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Pääkirjoitus

Kiitoksia, vinkkejä, muutoksia ja tilaa

K

nittelu, tähtäyspiste laadukkuuteen, erilaisuuden rikkauden hyödyntäminen, monipuolisuudelle tila, yhteinen valmistelu ja yhdessä
toteuttaminen kantavat hyvää hedelmää
ihmisten kohtaamisessa ja palvelemisessa.
*****
ämän Pääskyn mukana on Tule ja Katso
-liite, josta löytyy syksyn seurakuntatoiminta aikatauluineen. Tarjolla on jälleen
monipuolista tilaisuutta, tapahtumaa, hetkeä, pienpiiriä, kerhoa, retkeä, jumalanpalvelusta jne. Ehkäpä niissä on se yhteisöllisyys,
jota Sinä tai läheisesi kaipaa.
Seurakunta on lähelläsi, rinnallasi, Sinua
varten. Samalla on hyvä muistaa, että itsekukin osallistumisellamme olemme luomassa
yhteisöllisyyttä. Siksi myös Sinä olet tärkeä.
Sinullakin on annettavaa. Sinulla on monet
kokemuksesi, hiljainen tietosi, tarinasi, lämpösi. Kenties sinä olet se olkapää tai kuuleva
korva, jota toinen kaipaa. Lähimmäinen.
Seurakunta, Kristuksen ruumiina on kokonaisuus, jossa on tila ja paikka erilaisuudelle
ja monenlaisuudelle. Kristuksen yhteisössä
jäävät taka-alalle ja ylittyvät inhimilliset rajat: ihonväri, sukupuoli, kansallisuus, kulttuuritausta jne.
Tämä tietoisuus on ollut kirkossa jo pa-

T

ri tuhatta vuotta. Se näkyy Jeesuksen antamassa lähetyskäskyssä ”tehkää kaikki kansat
opetuslapsikseni”. Se sanoitetaan myös apostoli Paavalin sanoilla seurakuntayhteydestä:
”Yhdentekevää oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä
kaikki te olette yksi.” Raamatun viimeinen
kirja, Ilmestyskirja kertoo taivaasta, jossa on
koolla ihmisiä kaikista kansoista, heimoista ja
kielistä. Ja he yhdessä ylistävät Jumalaa.
Sanalla sanoen: kaikille on tilaa. Sinullekin.

koherraan virkaa hakeneet. Voidaan arvioida,
että tavanomaisella hallinnon etenemisvauhdilla seurakuntalaiset pääsevät valitsemaan
paimenensa vasta vuoden 2016 puolella.
Mahdolliset oikaisuvaatimukset tai valitukset
tietysti pidentävät aikataulua.
Muutokset tuovat aina mukanaan uusia
mahdollisuuksia. Niihin tulee käydä rohkeasti
ja luottavasti. Niissä seurakunta luottaa hyvän
Jumalan siunaukseen ja johdatukseen. Niitä
myös pyytäkäämme.

*****
yksy käynnistää muutosten virran seurakuntaorganisaatiossa.
Työntekijöissä tapahtuu vaihdoksia
lukuisten eläköitymisten seurauksena syksyn
mittaan. Diakoniaan, lähetykseen, kanttoreihin on tulossa uusia kasvoja, kunhan virkavalinnat säädetyssä järjestyksessä saadaan
suoritettua.
Kirkkoherran valintaprosessi on myös
käynnistynyt, kun tuomiokapituli on 11.8.
julistanut viran haettavaksi 14.9. mennessä.
Samassa kokouksessa kapituli vahvisti vaalitavaksi suoran vaalin kirkkovaltuuston linjauksen mukaisesti.
Syyskuun puolivälissä ovat tiedossa kirk-

S

Kuva: Harriet Urponen

esän ja koko vuoden huippukohta seurakuntamme elämässä oli yhdessä Suomen
Lähetysseuran kanssa järjestetyt valtakunnalliset lähetysjuhlat kesäkuun puolivälissä Lappi Areenalla.
Saadun palautteen perusteella juhlat onnistuivat hyvin. Tapahtumaviikonvaihteen sää
oli lämmin ja aurinkoinen, keskiyön aurinkokin valaisi ja lumosi eteläisestä Suomesta
saapuneet juhlavieraat.
Kävijämäärätavoite 6000 saavutettiin.
Ohjelmaltaan juhlat on koettu monipuolisen
antoisina. Sydämiin oli jäänyt ystävällinen
palvelu, kohtaamisen ilo, kosketetuksi tulemisen tuntu, Sanan ja ajatusten pähkinöitä
arjen ja työn suuntaviivoiksi, monipuolisen
musiikin soinnuttamaa iloa ja kiitosta.
On ilo kiittää kaikkia teitä juhlien järjestelyissä mukana olleita vapaaehtoisia sekä
seurakunnan ja Lähetysseuran työntekijöitä.
Itsekukin teistä antoi oman osaamisensa ja
aikansa yhteiseksi hyväksi juhlien onnistumiseksi. Kiitos.
Lämmin kiitos myös Rovaniemen kaupungille erittäin merkittävästä tuesta juhlaviikonloppuun sekä kaikille tapahtumaa tukeneille
yrityksille.
Juhlien palaute antaa oman hyvän vinkkinsä seurakunnan perustyöhön. Hyvä suun-

