuoden maaliskuussa Viirin kappeli täyttyi,
kun jokivarren kuoron lisäksi viisi muuta kuoroa esiintyi Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. – Jatkoa on luvassa, Airi kertoo.

Kirkkomusiikkijuhlat
sykähdyttäviä
Valtakunnalliset kirkkomusiikkijuhlat ovat olleet Airille mieleenpainuvia kokemuksia vuosikymmenten varrella. Juhlille hän on
osallistunut kahdeksan kertaa.
Siellä näkee kirkkokuorojen
kokonaisuuden Suomen kirkossa,
huomataan, ettei olla yksistään toimimassa täällä jossain.
Juhlat ovat aina yhteishenkeä lisääviä reissuja, ne sitouttavat yhteen.
Samoin olen kokenut myös
kuoroleirit. Olemme olleet Vuontispirtillä, Pyhätunturilla ja Levillä. Levin tunturihotellissa ihmiset jäivät kuuntelemaan harjoituksiamme.

Airi Kuusela rohkaisee kuoroon mukaan nuoria: Tule mukaan kokemaan yhteisyyttä
ja iloa laulusta

Yläkemijoen kirkkokuoro täytti 50 vuotta 22.9. Juhlia
vietetään vasta 2.10. klo 18 Viirin kappelissa kappelin 60-vuotisjuhlien yhteydessä. Myös piispa Salmi
on lupautunut juhliin mukaan.

A

iri Kuusela on laulanut Yläkemijoen kuorossa 45 vuotta. Mitä kirkkokuorossa laulaminen an-

taa monien harrastusten ja luottamustehtävien naiselle?
Kuoro on ollut ykkösjuttu. Se

Kuoron puheenjohtajana
Airi Kuusela on toiminut kuo-

ron puheenjohtajana 1980-luvulta lähtien. Kuuselan mukaan kuoron puheenjohtajuus ei ole enää
niin vaativaa kuin ennen, jolloin
kuoron johtokunta toimi. Kuoron ikääntyessä ja pienentyessä
myös tavoitteet ovat muuttuneet
ja esiintymiset vähentyneet. Kuoron toiminta sovitaan kuoron piirissä toimintakauden alkaessa.
Rytmiä, teemoja ja tavoitteita
antavat ennen kaikkea valtakunnalliset kirkkomusiikkijuhlat viiden vuoden välein. Samoin myös
Lapin kirkkomusiikkijuhlat, jotka
ovat muutaman vuoden välein, viimeksi Torniossa 2011.

Kuoroon
tarvitaan miesääniä
Airin innosti kirkkokuoroon opettaja Pirkko Karinen, joka oli perustamassa kuoroa 1963.
Taksia ajanut Kuusela kyyditsi
kuorolaisia 1967, jolloin Karinen
innosti hänet mukaan.
Alkujaan sekakuorossa oli 35
laulajaa, laulettiin neliäänisesti.
Nykyään mukana on 14 naista ja
laulut ovat kaksiäänisiä. Mukana
on vielä yksi perustajajäsen.
Miehet ovat jääneet pois matkan
varrella. Osa on kuollut, osa jäänyt
muuten pois.
Ehkä miehet eivät halua pitkäaikaiseen sitoutumiseen, koska monet pyhäpäivät ovat kuoron esiintymispäiviä.
Ehkä miehet haluavat myös
väljempää lauluohjelmistoa. Näin
olemme tuumanneet kuoron piirissä, kun olemme miettineet uusien
jäsenten saamista kuoroon, Airi

Kuusela kertoo.
Yläkemijoella on musiikillista
väkeä, täällä toimii kansalaisopiston kautta mieskuoro. Suosituissa
pelimanniseuroissa ovat mukana
alueen kuorot, ja säestävät muusikot, Airi kehuu hyvää yhteistyötä.

Kuoron
tulevaisuus
Kuorossa olemiselle ei ole asetettu yläikärajaa, on yli 80 vuotiaita, nuorimmat ovat viidenkympin
kohdalla.
Kuoroharjoituksissa maanantaisin kysyn kuoronjohtajaltamme
Maurilta, mikä on meidän tulevaisuutemme? On näyttänyt uskovan
vielä meihin, vaikka ikärakenne on
korkea ja laulajien äänet muuttuvat iän myötä. Kunhan ääni pelaa,
on tervetullut mukaan, Airi kertoo.
Tule mukaan kuoroon kokemaan
yhteisyyttä ja iloa laulusta, Airi
Kuusela rohkaisee mukaan nuoria.

Miettusten
ohjauksessa
Yläkemijoen kuoronjohtajina ovat
toimineet Eino Miettunen ja Mauri Miettunen ja Maurin sijaisina
aikoinaan myös Olli Paakinaho ja
hiljattain Nele Mourujärvi.
– Kuorossa on menty vahvasti Miettusten ohjauksessa. Mauri
on ihana kuoronjohtaja, ei ole koskaan hermostunut, vaikka äänet eivät aina kohdalleen ole menneetkään. Eino oli tiukempi, hänestä löytyi myös kipakkuutta, Airi
muistelee.
KHY

"Kiitos Jumalallemme soikoon sydämestämme"

Yläkemijoen seurakuntakuoro 50 vuotta
läkemijoen seurakuntakuoro perustettiin 30.9.1963 Pirttikosken kansakoululla. Alueella
oli toiminut Pirttikosken voimalaitoksen työmaa-ajan Jussi Jankerin
ja Ale Rajatien johtama mieskuoro. Mieskuoron toiminta lakkautui
miesten siirtyessä työhön Neuvostoliiton puolelle Tuuloman voimalaitostyömaalle.
Jäi kuitenkin muutama ”laulunlyömä”, jotka perustivat mieskvartetin, jossa lauloivat Vilkas Korpela, Mauno Luhtavaara, Kalervo
Kiviniemi ja Reino Korva. Kohta
kävi ilmi, että alueella oli laulusta
innostuneita naisia, niinpä päätettiin kokoontua perustamaan kuoro.
Yläkemijoen kuoron olivat perustamassa: Impi Untolahti, Eila Tennilä, Pirkko Kannen, Aili
Kylmänen, Pentti Autti, Elsa Pelkonen, Jenny Kinnunen, Suoma
Lisko, Hilja Sallinen, Elli Ratilainen, Oiva Levomäki, Irma Korpela, Veikko Reijonen, Mauno Luhtavaara, Aarne Seppänen, Vilkas
Korpela ja Reino Korva. Kuoron
johtajaksi oli pyydetty kanttori Eino Miettunen.
Kuoronjohtajina ovat toimineet:
Eino Miettunen, Jouni Partanen,
Mauri Miettunen, Olli Paakinaho
ja Nele Morujärvi.
Kuoron pääasiallinen toimintaa on ollut jumalanpalveluksissa
avustaminen, musiikkitilaisuuksien järjestäminen, pelimanniseu-

roissa avustaminen, erilaisiin juhliin osallistuminen.
Merkittävimmät tapahtumat
ovat olleet valtakunnalliset laulujuhlat eri puolella Suomea viiden
vuoden välein sekä Lapin Kirkkomusiikkijuhlat. Mieleenpainuvia
ovat olleet matkat Leningradiin
1981 (nykyiseen Pietariin) yhdessä muiden Rovaniemen kirkkokuorojen kanssa sekä suomalaisten
siirtolaisten pariin Ruotsiin 1984.
Vuonna 1984 kuoro osallistui
Kauneimmat Joululaulut –levyäänitykseen laululla ”Isän taivaalle
syttyi tähti”. Laulu on paikallista
alkuperää, Eino Saaren sävel, Ei-

Monia vuosia, Yläkemijoen
seurakuntakuoron 40-vuotisjuhla CD

ja Lindenin sanat ja Mauri Miettusen sovitus. Laulu on yhä kuoron
jouluohjelmistossa.
Kuorolaisten ja kuoronjohtajan
hyvä yhteishenki, aktiivisuus ja uskollisuus harrastukselle ovat olleet
perusta aktiiviselle ja innostavalle
kuorotoiminnalle.

Kuoro antaa paljon myös itse laulajilleen. Moni on yrittänyt
vetäytyä kuorosta, mutta palannut pian todeten: ”Vaikka kuoro
ei minua tarvitse, minä tarvitsen
kuoroa.”
Yläkemijoen kuoro julkaisi CDäänitteen kuoron 40-vuotisjuhlan

merkeissä kiitoksena ja muistona,
monista hyvistä hetkistä.
Lähteet
Yläkemijoen seurakuntakuoro
1983 sekä kuoron 40-vuotisjuhlaCD Monia vuosia.