Kari Yliräisänen
vt. kirkkoherra

Viikon sana

Kirkon kynnys

Herra antaa oikeat sanat
Mooses sanoi Herralle: ”Mutta, Herra, minä
en ole koskaan ollut hyvä puhuja enkä ole nytkään, vaikka sinä olet puhunut minulle. Minulla on hidas puhe ja kankea kieli.”
Herra sanoi hänelle: ”Kuka on antanut ihmiselle suun? Kuka tekee ihmisestä mykän tai
kuuron, näkevän tai sokean? Enkö juuri minä,
Herra? Mene nyt, minä olen sinun kanssasi,
kun puhut, ja neuvon sinulle, mitä sinun tulee
sanoa.” (2. Moos. 4: 10–12)

Rukous
Armollinen Jumala, sinun hyvyytesi ravitsee
meitä joka hetki. Avaa silmämme näkemään lähimmäistemme hätä ja korvamme kuulemaan
heidän pyyntönsä. Rohkaise meitä sanoin ja
teoin välittämään rakkauttasi ja kantamaan vastuuta koko luomakunnastasi. Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme
tähden. Aamen.

Hartaus
Lähimmäisenä
Ihmisten kanssa keskusteltaessa olen törmännyt monta kertaa asenteisiin, missä itsensä ja
lähimmäisen tuntemista pidetään itsestään selvänä. Se on edellytys hyvälle elämälle, jonka jokainen varmasti oppii. Moni meistä yhtyy sanontaan; tunnen itseni ja ystäväni, kuin
”omat taskuni”. Sosiaalisessa elämässä toiset
odottavat tuttujen tuntevan heidät automaattisesti. Kuitenkin monet kärsivät yksinäisyydestä. Yksinäisyydessä mikään ei ole helppoa.
Se alkaa hallita koko persoonaa ja elämää.
Yksinäisyyden hyväksyminen on vaikeaa monelle. Elämä ahdistaa, elämän mielekkyys on
poissa. Elämän ilo on kadonnut ja positiivista
energiaa antavat asiat ovat käyneet vähäisiksi.
Tämä kaikki saattaa johtua siitä, että ihminen ei ole sinut omien tilanteensa kanssa. Rinnassa on painava lasti, jota pitää kantaa mukanaan päivästä toiseen. Lisäksi tuo lasti on muurina kaiken hyvän kokemiselle. Ihminen voi
olla myös henkisesti yksin sosiaalisen elämän

keskellä. Hyviä ihmissuhteita on vaikea muodostaa kärsivänä.
Mikä murtaa yksinäisyyden kahleet? Jokainen tarvitsee rinnalleen ystäviä, jotka ovat luotettavia ja ajattelevat toisen parasta. Meistä
kaikki on lähimmäisiä ja myös lähimmäisten tarvitsijoita. Jokainen on voi toimia aloitteen tekijänä ihmissuhteissa. Yksin jäänyttä voi
kohdata katseella ja tervehdyksellä tai antamalla aikaa hänelle. Et ehkä kulje lähimmäisesi
ohi, vaan pysähdyt ja kuuntelet häntä.
Raamatun valossa lähimmäisten merkitys on
korvaamattoman tärkeää. Toiset ihmiset ovat
kaiken hyvinvoinnin perustassa, myös itselle.
Mitä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää
te heille (Matt 7:12). Jeesuksen opetus antaa
meille aina mallin, kuinka meillä kaikilla olisi hyvä olla.
Mikko Reijonen

Hyvää lähimmäisen päivää
Lähimmäisen rakkaudesta puhutaan paljon. Kirkossamme sille on oma teemasunnuntaikin, joka sijoittuu tänä vuonna elokuun loppuun.
Sodan jälkeen sodan raunioittamassa ja köyhdyttämässä maassamme virisi kirkossamme uudenlaista yhteisvastuullisuutta. Kirkossa alettiin viettää
ns. Lähimmäisen päiviä vuonna 1947.
Tuolloin diakoniatyölle kerättiin varoja
myymällä Lähimmäisen päivän merkkejä, joiden tuotolla tehtiin hyvää hädässä oleville. Päivien tavoitteena oli
diakoniakasvatus, eli seurakuntalaisten
kasvattaminen vastuuseen avun tarpeessa olevien auttamiseksi. Tuolloin ”lähimmäisenpäivät” kestivät kaksi päivää.
Ensimmäisenä päivänä oli yleensä hyväntekeväisyystalkoot ja toisena päivänä koko kylän yhteinen Lähimmäisen
päivän juhla.
Vuonna -47 esimerkiksi Alanammassa talkoilla tehtiin nuorten miesten voimalla tietä ja sunnuntaina Lähimmäisen juhlassa ohjelmassa esiintyivät koululaiset.
Kylätoimikunnat ovat aina kantaneet
suurta vastuuta Yhteisvastuukeräyksen
toteuttamisesta. Listakeräys on ollut suo-

situin keräysmuoto. Lisäksi on erilaisia
keräystempauksia.
Vuoden 2015 Lähimmäisen päivä kutsuu yhteiseen ja yleiseen hyvän tekemiseen. Teemallisesti liitymme tämän vuoden yhteisvastuukeräykseen vapaaehtoisuuden aihepiirillä.
Diakoniakylätoimikuntien historia on
hieno esimerkki tämän vuoden lähimmäisen päivän teemasta. Meitä jokaista kutsutaan jälleen hyvän tekemiseen. On tärkeää
nähdä, että kaupunki, seurakunta, yhteisöt ja valtio ovat myös lähimmäisiä joilla on lähimmäisen vastuu. Me olemme
usein puhujia, mutta missä ovat tekijät?
Juuri tekijöitä aikamme kaipaa, arjen arkienkeleitä jotka uskaltavat laittaa työrukkaset käteen.
Jeesus oli kokonaisvaltaisesti esimerkkinä Jumalan rakkaudesta, joka ylittää kaikki rajat. Tämä esikuva velvoittaa meitä näkemään jokaisessa ihmisessä
lähimmäisen. Pyhältä Hengeltä saamme
voiman hyviin tekoihin lähimmäistemme
hyväksi. Ihminen itse ei aina ole tietoinen siitä, että hän hyvää tehdessään toimii Jumalan rakkauden välikappaleena.
Markku Kukkonen, johtava diakoni
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Pakataanpa kerhoreppu –
Tutkitusti laadukasta toimintaa lapsille

Tutkimuksen mukaan kerhotoiminta on laadukasta ja siihen ollaan tyytyväisiä. Seurakunta koetaan hyvänä kasvatuskumppanina
ja avoimen varhaiskasvatuspalvelun tuottajana.

Lapsi on ihme
Seurakunta haluaa olla lähellä lapsiperheitä. Synnyttäneiden osastolla äidit saavat vauvakassin, josta löytyvät rukouskirja ja tarpeellista tietoa lapsiperheille suunnatusta toiminnasta. Kerhopaikkoja
on ympäri kaupunkia aina jokivarsiin saakka. Lasten kirkkohetket kappeleilla ja kirkossa on suunniteltu pikkulapsiperheitä ajatellen.
Kaikkeen toimintaan voi osallistua
vaikka ei kuuluisi kirkkoon.

Päiväkerhot
Päiväkerho on tarkoitettu 3-6-vuotiaille lapsille. Päiväkerhoryhmät
kokoontuvat 1–3 kertaa viikossa
aina 2–3 tuntia kerrallaan. Kerhossa harjoitellaan tärkeitä taitoja yhdessä leikkien, laulaen, lorutellen
ja liikkuen. Jokaisessa kerhossa on
pieni hartaushetki. Ulkoilu on tärkeä osa toimintaa.
– Eväitten syöminen on kyllä aika hauskaa, tuumaa 5-vuotias Helka. Äidin sanoessa illalla, että pakataanpa kerhoreppu, ei Helkaa ja
Milkaa tarvitse kahta kertaa pyytää apuun. He laittavat tossut ja
eväät reppuun ja ovat heti valmiina lähtemään. Reppu on sama, joka on äidillä ollut päiväkerhossa
aikanaan.
Päiväkerhojen
lastenohjaajat
ovat valmiita tukemaan perheitä
erityisesti kristillisissä kasvatuskysymyksissä sekä lapsen kasvuun
ja oppimiseen liittyvissä asioissa.
Ryhmässä syntyvät kaverisuhteet
ovat tärkeitä ja sosiaalisten taitojen
harjoitteleminen on kerhotoiminnassa oleellista. Seurakunnan kerhossa halutaan tuoda lapsille kokemus pyhyydestä ja hiljaisuudesta
yhteisen rukouksen kautta.

Kuvat Harriet Urponen

Sari Posti on tutkinut
sosiaalialan opinnäytetyönään Rovaniemen
seurakunnan päiväkerholaisten vanhempien käsityksiä kerhotoiminnasta.
messun rakenne suunnitellaan erityisesti pikkulapsiperheitä ajatellen. Muina sunnuntaina lapset voivat osallistua pyhäkouluun saarnan aikana. Pyhäkoulu kokoontuu
urkulehterin takahuoneessa. Tämä
huone on perheiden käytössä muidenkin kirkkotilaisuuksien aikana.
Pyhäkouluryhmiä
kokoontuu
Muurolan kappelilla sekä Keltakankaan kerhotilassa. Perheille
suunnattuja tapahtumia on kaikilla kappeleilla.