Kuva Mauri Miettunen

Y

Yläkemijoen seurakuntakuoro valmistautumassa 50-vuotisjuhlien esiintymiseen Auttin kappelilla.
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Viirin kappelia juhlitaan 2.10.
otien jälkeen seurakunnan suunnitelmissa oli rakentaa kaksi rukoushuonetta, Viirinkylään ja Patokoskelle.
Vuonna 1947 kirkkovaltuusto päätti
valita rukoushuoneen paikaksi Karjalaisen perikunnan maan Vanttauskoskelta. Hanke kuitenkin viivästyi vuoteen
1952 asti, koska yläkemijokiset moittivat seurakuntaa huhtikuussa 1949 Lapin Kansassa kalliin ja vain osaa seurakuntalaisista hyödyttävän kirkon rakentamisesta sekä salakähmäisestä pappilan ja seurakuntatalon rakentamissuunnitelmista Vanttauskoskelle.
Keväällä 1952 kirkkohallitukselta
saatiin viiden miljoonan markan avustus, jonka avulla ryhdyttiin toteuttamaan suunnitelmia. Rakennusmestari
Viljami Kaltio laati piirustukset käyttäen pohjana Viirinkankaan siunauskappelin suunnitelmaa. Työt aloitettiin heinäkuussa 1952, ja rukoushuone valmistui joulukuussa 1952. Vihkimisen suoritti 22.9.1953 tuomiorovasti L. P. Tapaninen.
Lähde: Seija Pulkamo, Rovaniemen
seurakunnan historiikki

Uusittu Viirin kappeli
Viirin kappelin korjausremontti valmistui noin vuosi sitten. Kappeli sai
uuden vesikaton, pihavalaistukset, sa-

Nuorisotyö
ilmoittaa

Kuva KHY

S

Varhaisnuorten kerhoja

Korkalovaara-Ylikylä
Liikuntakerhot
Ylikylän koulun liikuntasali: ti klo 16–17,
1.–3. luokat.
Vaaranlammen koulun liikuntasali: ke klo
17–18, 4.–6. luokat.
Korkalovaaran koulu, pieni sali: ma klo 17–18,
3.–4. luokat.
Puuhakokit
Vennin puuhakokit, Vennivaaran kerhotila,
Kevätportti 2, ti kerho on täynnä,
ke 18–19.30, 3.–4. luokat.
Hillakirkon puuhakokit, Hillapolku 9,
ma klo 18–20, 4.–6. luokat, tämä kerho
kokoontuu vain parillisilla viikoilla, eli 30.9. jne.
Ke klo 17–18.30, 1.–2. luokat, vain muutama
paikka vapaana. to klo 17–18.30, 3.–4. luokat.

Viirin kappeli.
devesijärjestelmät, uudet ulkoportaat
ja invaluiskan. Sisäeteiseen rakennettiin WC- ja naulakkotilat. Kirkkosali
maalattiin ja alttari irrotettiin seinästä. Lisäksi asennettiin hissi helpottamaan liikuntarajoitteisten pääsyä alttarille. Sähkö-, lämmönjako, ilmanvaihto sekä vesi- ja viemäröinti myös

uusittiin. Sakastin tilakokonaisuus uudistettiin nykyaikaiselle tasolle keittiöja sosiaalitiloineen. Korjaussuunnitelman laati arkkitehti Hannu Voutilainen ja remontin toteutti MY-Rakennus.
Piispa Samuel Salmi siunaa uudistetun kappelin käyttöön 2.10. klo 19
alkavassa juhlassa.

Yläkemijoen kiinteistöt puhuttavat
Viirin kappelin lisäksi seurakunnalla
on Yläkemijoella seuraavat rakennuskiinteistöt: Viirin vanha pappila (vanha seurakuntakoti), uusi seurakuntakoti sekä Auttin kappeli, jossa on seurakuntasali ja muita toimintatiloja.

Kiinteistöselvityksen ehdotuksia
Seurakunnan rakennustoimistossa valmistui keväällä kiinteistöselvitys, jossa arvioidaan ettei rakennusten ylläpitokustannuksia suuremmin pystytä
alentamaantulevaisuudeessa. Lisäksi
otaksutaan, että maaseutualueiden väestö siirtyy kaupungin keskustaan, jolloin rakennusten tarve ko. alueilla jäänee vähäiseksi, jopa tarpeettomaksi.
Selvityksessä esitetään periaatteet,
joilla seurakunnallisista rakennuksista
ja tiloista voidaan luopua: tulossa olevat suuret korjauskustannukset, käyttöasteen vähyys, korkeat käyttökulut
ja lähialueilla oleva muu ulkopuolinen
vuokrattava toimitila. Lisäksi ehdotetaan, että luovutaan kaikesta uudisrakentamisesta.
Kiinteistöselvityksessä on tehty pri-

orisointiehdotuksia. Viirin vanha pappila puretaan (arvio korjauskustannuksista 800 000 e), uuteen seurakuntataloon rakennetaan korvaava lämpölaitos ja alueen kerhotilat vuokrataan ulkopuoliselta.
Auttin kappeli joko myydään, vuokrataan tai käytetään loppuun, koska
Viirin kappelikiinteistöllä on hyväkuntoiset ja riittävät toimitilat.

Auttin kappelin toivotaan säilyvän
Yläkemijoen piirineuvoston puheenjohtaja Arto Harju-Autti pitää hyvänä Viirin kappeliin nyt tehtyjä korjauksia. Piirineuvosto katsoo, että Viirin
vanha pappilarakennus on tullut tiensä päähän ja joutaa purkaa, mikäli korjauskustannukset ovat 0,5 miljoonasta miljoonaan. Harju-Auttin mielestä
Viirin uuden seurakuntakodin yhteyteen voidaaan rakentaa lämpökeskus
tai ostaa Viirin kappeliin lä̈ mpö̈ ulkopuoliselta taholta.
Harju-Autti pitää Yläkemijoen
kappelikiinteistö̈ jen kä̈ yttö̈ ä suhteessa
vä̈ estöö̈ n kohtuullisen korkeana ver-

rattuna seurakunnan muihin kirkkorakennuksiin. Harju-Autti myöntää, että käyttö̈ ä̈ voisi toki lisä̈ tä̈ . Hän toivoo, että Auttin kappeli pysyisi pystyssä ja seurakunnan käytössä tulevaisuudessakin.
– Auttin kappelikiinteistöö̈ n ei
varmasti tarvita miljoonan remonttia vaan ainoastaan vä̈ lttä̈ mä̈ ttö̈ min,
lä̈ mmö̈ njä̈ rjestelmä̈ mukaan lukien
päästään enintää̈ n 200 000–300 000
eurolla.
– Ylä̈ kemijoella seurakuntatoiminta on paljolti yhteistoimintaa muiden yhteisö̈ jen ja yhdistysten kanssa,
nä̈ in ollaan seurakuntalaista lä̈ hellä̈ .
Tällaiseen on syytä panostaa entistä̈
enemmä̈ n. Siihen tarvitsemme Auttin
kappelin, Viirin kappelin ja seurakuntakodin ja nuorisotilat saadaan vuokraamalla, Harju-Autti linjaa.
Kommentti: Hallintoelimissä ei ole
tehty mitään ratkaisevia päätöksiä
kiinteistöselvityksessä esitetyistä asioista.
KHY

Salibandykerho 1.–3.-luokkalaisille Saaren
koululla maanantaisin klo 16–17.
Salibandykerho 4.–6.-luokkalaisille
Nivavaaran alakoululla keskiviikkoisin klo
16–17.
Liikuntakerho 1.–4.-luokkalaisille Nivavaaran
alakoululla tiistaisin klo 16–17.
Pelit ja leikit -kerho 1.–3.-luokkalaisille
Nivavaaran alakoululla klo 16–17.
Pelit ja leikit -kerho 1.–4.-luokkalaisille
Saaren koululla klo 16–17.
Kokkikerho 3.–4.-luokkalaisille Aapakirkolla
tiistaisin klo 17–18.
Kokkikerho 3.–5.-luokkalaisille Nivavaaran
kerhotilalla maanantaisin klo 18–19.30.
Kokkikerho 4.–6.-luokkalaisille Aapakirkolla
tiistaisin klo 16–17.
Kokkikerho 5.–6.-luokkalaisille Aapakirkolla
torstaisin klo 17.30-19.
Puuhakokkikerho 4-6 -luokkalaisille
Aapakirkolla keskiviikkoisin klo 16.30-18.
Alakemijoki
Puuha-Kokkitytöt 4.–6. lk, ti klo 17.30–19
Alakorkalon kerhotila.
Liikka 4.–6. lk, ke klo 17.30–18.30
Rautiosaaran koulu.
Puuha-Kokkitytöt 4.–6. lk, ma klo 16–17.30
Muurolan kappeli.
Liikkapojat 4.–6. lk, ma klo 16–17.30
Muurolan Tottohalli.
Liikkapojat 1.–3. lk, ti klo 16–17.30
Muurolan Tottohalli.
Liikka 1.–6. lk, ti klo 16–17.30 Hirvaan koulu.
Seuraavat kerhot ovat täynnä, syksyn
mittaan voi kysellä avoimia paikkoja
nuorisotyönohjaaja Katariina Rautiolta, p. 040
732 1989.