Leirejä ja retkiä moneen makuun
Perheitä kohdataan myös retkillä
ja leireillä, joita järjestetään ympäri vuoden. – On äiti-lapsi -leiri,
isä-lapsi -leiri sekä esimerkiksi isovanhempien ja lasten yhteinen retki. Väsyneille äideille on oma lepolomansa.
Samankaltaisessa elämän tilanteessa olevien yhteiset kokoontumiset antavat voimia arjessa jaksamiseen.
Posti, S. 2014. ”Lapsi on kerhossa tärkein” Kyselytutkimus vanhemmille Rovaniemen seurakunnan
päiväkerhotyössä. Lapin ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelman sosionomin (AMK) opinnäytetyö.
Harriet Urponen, Sanna Kerola
ja Seija Luomaranta
Rovaniemen seurakunnan
lapsi- ja perhetyö esillä
Rovaniemi -viikolla

”Varhaiskasvatustietoa lapsiperheille”
-tapahtumassa
ma 7.9. klo 9–15
kaupungintalon toriaukiolla.
Tämän lehden
Tule ja katso -liitteessä
kaikki kerhopaikat ja ajat.

Helka ja Milka (oik.) avaavat repun nauttiakseen eväitä. Repusta löytyy ihana eväsrasia ja tossut.

Perhekerhot
Viikoittain kokoontuva perhekerho
on tarkoitettu koko perheelle. Sieltä löytyy seuraa lapsille ja aikuisille. Perhekerhoon ei tarvitse ilmoittautua. Päiväkerhoon ja muskariin
ilmoittaudutaan seurakunnan nettisivuilla.

Kirkkomuskarit
Kirkkomuskarissa voi viikoittain
käydä musisoimassa yhdessä lasten kanssa. Muskarit kokoontuvat
arkiaamuisin kirkon alakerrassa sijaitsevassa kryptassa ja erityisesti
sisarusryhmät ovat suosittuja. Uutuutena on 6–8-vuotiaiden iltapäiväryhmä, jossa lapset käyvät itsenäisesti.

Sunnuntaisin kirkkoon
ja pyhäkouluun
Kirkossa on kerran kuukaudessa
perhemessu klo 10. Virret ja koko

Ensimmäinen päiväkerhopäivä jännittää
Milkaa, vaikka hän on ollut isosiskoaan
Helkaa saattamassa aiemmin kerhoon.

Santeri nauttii hiekkaleikeistä päiväkerhossa. Ulkoilu on tärkeä osa kerhotoimintaa.

Tytöistä on hauska puhallella ulkona saippuakuplia.

LAVA eli lapsivaikutusten arviointi
Seurakunnissa tehdään paljon päätöksiä, jotka liittyvät lapsiin ja heidän
perheisiinsä. Vuoden alusta seurakuntien on tullut arvioida päätösten valmistelussa välittömät tai välilliset vaikutukset alle 18-vuotiaisiin lapsiin ja
nuoriin. Tavoitteena on löytää parhaat
mahdolliset ratkaisut juuri lapsen hy-

vinvoinnin kannalta ja sitä kautta vahvistaa lapsen osallisuutta kirkossa.
Rovaniemen seurakunnan lapsiasiainhenkilöksi nimitetyillä Antti
Alatalolla ja Jenniina Heikkilällä on
osaamista lasten ja perheiden arjesta.
Päätöksentekoa valmistelevat henkilöt voivat kääntyä heidän puoleensa

pohtiessaan lapsivaikutuksia yhdessä.
Meitä siis kutsutaan muutokseen.
Me mahtavat, kaikkitietävät aikuiset
joudumme ottamaan huomioon lapsen
keskellämme. Osaammeko tehdä sen?
Lapsi keskellämme muistuttaa meitä Jumalan läsnäolosta. Pieni lapsi on
aina ihme ja jokainen meistä on enti-

nen lapsi. Lasten kanssa usein kohtaamme oman keskeneräisyytemme.
Nyt lain puitteissa lapsilla on mahdollisuus tulla kuulluksi ja nähdyksi heitä koskevissa päätöksissä.
Miksi emme kuulisi heitä – huomisen aikuisia?
HU
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Aulikki Autti eläkkeelle:

45 vuotta kirkkoherranvirastossa
Aulikki Autti opiskeli vielä kauppaoppilaitoksessa, kun hän 18-vuotiaana sai kesäapulaisen paikan
seurakunnasta. Hän ei tuolloin
osannut aavistaakaan, että tulisi tekemään niin pitkän uran kirkkoherranvirastossa.
– Muistan tuon toukokuun päivän. Lähdin kauppaoppilaitoskelta
äidinkielen tentistä puolelta päivin
ja kävelin Rovakadun toiseen päähän. Jatkoin siitä sankarihautausmaan poikki, kevät oli jo pitkällä.
Tulin virastoon. Sehän sijaitsi silloinkin samassa paikassa, kuin nyt.
Siellä Niemen Maire ja Koukkarin Aune olivat lähdössä kello yhden junalla Helsinkiin kursseille.
Siitä minun työni virastossa alkoi,
Aulikki Autti muistelee.

Kuuleva korva ja kätkevä sydän
Työ kirkkoherranvirastossa on aina
ollut monipuolista ja rikasta kaikkine vastuutehtävineen. 45 vuoden aikana koko yhteiskunta ja siten myös työ on kokenut valtavan
murroksen.
– Työ on aina ollut mielenkiintoista. Se, mikä ei ole muuttunut,
on ihmisen kohtaaminen. Asiakaspalvelu on hyvin merkittävässä roolissa kirkkoherranvirastossa
tapahtuvasta työstä. Työ edellyttää kuulevaa korvaa ja kätkevää
sydäntä. On tärkeää olla hienotunteinen ottaessaan vastaan sen, mitä
asiakas sanoo, Aulikki Autti kuvaa.
Monet yhteydenotot liittyvät ihmisten iloihin ja suruihin. Kirkkoherranvirastossa sovitaan kirkollisista toimituksista, kuten kasteesta ja vihkimisestä. Seurakunnan jäsenrekisterin hoito on yksi tärkeä
viraston tehtävä. Virastosta hoi-

detaan ajanvarausohjelmaa ja tehdään tilavaraukset seurakunnan tiloihin ja pappien ajanvaraukset toimituksiin.
Kirkkoherranvirastossa
laaditaan edelleen sukuselvityksiä ja
-tutkimuksia. – Ennen niitä varten
mentiin arkiston uumeniin katsomaan suuria, raskaita, käsin kirjoitettuja kirkonkirjoja. Kaikki on nykyään digitoitu, Aulikki Autti kuvaa.
Asiakkaita autetaan paljon myös
puhelimitse. Kaikki kirkkoon liittymiset ja eroamiset käsitellään
virastossa, vaikka asiakas asioisi
vain verkon välityksellä.
Pitkän palvelussuhteen aikana
Aulikki Autti on työskennellyt eri
tiloissa. – Nykyisiin tiloihin päästiin muuttamaan -79, jota ennen
olimme useamman vuoden Valtakadulla. Niissä tiloissa toimi aiemmin hovioikeus.

Teknisesti mittavimmat
muutokset
Teknisesti työ on kokenut merkittävimmän murroksen. Tullessaan
seurakuntaan, käytettiin kirjoituskoneita. Aulikki Autti muistaa hyvin ensimmäisen kirjoituskoneensa.
– Se oli Olympia -merkkinen.
Silloin käytettiin vielä kalkeeripaperia. Vuonna -79 sain sähkökirjoituskoneen, jossa oli korjausnauha.
Korjaamisesta tosin tuli niin hurja
ääni, että yritin aina kirjoittaa mahdollisimman huolellisesti, ettei tarvinnut korjata, Aulikki Autti muistelee hymyillen.
Kesäapulaisesta Aulikki eteni
kanslia-apulaiseksi, sitten kanslistiksi ja lopulta toimistonhoitajak-

toitiin. Vielä 2012 oli iso muutos,
kun seurakuntamme siirtyi kirkkohallituksen ylläpitämään Kirjuri
-jäsentietojärjestelmään.

Vaalityötä seurakunnassa
Vaalilautakunnan sihteerinä Aulikki Autti on nähnyt kymmenet seurakuntavaalit, kolmet kirkkoherranvaalit ja kahdet kappalaisenvaalit. – Minulla on ollut ilo työskennellä Torsti Sarasteen, Ilmo Pulkamon, Heikki Karvosenojan,
Vesa-Pekka Koivurannan ja Jou-

ni Riipisen kanssa. Pitkäaikaisimpia viransijaisia ovat olleet Henry
Rantala ja Kari Yliräisänen. Tulevaisuudessa Aulikki Autti katsoo
kirkkoherranvaaleja seurakuntalaisen silmin.
Aulikki Auttin kesä on kulunut
kotikaupungissa. – Haluan kiittää
kaikkia työtovereita yhteisestä matkasta. Samoin Pääskyn lukijoille ja
seurakuntalaisille, joita olen vuosien mittaan kohdannut, haluan kiittää ja toivottaa hyvää loppukesää.
Ulla Miettunen / Harriet Urponen

Aarne Huhtala palveli 34 vuotta
Aarne Huhtala sai kesätyöpaikan Rovaniemen seurakunnalta vuonna 1981.
Monelle ohikulkijalle Aarne onkin tuttua tutumpi kasvo ja usein ihmiset
ovat pysähtyneet tervehtimään ahkeraa työmiestä. Eräs työkaveri sanoi,
että siitä tietää kesän tulleen, kun Aarne vaihtaa pipon lippalakkiin.