Muistopaikka Muurolan kappelille
Kuva KHY

Saaren-Nammankylät
Puuhakerho 1.–3.-luokkalaisille Aapakirkolla
maanantaisin klo 17–18.
Puuhakerho 1.–3.-luokkalaisille Nivavaaran
kerhotilalla maanantaisin klo 17–18.
Puuhakerho 3.–6.-luokkalaisille Aapakirkolla
tiistaisin klo 18–19.

M

uurolan kappelille on saatu muistopaikka, johon voi sytyttää kynttilän muualle haudatun läheisen muistolle. Kuvanveistäjä, taideseppä Risto
Immonen valmisti kesän aikana muistopaikan kappelin taakse varsinaisen
pääsisäänkäynnin yhteyteen.
Immonen kertoo saaneensa idean tutustumiskäynnillä kappeliin.
Pääsisäänkäynnin tornikaarelle ja
ristille muistopaikkka muodostaa vastakaaren, josta kohoaa ylös ruostumattomasta teräksestä taottu risti. Jätin
kynttilöiden sijoitushyllykön avoimeksi, pehmentäväksi yhteydeksi taustan
metsäluontoon, Immonen kertoi.
KHY

Kuvanveistäjä, taideseppä Risto Immonen
valmisti kotikylänsä kappelille Muurolaan
muistopaikan.

Puuha-Kokki 1.–3. lk Alakorkalon kerhotila.
Puuha-Liikka 1.–3. lk Rautiosaaren
metsästysseuran maja.
Puuha-Kokki 1.–6. lk Välijoen koulu.
Puuha-Kokkitytöt 1.–3. lk Muurolan kappeli.
Yläkemijoki
Puuha-kokkikerho 3.–6. lk ma klo 15.30–17
Yläkemijoen koululla.
Tyttökerho ma klo 17–19 Vantuksella
alakoululaisille.
Nuorten sähly ti klo 15–17 Yläkemijoen
koulun liikuntasalissa.
Keskikaupunki
Puuhakerho 1.–3. lk ke klo 18–19
Keltakankaan kerhohuoneella, Keltakangas 2.
Ounasjoki
Kaikenlaisen tekemisen kerhot
Lehtopirtti ma klo 16.30–18.
Meltauksen koulu to klo 17–18.
Maijasen kappeli joka toinen ma klo 17–18.30.
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Nuorisotyö
ilmoittaa
KOULUTUSTA
NUORILLE
Alakemijoki
Itukoulutus
Su 1.9. klo 12-14 Muurolan kappeli.
To 19.9. klo 15.30-17.30 Muurolan kappeli,
Miten leikitään?
La 21.9. klo 17-20 Tivoli, GRR,
Gospel isosen apuna.
To 7.11. klo 15.30-17.30 Muurolan kappeli,
Mikä hartaus?
La 14.12. klo 11-15, Muurolan kappeli,
joulupaja.
Isoskoulutus
Su 1.9. klo 12-14 Muurolan kappeli.
La 21.9. klo 17-20 Tivoli, GRR, Gospel isosen
apuna.
La 26.10. klo 10-17 srk-koti, Minun lahjani ja
Jumalan todellisuus.
To 7.11. klo 17-19 Muurolan kappeli, Isosen
monet roolit.
Pe 13.12. klo 17, krypta ja nuorten
Kauneimmat joululaulut.
Korkalovaara-Ylikylä
Hillakirkko, Hillapolku 9.
Itukoulutus
Itukoulutus on tarkoitettu viime kesän
riparilaisille. Kokoontumiset:
Kuukausitapaamiset klo 15.30–17.15. ma
7.10, ma 4.11. ja ma 2.12. sekä kirkon
kryptassa pe 13.12. klo 17–19.
Mahdollisesti myös ryhmä joka kokoontuu
tiistaina (ti 8.10, ti 4.11. ja 3.12.)
Isoskoulutus
Hillakirkolla, tarkoitettu Itu-vuoden käyneille.
Kokoontumiset ma klo 17–18.30. ma 7.10,
ma 4.11. ja ma 2.12. sekä kirkon kryptassa
pe 13.12. klo 17–19.

MUUTA VARHAISNUORILLE
JA NUORILLE
Saaren-Nammankylät

Yläasteikäisten tyttöjen salibandykerho
Napapiirin yläasteella maanantaisin klo 16–17.
Yläasteikäisten poikien salibandykerho
Napapiirin yläasteella tiistaisin klo 16–17.
Kerhot ovat maksuttomia. Liikuntakerhoista
mahdollisuus osallistua LappiCup salibandyturnaukseen. Pelireissut maksullisia.
Yläkemijoki
k-12 kurssi seiskaluokkalaisille alkaa
Vantuksella 7.10. klo 15.30. Tapaamisia
syksyllä joka toinen maanantai 5 kertaa.
Retki Gospelrokkiin la 21.9. Tivoliin.
Ounasjoki
Ounasjoen nuorisotyön syysaloitus nuorten
messun merkeissä Sinetän kappelilla 4.10.
klo 18, messun jälkeen iltasufeet.
Rippikouluryhmien nro 15 ja 16 sekä isos- ja
itukoulutuksen aloitustapaaminen 4.10. klo 18
nuorten messussa.
Korkalovaara-Ylikylä
Lasten touhupaja Korkalovaaran kappelin
25-v. juhlien yhteydessä 29.9. klo 13 alkaen.
Syyslomalla koululaisille toimintapäivät
14.–16.10. klo 9–14 seurakuntakodilla.
Ilmoittautumiset syyskuun loppuun mennessä
p. 040 730 1965 Merita, p. 040 546 9408 Paula
tai p. 040 730 0153 Jenniina.
K-13: Avoimet ovet Hillakirkolla 23.9., 21.10.
ja 18.11. klo 15.30–17.
Rukousmaalaus maanantaisin 23.9., 21.10. ja
18.11. klo 18–19.30.
Alakemijoki
Nuorten peli-illat Hirvaan koululla 6.–9. lk,
to 3.10. ja 21.11. klo 16.30–18.

Louvren pihalla lystikästä jonottamista.

Seikkailu Euroopassa
O

li aikainen aamu. Rovaniemen lentokenttä kuhisi rinkkaselkäisiä ja matkalaukkuja vetäviä nuoria sekä heidän
vanhempiaan. Tätä päivää oli odotettu,
jännityksen pystyi melkein haistamaan
ilmasta. Nyt mennään Eurooppaan.

Pariisin metrosokkelot
Jo ensimmäisenä iltana tuli selväksi, että Pariisin metron sokkelot vaativat erinomaista suunnistustaitoa. Kun
olimme illalla käyneet huiputtamassa
Eiffelin ja pitäneet rukoushetken tornin
juurella sekä metroilleet omalle ”kotiasemalle”, huomasimme tulleemme
väärästä uloskäynnistä ulos. Kahden
tunnin harhailun jälkeen hotellimme
lopulta löytyi, olimme kokoajan noin
kilometrin säteellä hotellista.

Yhden matkalaukun bussit
Venetsiassa
Ison ryhmän kanssa kulkeminen eri
kulkuneuvoissa tuo omat mausteensa
matkustamiseen. Yksi porukka onnistui
matkalla Versaillesiin kulkemaan saman metroaseman kautta kolmesti ennen kuin oikea suunta löytyi. Venetsiassa busseissa saa kulkea vain yhden
matkalaukun kanssa, joka selvisi meille yhden räyhäävän paikallisen avulla päästyämme pääteasemalle. Venetsiassa vesibusseilla risteily on hauskaa,
mutta niihin saattaa myös jäädä jumiin,
kuten opimme eräällä kerralla, emmekä
pystyneet jäämään pois ruuhkassa vasta kuin seuraavalla asemalla.