Kuva: Harriet Urponen

Radio RovaDeissä kuuluu hyvän huomenen toivotus sunnuntaiaamuisin klo 9.55–12.
Radio RovaDei on kuulunut Rovaniemen seurakunnan
alueella nyt 12 vuoden ajan!
Nykyinen 2-tuntinen ohjelma-aika sisältää aluksi messun
kotikirkosta, missä tutuksi tulee oman seurakunnan työntekijöitä sekä seurakunnan ja kaupungin kuoroja. Radiokin voi
olla kanava löytää oma paikkansa kirkonpenkissä.
Ohjelmaosuuden toinen tunti tuo kuultavaksi menovinkit,
tietoa monenlaisesta toiminnasta, joka houkuttelee etsimään
omanoloista paikkaa kirkon piirissä. Kaupunkilaisten ja vierailijoitten haastatteluissa kuullaan elämäntarinoita ja pohdintaa erilaisten uskonkysymysten parissa.
Ison seurakuntamme työntekijäkaartissa on jatkuvaa vaihtuvuutta. Elämäntilanteensa mukaan joku lähtee ja toinen tulee. Radio omalla paikallaan toivottaa tervetulleeksi tai siunattua matkaa eteenpäin.
Myös Sinä voit ehdottaa juttuaihetta radioon! Radio RovaDei kuuluu myös netissä www.radiodei.fi -> Kuuntele lähetystä, josta voit valita paikkakunnan.

Leppoisat aamut

Kuva: Harriet Urponen

Kutsumme sinua
kuulolle, hymyilevät toimittajat
Ulla Miettunen ja
Salla Korteniemi

si vuonna -88. Hän on toiminut
myös hallintosihteerin sijaisena,
mikä on osaltaan avartanut työnäkyä organisaation päätöksenteon ja
hallinnon suuntaan. Aulikki Autti jäi eläkkeelle toimistonhoitajan
tehtävästä.
Aulikki Auttin aikana on koko
yhteiskunta kokenut digitaalisen
murroksen. – Vuonna 1997 kaikki Lapin seurakunnat siirtyivät yhteistyössä atk-pohjaiseen jäsentietojärjestelmään. Vuonna 2005 yhteistyö jatkui, kun seurakuntien
kirkonkirjat ja historiakirjat digi-

Tuttu työmies jäi eläkkeelle

Radio RovaDei – oman seurakunnan tarinoita sunnuntaisin

KILPAILU: Ehdota juttuvinkki
RovaDeihin. Kaikkien ehdottajien kesken
arvotaan palkinto: Voittaja pääsee suoraan
radiolähetykseen RovaDein studioon.
Lähetä ehdotuksesi radiorovadei@evl.fi.

Aulikki Auttin lähtöjuhlassa 7.5. kahvitellaan Sacher -kakun kera. Kuvassa kirkkoherra Jouni Riipinen ja viraston työntekijät
oikealta Aulikki Autti, Taina Alatarvas, Riitta Lappalainen ja Pirjo Kivijärvi.

Nyt työura on takanapäin ja edessä ovat leppoisat eläkepäivät.– Kyllä tämä hyvältä tuntuu, että ei tarvitse sitten aamulla herätä, vaan voi
rauhassa lukea vaikka lehteä ja mennä uudelleen levähtämään, Aarne sanoo. Hän tunnustautuu kulttuurin ystäväksi ja aikookin entistä enemmän
käydä erilaisissa kulttuuritapahtumissa.
Aarne on aina ollut kellontarkka työmies. Hän on huolehtinut kirkonmäen piha-alueiden siisteydestä, kesällä haravoimisesta ja talvella lumitöistä ja hiekoituksesta. Siisti
työnjälki on aina ollut Aarnelle kunnia-asia ja hyvin harjatut kirkon portaat ovat olleet Aarnen tavaramerkki. Jokainen neliö kirkonmäellä on
varmasti Aarnelle tuttu ja hän tietää
tarkalleen sen puut, pensaat, nurmikot ja kukat.

Työkavereille kiitos
– Haluan kiittää kaikkia työkavereita onnitteluista ja muistamisesta, Aarne sanoo. Hän aikoo ahkerasti käyttää

Aarne Huhtala aikoo osallistua erilaisiin kulttuuritapahtumiin nyt, kun hänellä on niihin
aikaa.
työkavereilta lahjaksi saamaansa museokorttia tulevan vuoden aikana. Aarne suunnittelee syksylle uuden harrastuksen aloittamista. – Olen käynytkin jo aiemmin kirjoitus- ja keskustelupiirissä, mutta nyt pääsen mukaan

myös Virrestä voimaa -laulutilaisuuksiin. Haluan käydä myös Helmikammarilla, mikä sopii tällaiselle ikäihmiselle, Aarne naurahtaa.
Harriet Urponen
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Kuva: Laila Juntti

Credo
”Paljaat kädet,
jotka laitamme ristiin”
Raija Korkeakangas, 80, on toiminut aktiivisena vapaaehtoisena Korkalovaaran
seurakuntapiirissä jo yli 20 vuotta. Rukous ja Jumalan läsnäolossa vietettävä aika
ovat Raijan arjen peruspilareita.
Suru toi aikanaan lähelle

Armi Hietala
on monessa
mukana.
Kesäkuussa oli
Kivitaipaleessa nuotioilta.

Diakonian kerhonurkka:

Esittelyssä Kivitaipaleen kerho

Seurakuntapiirin toiminnassa Raija on ollut mukana 90-luvun alusta lähtien. Tuona aikana hän on organisoinut Korkalovaarassa keittolounaita, käsityömyyjäisiä ja toiminut myös aktiivisesti korttelitoimikunnassa.
Nyt keväällä Raija jäi pois vastuutehtävistä, jotka ovat antaneet
vuosien aikana paljon. Aikanaan
suuren surun keskellä eräs ystävä
pyysi häntä mukaan seurakunnan
toimintaan.
”Sain olla lähetyspiirissä mukana
ja se kantoi,” Raija kertoo yksinkertaisista alkuaskeleista. ”Myös seurakunnan työntekijöiden läsnäolo ja
tuki oli korvaamatonta.”

Yhdessä tekemistä

Seurakunnassa on monenlaista toimintaa
eri-ikäisille ihmisille.

Rukous ja elävä Jumala
Raija toimii myös rukouspalvelijana

messuissa ja seurakunnan tapahtumissa. Rukouspalvelijan luokse voi
tuoda elämän kipeän tai kiitollisen
asian, ja tuo asia tuodaan yhdessä
Jumalan eteen.
”Meillä ihmisinä on vain ne paljaat kädet, jotka panemme ristiin ja
pyydämme, että Jumala auta. Sitten
yhdessä luotamme siihen, että Jumala on kuullut rukouksen,” Raija
kuvaa tilannetta.
Raija luottaa Jumalan hyvyyteen.
Vaikka uskon tie ei olisi tasainen, Jumala on hyvä ja haluaa tulla lähemmäksi. Raija kertoo myös olevansa
arka, ja esimerkiksi ääneen rukoileminen tuntui aluksi mahdottomalta
ajatukselta. Uskovien ystävien tuella ja ajan kuluessa mieli rohkaistui.
”Olen kiitollinen uskon lahjasta
ja Jumalan huolenpidosta,” kertoo
Raija. ”Meillä on elävä Jumala, joka
kuulee rukoukset, ja antaa rukouksen aiheet siellä hiljaisessa rukouksessakin.”
Salla Korteniemi

Kuva: Marjatta Kosonen

Armi Hietala on ollut mukana diakonian kylätoimikunnassa niin kauan, kuin jaksaa muistaa. Hän ohjaa Alakemijoella
Kivitaipaleen kerhoa. Kerho kokoontuu Kivitaipaleen koululla entisen kirjaston tiloissa joka toinen viikko.

Keittolounaita järjestettiin tiimin
kanssa melkein 17 vuotta, josta osan
aikaa Raija toimi toisen tiimin vetä-

jänä. Parhaimmillaan vapaaehtoiset
saivat palvella yli 200 henkeä.
”Eikä sitä työtä yksin voinut tehdä. Se olimme me,” Raija kertoo korostaen kuusihenkisen tiimin yhteisöllisyyttä.
Vapaaehtoistehtävät tuovat mukanaan myös vastuun. Tiimien vetäjillä on huolehdittavanaan viikottain sekä muita ihmisiä että vaativia tehtäviä.
”Ja joskus tuntui, että voimat loppuvat. Tai, Jumalahan meille voimat
antaa, mutta joskus vastuu alkoi painamaan,” Raija myöntää.
Hän kertoo keittolounaita ennen
pidettyjen aamun rukoushetkien olleen suuri voima ja jaksamisen tuki.
”Niistä hetkistä on hyvä muisto,
sellainen Pyhän Hengen läsnäolon
tuntu. Siitä oli ihana lähteä päivän
palvelutyöhön,” Raija kuvaa.

Eläkeläiselle hyvä harrastus
Uusi syksy alkaa hyvällä mielellä. Vielä on marjoja poimimatta ja kasvimaalla työtä, aika kuluu myös käsitöiden ja
lukemisen parissa. Armi rohkaisee tulemaan mukaan diakonian kerhotoimintaan. Se on hyvä harrastus eläkeläiselle.
– Kerho menee aina nopeasti, ensin on porinapiiri, kun ei
olla pitkään aikaan nähty. Kuulumisten vaihtaminen ja juttelu on tärkeä osa toimintaa, Armi kuvaa.
– Seurakunnasta on yleensä työntekijä mukana, kanttori tai diakonissa ja heillä on omaa ohjelmaa. Joskus kerhossa vieraili Iiris enkeli, jonka sai bingosta palkinnoksi. Tämä
Iiris enkeli lähti sitten kerholaisen mukaan, hänen kotiinsa,
vaikka kaapin päälle istumaan. Siellä Iiris kirjoitti muistiinpanoja, että mitä talossa parin viikon aikana tapahtui ja kerhossa sitten luettiin tämä tarina ääneen.
– Uusien ihmisten mukana kerhoihin tulee aina uusia ideoita. Joskus on ollut terveyteen liittyvää asiaa, joskus muuta ajankohtaista askaretta. Kahvit on tietysti joka kerta, Armi muistuttaa.