Gondolin omituinen vinous
Gondoli oli mielenkiintoinen kulkuneuvo. Kuski seisoi perinteisissä vaatteissa veneen perässä ja gondoli oli kokoajan omituisesti vinossa. Mutta ehkä
se kuului asiaan. Saimme nähdä missä
Don Juan asui ja mielenkiintoisia pikku kujia, jotka päätyivät veteen. Umpikuja saa ihan uuden merkityksen Venetsiassa.

myöhemmin kuin muut osallistujat. Tapausta purettiin yhdessä illalla.

Pyhiä hetkiä Taizessa
Retkemme pääkohde oli nuorten hengellinen keskus Taize, jossa nuoret saivat osallistua luostarin päivärytmiin.
Ensimmäinen kirkkohetki oli heti saapumisemme jälkeen. Yhteisten rukoushetkien aikana Taizessa kaikki pysähtyi. Viikollamme Taizessa oli 2200
nuorta. Säät olivat erittäin suotuisat ja
Taizen ihanassa puistossa oli mukava
kävellä ja katsoa omituisia kalaparvia.
Päivä aloitettiin aamurukouksella,
jonka jälkeen saimme aamupalana patonkia ja suklaata. Sen jälkeen oli raamattuopetusta veljen johdolla sekä keskustelua monikansallisissa pienissä ryhmissä. Sitä seurasi päivärukoushetki sekä lounas. Iltapäivällä oli vaihtoehtoista toimintaa ryhmästä riippuen eli joko veljien kirjeiden pohjalta opetusta ja
keskustelua tai käytännön työtä tai kuoroharjoitus.

Työpajoissa pintaa syvemmälle
Saimme myös iltapäivällä teen, jonka
jälkeen tiistaina ja keskiviikkona oli työpajassa lisää opetusta eri teemoista. Tutustuin teemoihin: ”Ovatko usko ja tiede
ristiriidassa” sekä ”Epäonnistumisen tunne, pitäisikö sitä välttää vai käydä läpi se
ja mitä Jeesus tähän kaikkeen sanoisi.”
Päädyin myös vetäjäksi 24-vuotiaiden pienryhmään, jossa oli nuorisotyönohjaaja Portugalista, teologian opiskelija Kroatiasta, erityislasten
avustaja Englannista, toimistotyöläinen, logistiikan opiskelija sekä ekono-

Puhelimen nouto Firenzen kautta
Junat olivat luksusluokan avaruusjunia, jollaisia ei edes Suomen Pendolino voi päihittää. Mutta junista toiseen
vaihtaminen on haasteellista 23 henkilön kanssa ja kerran kävikin niin, että yksi nuori palasi hakemaan puhelinta junasta ja päätyi junailemaan itsensä Firenzeen. Avuliaiden ja neuvokkaiden ihmisten ja Italian juna-ammattilaisten avulla saimme nuoren turvallisesti kuitenkin Venetsiaan vain tunnin

Venetsiassa gondolin kyydissä.

mian opiskelija Saksasta sekä Taizessa vapaaehtoisena oleva ranskalainen.
Saman pöydän ääressä oli luterilaisia,
ortodokseja sekä katolilaisia. Keskustelimme vilkkaasti ja vertailimme ajatusmaailmojamme eri asioista.
Ensimmäisen illan järkytyksen jälkeen sain kuulla useasti ja useilta eri
nuorilta, miksi emme ole koko viikkoa? ”Täällä on niin ihanaa, että tulen
ensi vuonna itsekseen uudestaan”, joku
sanoi. Toivottiin seurakunnan järjestävän matkan Taizeen.

Taizen tuliaset kotiin
Tapasimme Veli Stepheniä useampaan
otteeseen oleskelumme aikana ja hän
laittoi meidät miettimään, mikä on Taizessa parasta ja mikä kamalaa. Kamalia asioita olivat mm. hieman alkeelliset suihkut, ötökät ja kuumuus. Parhaita asioita olivat uusiin ihmisiin tutustuminen, rukoushetket, Taize – laulut, Raamattu opetus ja osan mielestä Taizessa parasta on kaikki. Veli Stephen haastoi meidät sitten vielä miettimään, miten itse kukin voisi viedä näitä
hyviä asioita arkeen kotona Suomessa.
Monet nuoret sanoivat: osallistua nuorteniltoihin, olla avoimempi uusia ihmisiä kohtaan ja mennä juttelemaan heille, rukoilla ja lukea Raamattua enemmän. Tässä on varmaan asioita, joita jokainen meistä voisi tehdä, että saisimme palan Taizea elämäämme.
Katariina Rautio

Eurooppanuorten matkakertomusilta seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa pe 4.10 klo 17.

Pääsky
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Kirkkomuskarissa pienet ovat suurimpia!
K

Muskari on hengellinen hetki
Kirkkomuskari on seurakunnan
varhaiskasvatusta ja osa kasteopetusta. Jokaisella kerralla sytytetään kynttilä ja hiljennytään. Rukous saa erilaisia muotoja. Se voi
olla laulu, liike tai hiljaisuus, huokaus tai kiitos. Kirkkomuskarissa
ollaan yhdessä Pyhän äärellä.

Parisuhteen vuosihuoltoon
su 27.10. klo 15 seurakuntakeskuksen
juhlasaliin, Rauhankatu 70 B

”Lalla-lalla-laulellaan, lalla-laulellaan.
Soisoi-soisoi-soitellaan, soisoi-soitellaan.
Leilei-leilei-leikitään, leilei-leikitään.
Liilii-liilii-liikutaan, liilii-liikutaan.
Lollo-lollo-lorutellaan, lollo-lorutellaan.
Tatta-tatta-taputellaan, tatta-taputellaan.
Rumrum-rumrum-rummutellaan, rumrum-rummutellaan…”

Ohjelma
• klo 15–17 ”Rakkaani puhu – Sinua
kuunnellaan” – Luento parisuhteen sisäisestä
vuorovaikutuksesta. Luennoitsijoina Lapin- ja
Ensiturvakodin miestyönkeskuksesta Jari Harju
ja Petteri Huhtamella.
• Klo 17 Kahvitarjoilu.
Lastenhoito (yli 3 v.) on järjestetty
srk-kodilla Rauhankatu 70 F.

Kuva KHY

irkkomuskari on laulamista,
soittamista, leikkimistä, liikkumista ja paljon muuta! Se on
seurakunnan järjestämää musiikkileikkikoulutoimintaa. Lapset
käyvät muskarissa yhdessä aikuisen kanssa. Äiti, isä tai isovanhempi saa keskittyä Kirkkomuskarissa lapseen ja yhteiseen tekemiseen
hänen kanssaan.

Tervetuloa

Ilmoittautumiset tarjoilun ja lastenhoidon
vuoksi 23.10. mennessä taina.alatarvas@evl.fi
tai p. 335 5250 (ma–pe klo 9–12).
Ilmoitathan myös ruoka-allergiat ja
lastenhoitoa tarvitsevien lasten iät ja nimet.
Rovaniemen seurakunta

Seurakunnan
järkkäämää

Monia sisarusryhmiä
Monet ryhmät ovat sisarusryhmiä
ja näin koko perhe saa musiikillisesti enemmän. Isomman sisaruksen taidot saattavat riittää jo soittamiseen, vaikka pienempi sisarus
keskittyisi marakassin maisteluun.
Isompi liikkuu jo itse ja vauva on
äidin sylissä. Kun yhdessä opitaan
uusia lauluja, ne siirtyvät varmemmin myös kotiin arkihetkiin. Muskarissa opittuja lauluja voi hyvin
hyödyntää perhepiirissä kastetilaisuuksissa tai muissa juhlissa.

Monenlaisten taitojen
harjaannuttamista
Kirkkomuskarin musiikillisten taitojen lisäksi tutustutaan uusiin kavereihin ja harjoitellaan sosiaalisia taitoja. Aikuiset saavat kaipaamaansa vertaistukea ja pääsevät hetkeksi pois kotiympyröistä.

SÄHLYÄ!
opiskelijoille ja
nuorille aikuisille

Elämys syntyy siitä, kun yhdessä löydetään yhteinen syke. Positiiviset kokemukset musiikista ja
myönteiset musiikilliset mielikuvat kantavat pitkälle.

Kirkkomuskarilaiset kirkossa
Kirkkomuskarilaisten musisointia
on mahdollisuus päästä kuulemaan
su 15.11. klo 15 Rovaniemen kirkossa. Tilaisuus on nimeltään vauvakirkko, ja se sopii ihan koko perheelle. Tapahtuman kesto on noin

30 minuuttia ja sisältö on suunniteltu lapsiperheitä ajatellen. Sunnuntaina 15.12. klo 15 on Lapsiperheiden kauneimmat joululaulut,
jonne kaikki musiikista kiinnostuneet lapsiperheet ovat tervetulleita.
Rovaniemen seurakunnassa on
syyskaudella 2013 yhteensä 13 ryhmää.
Lisätietoja: www.rovaniemenseurakunta.fi
HU

Kellojen soitto
on ihmeellistä.

SUNNUNTAISIN klo 20-21
RAMK:illa osoitteessa Jokiväylä 13
ALKAEN SU 8.9.
Ei mitenkään sen pyhempiä pelejä,
mutta kerran kuussa ollaan hartaita!
Tule pelaamaan hyvien tyyppien kanssa,
pelitaitona toimii into ja oma maila!
Lisätietoa:

facebook.com/groups
/rovaniemensrk.sunnuntaisahly/

Pääsky
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Mistä on kanttorit tehty?
29.09. klo 18 Lauluja luonnosta-konsertti, Lisbeth
Sandberg, laulu, Virve Räisänen, piano.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 €.
06.10. klo 18 Oulujoen seurakunnan kamarikuoro
Gaudiaten konsertti, johtaa Lauri Nurkkala. Vapaa pääsy,
käsiohjelma 5 €.
29.10. klo 19 konsertti, Dmitri Timoshenko, klassinen
kitara. Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 €.
02.11. klo 20 "Iltasointi kynttilän valossa" Kohti Valoa
Kamariin - festivaalia. Mikael Helasvuo huilu, Lauri
Angervo sello. Bach – Britten – Couperin. Konsertti on
noin tunnin väliajaton kokonaisuus. Vapaa pääsy.
Ohjelma 5 €. www.valoakamariin.fi
09.11. klo 18 Seitakuoron gospelkonsertti, pääsylippu.

NAISTEN PÄIHDELEIRI
28.–30.10. Norvajärvellä
Omavastuu 25 €
Tervetuloa nauttimaan luonnosta ja yhdessä olosta.
Yhteiskuljetus, lähtö srk-keskuksesta klo 11.
Paluu klo 15 mennessä.
Tiedustelut Sinikka Vilen, 040 734 5914.
Ilmoittautumiset 21.10. mennessä,
toimistosihteeri Aila Jäntti, 016 335 5263.
Rovaniemen seurakunnan diakonia,
päihde,- kriminaali ja katulähetystyö.

Lämpimät onnittelut diakonityölle näin juhlien jälkeenkin, olkoon
uusi satavuotiskausi Rovaniemen
seurakunnassa siunattu! Samalla kun juhlia vietettiin, jäin miettimään, millainen on kanttoreiden
historia?
Kun asiaa enemmän mietin, totesin, että näihin Sävelkaikuihin
historia ei mahdu. Täytyisi käsitellä Vanha Testamentti, alkuseurakunnan aika, keskiaika, uskonpuhdistuksen aika ja niin edelleen. Mutta tässä voidaan todeta,
että esilaulaja on otettu kirkolliseen hierarkiaan 300-luvulla, sillä
laulaja oli silloin osa julkista tehtävää hoitavaa papistoa. Varsin varhain laulajilta alettiin odottaa ammattitaitoa. Idän kirkossa laulaja
vihittiin tuolloin virkaansa kätten
päälle panemisella. Kantavana ajatuksena on aina ollut, että musiikin
lahja eräänlainen armolahja, kharisma seurakunnassa. Uskonpuhdistus loi protestanttisen kanttorin viran, johon sisältyivät perusteelliset musiikilliset ja liturgiset
opinnot. J.S.Bachin aikana kanttorin monimuotoinen virka koostui
koulukuorojen johtamisesta, opetustyöstä ja liturgisen elämän musiikkivastuusta aina säveltämiseen,

sovittamiseen ja mm. kaupungin
tilaisuuksien musiikista huolehtimiseen.
Moni muistaa Aleksis Kiven
Seitsemästä veljeksestä suomalaisen lukkarihahmon, nykyisen kanttorin viran esiasteen. Tällöin lukkarin tehtävä oli opettaa lapsia, soittaa kirkonkelloja (klockare -nimitys), lisäksi tehtäviin kuului papiston palveleminen kirkoissa ja matkoilla, papiston saunan lämmitys,
postin kuljettaminen, pitäjän kirjurina toimiminen sekä rokottajan ja
välskärin tehtävät. Hän oli siis yhteiskunnan monitoimimies, jolla oli
”viisi virkaa ja kuusi nälkää”. Rovaniemellä eräs taitavimmista lukkareista on ollut vuosina 1800-1825
vaikuttanut Pehr Gullsten , josta Sakari Topelius antoi hyvän todistuksen myös rokottajana. Isorokkoepidemian aikoihin Topelius oli rokotusmatkalla Rovaniemellä ja herrat
kohtasivat. Molempia yhdisti myös
runonkeruuinnostus.
Monet työt lukkarin tehtävistä jäivät yhteiskunnan muille toimijoille, mutta yhdessä vaiheessa lukkari-urkuri toimi myös kansakoulunopettajan yhdistelmävirassa. Jaakko Tuomikoski oli ensimmäisiä tällaisen viran halti-

Sävelkaikuja
joita vuodelta 1870, jolloin myös
Rantavitikan koulu on perustettu.
Kun tämä opetusvastuukin siirtyi
yhteiskunnalle, ensimmäinen varsinainen lukkari-urkuri oli Teofilus Jäntti vuodesta 1919 eteenpäin. Hänen jälkeensä kanttoriurkurin virassa jatkoi isäni Eino
Miettunen, joka soitti ensimmäisen kerran Rovaniemen kirkon urkuja vuonna -34.
Tällainen on kanttorinviran varhaishistoriallinen katsaus, tuoreempi historia saa odottaa julkaisuaan toisessa vaiheessa. Tätä antoisaa ja luovaa kanttorin virkaa
kuvatkoon sattuvasti psalmin 71
sanat: ”Minun huuleni riemuitsevat, kun minä sinulle soitan, ja
myös minun sieluni, jonka sinä
olet lunastanut”.

Mauri Miettunen
johtava kanttori

Uudet papit sijaisuuksia hoitamassa

n Karita Kaukonen toimii vs.
seurakuntaopastorina SaarenNammankylissä maaliskuulle 2014
saakka. Karita on kotoisin Oulusta,
teologian opinnot hän suoritti Joensuussa. Rovaniemi on tuntunut
viihtyisältä kaupungilta luonnon
keskeltä. – Olen viihtynyt työssäni hyvin. Ihmiset ovat olleet ystävällisiä. Tehtäväni on näillä näkymin määräaikainen, mutta suhtaudun tulevaan avoimella mielellä.
Mitä viransijaisuuden jälkeen, sitä en vielä tiedä.
Karita kokee papintyönsä hyvänä periaatteena apostoli Paavalin
sanan: ”Iloitkaa iloitsevien kanssa,
itkekää itkevien kanssa” (Room.
12:15).

Vastaanotto on ollut sydämellistä eri puolilla. Osaltaan kotiutumiseen ja työhön nopeasti ovat vaikuttaneet monet vuodet diakonissana Kittilässä ja Utsjoella (20v).
Rovaniemellä on erityinen paikka sydämessäni. Minut ja mieheni on vihitty Rovaniemen kirkossa. Myös nuorin lapsemme syntyi
täällä Rovaniemellä.
Eija kertoo viihtyneensä suuren seurakuntaorganisaation keskellä hyvin. Työ on hyvin organisoitua ja hengellisesti elävää. Eija toivoo voivansa jatkaa papin
tehtävissä sijaisuuden päättyessä.
Työhön ja tulevaisuuteen häntä
kantaa Pietarin sana Jeesukselle:
”Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että olet minulle rakas” (Joh.
21: 17).

AFRIKAN RISTI JA RISTI AFRIKASSA
Koulutuspäivä kristinuskon tilanteesta Afrikassa

la 19.10.2013 Seurakuntakeskuksen sali (Rauhankatu 70, Rovaniemi)

OHJELMA
9.15

Kahvit

Päivä on tarkoitettu kaikille
kiinnostuneille työntekijöille ja
seurakuntalaisille.

9.45

AlkuhArtAus, lähetyssihteeri Liisa Alanne

Lounas ja kahvi 10 €.

EtiopiAlAisEstA hovihErrAstA DEsmonD tutuun

Ilmoittautuminen ja
erityisruokavaliot
to 10.10. mennessä
Liisa Alanteelle, p. 040 503 4057,
etunimi.sukunimi@evl.fi.

10.00

Afrikan kristillisyyden historia ja nykytilanne,
Suomen Lähetysseuran ulkomaantyön johtaja Rolf
Steffansson
keskustelua

11.30

Lounas

12.30

JAkArAnDAn vArJostA mAkumirAn YliopistollE

Afrikkalainen teologia ja kristinuskon ajankohtaiset
haasteet, Rolf Steffansson
keskustelua

14.00

Koulutuspäivän järjestää
Rovaniemen seurakunta
OULUN HIIPPAKUNTA¤

päivän päätös, hiippakunnan lähetyssihteeri Matti

Laurila

Päätöskahvit

TERVETULOA!

n Eija Seppä työskentelee Lapin
seurakuntien kehitysvammaistyön
pastorin äitiysloman sijaisena ensi vuoden huhtikuun alkuun saakka. Eija on kotoisin Keski-Pohjanmaalta. Viimeiset kolme vuotta
hän on toiminut diakonissa–nuorisotyönohjaajana Kaustisilla ja Ullavalla.

n Kaisa Oittinen työskentelee
seurakuntapastorina aikuistyössä
ja Keskikaupungin seurakuntapiirissä, määräaikaisuus ulottuu tämän vuoden loppuun saakka. Opiskeluaikana Helsingissä Kaisa toimi
opettajansijaisena ja seurakunnan
varhaiskasvatuksessa.
Kaisa kertoo nauttivansa olostaan Rovaniemellä. Vastaanotto
työssä on ollut lämmin ja rohkaiseva.
Olen viihtynyt mukavasti. Arvostan kaupungin luonnonläheisyyttä, hyviä palveluja ja ihmisten
välittömyyttä. Pidän työstäni, ihmisten kohtaamisesta ja Lapista.

Kaisa toivoo voivansa jatkaa seurakuntapastorina Lapissa.
Työssä ja tulevaisuuden odotuksessa häntä rohkaisee Raamatun
neuvo: Ole vain luja ja rohkea.”
(Joos. 1:7). Jumala on kanssamme,
Kaisa luottaa.

n Rovaniemen maisemat ovat Reino Tikkiselle tutut jo 1970-luvulta, jolloin hän työskenteli täällä
nuorisonohjaajana. Sittemmin tie
vei muualle, teologian opiskeluun
ja papiksi mm. Kuoreveden kirkkoherraksi. Nyt eläkepäivinään
hän on palvellut mm. Kempeleen
seurakunnassa. Rovaniemellä hän
toimii seurakuntapastorina Korkalovaaran-Ylikylän piirissä ja Alakemijoella. Haastetta antaa lisäksi lähetystyö ja monikulttuurisuustyöryhmä.
Työni on monipuolista ja rikasta. Yhteistyötä tarvitaan monien eri
työalojen työntekijöiden- ja vapaaehtoisten seurakuntalaisten kanssa
tehtävien hoidon onnistumiseksi.
Rovaniemeläiset ovat ottaneet
vastaan sydämellisyydellä ja ystävyydellä.
Reinon työrupeama ulottuu tällä hetkellä tammikuun 2014 loppuun saakka. Reino suuntaa avoimin mielin tulevaisuuteen.
”Joka aamu on armo uus”, luotan jumalan ohjaukseen, Reino sanoo.
KHY
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Hammaslaboratorio

DentoTeam
Hammaslääkärit

Hyvä Hammas
Oy
Puree Paremmin.

Valtakatu 4 A, Rovaniemi

Valtakatu 4 D, Rovaniemi
p. 020 743 3940

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

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

11

A T !
J
I
E L
K
S
O P I

Diakonian
historiikki
saatavilla

Syksy 2013

ssu klo 18.00
2.9. Avajaisme
Rock Rovaniemi
pel
Gos
GRR
9.
21.
u kirkossa
22.12. Lähdemess
22.9.& 24.11.&

Rovaniemen seurakunnan
100-vuotishistorikkia on saatavilla diakoniatoimistosta sekä seurakunnan neuvonnasta
(Rauhankatu 70). Historiikkia
myydään seitsemän euron hinnalla, tuotto diakonian hyväksi.

Norvajärvellä
1.10. Saunailta
00-20.00
ingroom klo 17.
Liv
n
ica
Afr
12.10.
la.
Seurakuntakodil
a
Wine –tapahtum
25.-27.10. New
pu
lop
kon
tanssivii
23.-24.11 Rukous
Hillakirkossa

Säännöllistä toimintaa
Maanantaisin rukoushetki
yliopistolla klo 11.30-12.00
Lauantai-illat seurakuntakodilla
Rauhankatu 70G klo 17.00-19.00

Radio Dei

Nuorten naisten illat
Avioparipiiri
Raamattupiiri lapsiperheille
Ilonlähde-Gospelkuoro
Miesten jalkapallo

93,4 Mhz

Opiskelijoiden sähly
sunnuntaisin klo 20.00-21.00 Jokiväylä 13

Rovaniemen
seurakunnan ohjelma
sunnuntaisin
klo 9–12.

GE
Seuraa ilmoittelua
perjantain Lapin

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

lisätietoja: heini.kesti@evl.fi 040-1781018

Juhlapalvelua ammattitaidolla

Seutulanharjun hoivakoti Ky

P

Vapun
itopalvelu

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

KIVIVEISTÄMÖ

Ilmoittaudu Kotimaa
Pro -kehittäjäksi.
Saat ammattilaiskanavan koekäyttöösi
ensimmäisten joukossa
syksyllä 2013.
Ilmoittaudu Kotimaa
Varaa
paikkasi:
Pro -kehittäjäksi.
www.kotimaapro.fi/
Saat ammattilaisvaikuttaja
kanavan koekäyttöösi
ensimmäisten joukossa
syksyllä 2013.

Uutiset Videot Taustat Koulutus Blogit Kuvat Pilvityökalu
Varaa paikkasi:

Varaa paikkasi:
www.kotimaapro.fi/
vaikuttaja
www.kotimaapro.fi/
vaikuttaja

On nyt enemmän. Kotimaa on

On nyt enemmän. Kotimaa on
Tietoa, sisältöä, palveluja.
Nyt kaikki samassa paikassa.

p. 016 3792 745
www.lapinkivituote.com

Ilmoittaja,
ota yhteyttä.
Ilmoitusmarkkinointi
Pirjo Teva
020 754 2284,
040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Tietoa,
sisältöä,
Kotimaa Pro on seurakunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden ammattipalveluja.
laiskanava,
joka kokoaapalveluja.
verkkoon yhteen
Tietoa,
sisältöä,
paikkaan
monipuoliset
sisällöt ja palvelut.
Nyt
kaikki
samassa
Nyt
kaikki
samassa
Kaikki
on nyt Kotimaassa
japaikassa.
Kotimaa on
kaikkialla!
paikassa.
Kotimaa Pro on seurakunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden ammatti-

Lue koko Kotimaa-lehti
verkossa – tietokoneella,
tabletilla ja älypuhelimella.
Aikaan ja paikkaan
katsomatta.

opiskelijatoiminta / sivu: OMA

Kansa-lehdessä.

Blogit Kalenterit
Arkistot
Kuvat Koulutus
UutiskirjeLinkit Uutiskirje
Blogit
Kalenterit
Arkistot
KuvatLinkit
Koulutus
LAPIN KIVITUOTE KY
Kumppanit Appsit Jäsen 360° Taustat Seurakuntatiedotus
Käytä vaikutusAppsit
Kumppanit
Jäsen
360°
Taustat
Seurakuntatiedotus
valtaasi!
Artikkelit Videot Arviot Koulutus BlogitKäytä
KuvatvaikutusPilvityökalu
Kivialan erikoisliike
Blogit
Arkistot
Kuvat
Linkit
Uutiskirje
valtaasi!
Blogit Kalenterit
Kalenterit
Arkistot
Kuvat Koulutus
Koulutus
Linkit
Uutiskirje
Artikkelit
Videot
Arviot
Koulutus
Blogit
Kuvat Pilvityökalu
- hautakivet
Appsit
Kumppanit
360° Taustat
Seurakuntatiedotus
Käytä
vaikutusKumppanit
Appsit Jäsen
Tapahtumat
Feedit
Seurakuntatiedotus
Ilmoittaudu
Kotimaa
- lisäkaiverrukset
Blogit
Kalenterit
Arkistot
Linkit
Uutiskirje
Kuvat
Koulutus
valtaasi!
Pro
-kehittäjäksi.
Artikkelit
VideotTaustat
Arviot Koulutus
Koulutus Blogit
Blogit
Kuvat
Pilvityökalu
Linkit
Uutiset Videot
Kuvat
Pilvityökalu
- keittiötasot yms.
Saat ammattilaisBlogit KalenteritAppsit
Arkistot Tapahtumat
Kuvat Koulutus
Linkit
Uutiskirje
Kumppanit
Feedit
kanavan
koekäyttöösiSeurakuntatiedotus
ensimmäisten
joukossa
Kumppanit Appsit Tapahtumat Feedit Seurakuntatiedotus
8, 96100 Rovaniemi
Uutiset
Videot Taustat Koulutus
Blogit Kuvat Lepikontie
Pilvityökalu
syksyllä 2013.

Nauti tutun lehden
seurasta joka torstai.
Löydä tietoa, taustoja
ja väitteitä kirkosta anno
domini 2013.

Holy Mass in Rovaniemi Church
last Wednesday on month at 6 pm.

Seutulankuja 11 016 379 7071
96800 Rovaniemi

Anni Pallari
p. 0400 692 523

Lähteentien pirtti

Kotimaa
Pro
seurakunnan
laiskanava,
jokaon
kokoaa
verkkoon yhteen
paikkaan monipuoliset sisällöt ja palvelut.
työntekijöiden
ja luottamusKaikki on nyt Kotimaassa ja Kotimaa on
kaikkialla!
henkilöiden
ammattilaiskanava,
joka kokoaa verkkoon yhteen
paikkaan monipuoliset sisällöt
jaKotimaa-lehti
palvelut. Kaikki onNäköislehti
nyt
Nauti tutun lehden
Lue koko Kotimaa-lehti
seurasta joka torstai.
verkossa – tietokoneella,
Kotimaassa
ja Kotimaa
Löydä tietoa, taustoja
tabletilla ja älypuhelimella.
ja väitteitä
kirkosta anno
Aikaan ja paikkaan
on
kaikkialla!
domini 2013.
katsomatta.
www.kotimaapro.fi
Kotimaa-lehti
Näköislehti

English Bible Study on Mondays at 5 pm in Rauhankatu 70F

T C O N N E C T E Liity:
D // GFB-ryhmä:
E T C O Rovaniemen
N N E C T Eseurakunnan
D // G E T C O N N E C T E D

ANNIN PITOPALVELU

Tunnelmallinen

Alfa-kurssi + aikuisrippikoulu
torstaisin alkaen 3.10. klo 17.00-19.30 Kauppayhtiöllä

K24

Ammattilaiskanava

Seuraa ajankohtaisia
uutisia, blogeja ja
keskusteluja.

Käytä verkkopalvelun sisältöä helpottamaan työtäsi. Kotimaa Pro tarjoaa työhön parhaat käytännöt sekä
työmuotokohtaiset teemasisällöt.
www.kotimaapro.fi
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Täyden palvelun hautaustoimisto

LUOTETTAVASTI JA
AMMATTITAIDOLLA
HAUTAUSPALVELU LUOMA-AHO KY
Palvelemme ma-pe 10-15 ilt. ja viikonloppuna sop. mukaan
Puh. (016) 319 737 • 0400 931 774
Rovakatu 15 • www.hautauspalveluluoma-aho.ﬁ

Pääsky
33. vuosikerta
Julkaisija
Rovaniemen seurakunta
Päätoimittaja
Jouni Riipinen
puh. 0400 174 005
jouni.riipinen@evl.fi
Vastaava päätoimittaja
Olli Seppälä
Toimitussihteerit
Kari Yliräisänen, puh. 040 5032 734
kari.yliraisanen@evl.fi

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-yhtiöt
Ilmoitusmarkkinointi
Pirjo Teva
puh. 020 754 2284,
040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi
Toimituksellinen aineisto
Rovaniemen seurakunnan
tiedotustoimisto,
PL 8104, 96101 ROVANIEMI

Seuraava Pääsky ke 27.3.2013
Aineisto
ma 11.3.2013
Kustantaja
Kustannus-Osakeyhtiö
Kotimaa
Jouni Hagström, puh. 335 5249
jouni.hagstrom@evl.fi
Painatus Alma Manu Oy,
Rovaniemen paino
Lehtityöryhmä
Jakelu
Itella posti oy
Jouni Riipinen pj., Jouni Hagström,
Jakeluhuomautukset
puh. 335 5249
Sanna Kerola, Sirpa Nykänen, Tuomo
Tilaukset
5
euroa
vuosikerta
Korteniemi, Markku Kukkonen, Maija
31 650
Pieskä, Pirjo Pyhäjärvi, Kari Yliräisänen Painos

Pääsky
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HALUAISITKO LAULAA ENGLANNIKSI?
Holy Mass kuoron harjoitukset ke klo 17.00 Ounasrinteen kappelilla (Saaruantie 3) paitsi kuukauden viimeisenä keskiviikkona Rovaniemen kirkossa (Yliopistonkatu 2) juuri ennen Holy Massia. Laulamme erilaista kansainvälistä kristillistä musiikkia. Kuoroa johtaa kanttori Tauno Savioja. Aiempaa laulukokemusta ei edellytetä.
Lämpimästi tervetuloa!

25.10 Kairatemppeli
18.45 Ylistys
19.30 Elevate Night
21.00 Café: Mukavaa yhdessäoloa

26.10 Seurakuntakeskus
“Let it rain”- koulutuspäivä

WOULD YOU LIKE TO SING IN ENGLISH?
Holy Mass Choir rehearsal on Wednesdays at 5pm at Ounasrinne Chapel (Saaruantie 3) except on the last Wednesday of every
month when at Rovaniemi church (Yliopistonkatu 2) just before the Holy Mass. We sing different kind of international Christian music. Cantor Tauno Savioja leads the choir. No previous
singing experience required. Warmly welcome!
HOLY MASS
kirkossa ke klo 18 – HOLY MASS at Rovaniemi church on Wednesdays at 6pm päivämäärät / dates: 25.9., 30.10., 27.11., 25.12.
VAIVATON VIHKIHETKI
Vaivaton vihkihetki kirkossa ke 11.12. klo 16-21
HALUAISITKO PALVELLA VAPAAEHTOISENA?
Seurakunnassa on tarjolla lukuisia vapaaehtoistehtäviä. Joihinkin niistä pääsee vain koulutuksen kautta, mutta suurin osa tehtävistä on kaikille tarjolle.
Vapaaehtoiset kokoontuvat srk-kodin yläsalissa, os. Rauhankatu 70G, ti klo 17-18. Palaveri on kaikille avoin. Tule tutustumaan mukavaan joukkoomme! Tied. Sari Kuirinlahti, p. 040 550
4732, sari.kuirinlahti@evl.fi
RADIORAAMIS - Radio Dei (93,4 MHz) Tänä syksynä käydään Radioraamiksessa läpi Apostolien teot. Radioraamattupiirin kotisivuilta radioraamattupiiri.fi löytyvät ohjeet oman raamattupiirin perustamista varten. Voit tiedustella myös jo perustetuista ryhmistä. Tied. Sari Kuirinlahti, p. 040 550 4732, sari.
kuirinlahti@evl.fi

10.00
11.30
12.30
14.00
14.30

Innostavaa opetusta uskosta, työpajat, rukouspalvelua,
paneeli, ylistystä
Vieraat:
Kielet:
Paikat:
Järjestäjät:

Mark Grifﬁths, David Ritchie, Englanti, Jukka Jämsén, Jyväskylä
Suomi ja Englanti
Kairatemppeli, Kairatie 37, Seurakuntakeskus, Rauhankatu 70, Café Tivoli
Rovaniemen ev.lut. srk, Helluntaisrk ja Vapaasrk, New Wine -verkosto

Jumalan todellisuus – todellinen Jumala
Ruokailu
Minä ja minun uskoni – käytännössä koettua
Välipala
TYÖPAJAT
1) Mene, näe ja koe – Katutyöpaja
2) Pintaa syvemmälle
16.00 Ruokailu
17.00 Näillä eväillä – Katse eteenpäin
19.00 Splash! – Café Tivoli
(Ohjelmassa live musaa, puhetta yms.)

27.10 Kairatemppeli
12.00
14.00
15.30
16.00

Isien sydämet lasten puoleen
Ruokailu & Kahvi/tee
Ylistys
Viesti seuraavalle polvelle

Syyssateen siunaus nuorille ja opiskelijoille
Rakastettu ja odotettu Syyssateen siunaus järjestetään tänäkin vuonna, mutta tällä kertaa
erityisesti nuorille ja opiskelijoille. Lauantaina 26.10. isoskoululaiset ja muut innokkaat
pääsevät nauttimaan tuhdista

tietopaketista sekä käytännön
harjoittelusta seurakuntakodilla Let it Rain! –koulutuksessa,
kun Briteistä asti matkustavat
opettajamme puhuvat mm. Jumalan todellisuudesta ja omasta uskonelämästä.

Illalla Tivolissa on tarjolla
evankelioiva Splash! -tapahtuma hyvän musiikin höystämänä! Tapahtuma on kaikille
avoin, päihteetön ja maksuton.

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

Holy Mass-englanninkielinen messu.
nuorten messu.
Lauluja luonnosta-konsertti, Lisbeth Sandberg, laulu, Virve Räisänen, piano. Vapaa
pääsy, käsiohjelma 5 €.
06.10. klo 18
Oulujoen seurakunnan kamarikuoro Gaudiaten konsertti, johtaa Lauri Nurkkala. Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 €.
08.10. klo 12
Vanhustenviikon tapahtuma.
09.10. klo 18.30 Jumalan kohtaamisen ilta.
13.10. klo 18
Tuomasmessu.
25.10. klo 18
nuorten messu.
20.10.
Lähetyssunnuntai, klo 10 messussa saarnaa
SLS:n ulkomaan työnjohtaja Rolf Steffansson, messun jälkeen kirkkokahvit, lähetystilaisuus srk-keskuksen salissa.
27.10. klo 10
messussa saarna Penna Parviainen, Rauhanyhdistyksen syysseurat.
27.10. klo 15
Lähdemessu Syyssateen siunaus-tapahtuman yhteydessä.
29.10. klo 19
konsertti, Dmitri Timoshenko, klassinen kitara. Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 €.
30.10. klo 13
lasten Virrestä voimaa.
30.10. klo 18
Holy Mass-englanninkielinen messu.
KESKIKAUPUNKI
28.09. klo 13–14.30 alkaen kristityt eri seurakunnista
rukoilevat yhdessä herätystä kuukauden viimeisenä lauantaina. 28.9. Vapaaseurakunta.
26.10. Syyssateen siunaus tapahtuma.
30.11. Kairatemppeli ja 28.12. kirkon krypta.
30.09. klo 16
katulähetyksen Pullakirkko.
30.09. klo 17
Bible Study srk-kodin alasalissa.
01.10. klo 9.15 ja 10.15 Viirinkankaan kappelissa lasten
enkelikirkko.
01.10. klo 17
Vapaaehtoiset srk-kodin yläsalissa
(joka tiistai).
01.10. klo 18
Naisten raamis kryptassa (joka tiistai).
02.10. klo 13
srk-keskuksessa Virrestä voimaa.
02.10. klo 18
Norvajärven leirikeskuksessa miesten saunailta. Lähtö 17.45 srk-keskuksesta. Isäntänä
Hannu Ullner.
02.10. klo 18.30 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
03.10. klo 18
lähetystyön rukousilta kryptassa.

12.10. klo 13–15.30 kryptassa rukousiltapäivä Rovaniemen
puolesta.
16.10. klo 13
srk-keskuksessa Virrestä voimaa.
16.10. klo 18
Norvajärven leirikeskuksessa miesten saunailta. Lähtö 17.45 srk-keskuksesta. Isäntänä
Topi Litendahl.
16.10. klo 18.30 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
19.10. klo 10-14 srk-keskuksessa Kristinusko Afrikassa -koulutuspäivä, Rolf Steffansson, ulkomaantyön
johtaja SLS.
23.10. klo 18.30 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
26.10. klo 12-16 Rovaniemen rovastikunnan diakoniapäivä
srk-keskuksessa.
28.10.
katulähetyksen Pullakirkko.
30.10. klo 18
Norvajärven leirikeskuksessa miesten saunailta. Lähtö 17.45 srk-keskuksesta. Isäntänä
Kari Yliräisänen.
30.10. klo 18.30 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.

29.09. klo 13

01.10. klo 18
06.10. klo 13
13.10. klo 13
15.10. klo 18
17.10. klo 10
20.10. klo 13
27.10. klo 12
27.10. klo 13
29.10. klo 18

KORKALOVAARA-YLIKYLÄ
kappelin 25 –vuotisjuhlamessu, liturgia Ilari Kinnunen, saarna Henry Rantala, kanttorina Maie Kuusik, Kirkkokuoro ja Seitakvartetti. Ohjelmalliset kirkkokahvit. Lapsille omaa
ohjelmaa.
Hillakirkolla, Hillapolku 9, retriittivenyttely.
kappelissa messu.
kappelissa messu.
Hillakirkolla, Hillapolku 9, retriittivenyttely.
Aamukahvit Sanan äärellä Sudensuun
asukastuvalla, Sudentie 18D.
kappelissa messu.
Ylikylän koululla sanajumalanpalvelus.
kappelissa messu.
Hillakirkolla, Hillapolku 9, retriittivenyttely.

OUNASVAARA
27.09. klo 9 ja 10 kappelissa lasten enkelikirkko.
29.09. klo 15
kappelissa Mikkelinpäivän messu.
06.10. klo 15
13.10. klo 15
27.10. klo 15

06.10. klo 11
06.10. klo 13
09.10. klo 10
20.10. klo 11
20.10. klo 13

kappelissa Pyhät meiningit –perhekirkko
ja -tapahtuma, 10-synttärit.
kappelissa messu.
kappelissa messu.
SAAREN-NAMMANKYLÄT
Aapakirkossa sanajumalanpalvelus.
Jouttikeron kappelissa messu.
Aamukahvit Sanan äärellä Tuohitie 5C 24
Tupasvilla-asukastuvalla.
Aapakirkossa sanajumalanpalvelus.
Jouttikeron kappelissa messu.

23.10. klo 10

Aamukahvit Sanan äärellä Tuohitie 5C 24 Tupasvilla-asukastuvalla.
YLÄKEMIJOKI

26.09. klo 10–11.30 Perhekerhon retki.
26.09. klo 11–13 Tennilän kylätalolla kaikenikäisten kerho.
29.09. klo 11
Auttin kappelissa messu.
02.10. klo 19

Viirin kappelin ja seurakuntakuoron juhla,
piispa Samuel Salmi, Lindström, Miettunen,
srk-kuoro, Lapsikuoro, Vitikka, Alakörkkö, soitinyhtye, alkaa kahveilla klo 18.
10.10. klo 11
Oikaraisen kerho.
13.10. klo 11
Auttin kappelissa jumalanpalvelus.
20.10. klo 11
Viirin kappelissa messu, kirkkokahvit ja seurat.
22.10. klo10.30–12 Auttin kappelisa varttuneiden kerho.
24.10. klo 10–13 Viirin srk-kodilla toimintapäivä. Perhekerho
samassa.
27.10. klo 11
Auttin kappelissa messu.
30.10. klo 11–13 Tennilän kylätalolla kaikenikäisten kerho.
ALAKEMIJOKI
26.09. klo 10
27.09. klo 18
29.09. klo 11

kappelissa Enkelikirkko.
kappelissa myyjäiset, Muurolan Rauhanyhdistys.
kappelissa Mikkelipäivän sanajumalanpalvelus.

06.10. klo 13.30 kappelissa perhekerho karennien kanssa.
13.10. klo 11
kappelissa perhekirkko. Burmalainen lounas,
vapaaehtoinen maksu lähetystyölle.
20.10. klo 13.30 kappelissa perhekerho karennien kanssa.
24.10. klo 18
kappelissa virsilauluilta.
27.10. klo 11
kappelissa perhekirkko. Kirkkokahvit ja
4-vuotiaiden synttärit.
OUNASJOKI
29.09. klo 16

Sinetän kappelissa Pyhät meiningit.

04.10. klo 18
06.10. klo 14
13.10. klo 18
16.10. klo 12

Sinetän kaappelissa nuorten messu.
Meltauksen kappelissa messu, kirkkokahvit.
Sinetän kappelissa Hiljaisuuden ilta ja HPE.
Meltauksen kappelissa 70–75-vuotiaiden
syntymäpäiväjuhla.
Meltauksen kappelissa iltamusiikki, Marttala,
Peltola, Raimo Miettunen.
Sinetän kappelissa messu, kirkkokahvit.
Maijasen kappelissa musiikkia ja Sanaa,
Marttala, Peltola, Raimo Miettunen.

20.10. klo 18
27.10. klo 11
27.10. klo 18