Ystävänä kerholaisille
Armi Hietala on ollut mukana Punaisen Ristin ystävätoiminnassa. Sen tarjoamat koulutukset ovat olleet hyvänä apuna myös diakonian kerhotyössä. – Minun mielestäni kaikki ihmiset ovat yhtä arvokkaita. Tällä ajatuksella pärjää jo
pitkälle.
Armi Hietala on kiitollinen siitä, että on saanut olla terveenä. Näin hän on jaksanut myös auttaa muita.
HU

Raija Korkeakangas on rohkea nainen. Hän puhui lähetysjuhlilla uskostaan satapäiselle yleisölle.
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Ihmiset ja ilmapiiri saivat
kiitosta Rovaniemen lähetysjuhlilta
Rovaniemen lähetysjuhlat kokosi 6000 lähetystyöstä ja kansainvälisyydestä kiinnostunutta osallistujaa Rovaniemelle kesäkuussa,
kun vietettiin Valtakunnallisia Lähetysjuhlia 12.–14.6. Pääjuhlapaikkoina toimivat kirkko ja Lappi Areena. Kiitos, että Sinä olit mukana!
”Jeesus Kristus on maailman valo.
Se, joka tätä valoa seuraa, ei vaella
pimeässä. Valo antaa seuraajalleen
elämän valon. Sen vastaanottaminen merkitsee tarkoituksen löytymistä varjojen maailmassa,” saarnasi piispa Samuel Salmi lähetysjuhlien päätösmessussa.

Valo varjot hajottaa tunnusteema antoi lupauksen, jonka vieraamme saivat kokea ja nähdä.
Pohjoinen kesä ja yötön yö tulivat
heitä lähelle. Erityisen paljon palautetta tuli pohjoisen ihmisistä ja
hyvästä, lämpimästä ilmapiiristä
sekä runsaasta hengellisestä oh-

koostetaan syyskuussa.
Suomen Lähetysseura esitteli juhlilla uuden strategiansa Toivon Tiekartan vuosille 2017–2022.
Siinä Lähetysseura nähdään kokonaisvaltaisena lähetystyön toimijana, joka rakentaa rauhaa ja sovintoa, muuttaa maailmaa oikeuden-

jelmasta ja monipuolisesta musiikista. Kuten vt. kirkkoherra Kari
Yliräisänen tervetulopuheessaan
toivoikin, ihmiset ovat kertoneet
tulleensa kosketetuksi ja ravituksi, he kokivat yhteyttä ja tapasivat ystäviä maailman monelta laidalta. Virallinen palaute juhlista

mukaisemmaksi, puolustaa syrjittyjen ihmisarvoa ja oikeuksia ja todistaa Jumalan rajoja ylittävästä rakkaudesta.
Vuoden 2016 lähetysjuhlat järjestetään Vihdissä teemalla Olet
tässä.
HU

Suomen Lähetysseura

Kuvat: Harriet Urponen

Avajaismessussa kirkko pullisteli väkeä.

Jaakko Löytyn 60-vuotisjuhlakonsertti kuultiin Lähetysjuhlilla.

Jukka Salmisen Tarinasafari esitettiin kolmen lapsikuoron voimin. Mukana olivat Kannelkellot (Hki), Pyhän Tuomaan lapsi- ja
nuorisokuoro (Oulu) ja Valonlähde (Roi).

Lähetystyöntekijäksi siunatun Saara Kalalukan lapsikin sai siunauksen lähetystyöhön.

Marjatta Kosonen

Maailmojen messussa esiintyi Karenien kuoro.

Yöttömän yön lauluseurat vietettiin Ounasvaaran Juhannuskalliolla.
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Olemisen iloa
kehitysvammaisten rippikoulussa
Rippikoulu on tärkeä asia kehitysvammaisen elämässä. Kyse on seurakunnan kasteopetuksesta, johon kaikilla on oikeus.
Pohjois-Suomessa kehitysvammaisten rippikoulut toteutetaan kaikkien Lapin seurakuntien yhteistyönä.
Joona Kallojärvi pääsi rippileirille yhdessä Tervolan seurakunnan
diakoniatyöntekijä Elina Volotisen kanssa. – Joona oli innoissaan
lähdössä leirille mukaan, hän on
käynyt leireillä ennenkin. Tunnelmallinen konfirmaatio sujui erinomaisesti. Joona sai soittaa Korkalovaaran kappelin uruilla konfirmaatiomessun päätösmusiikin. Se
oli ikimuistoinen hetki, Elina Volotinen sanoo.

Kehitysvammaisen elämässä ei
juuri mikään ole itsestään selvää.
Usein jo arjen sujumisessa on huomioitava monenlaisia asioita. – Jokaiselle tulisi antaa mahdollisuus
tuntea olevansa yhtä tärkeä, Anu
Morikawa sanoo. Hän on Lapin
seurakuntien kehitysvammatyön
pastori.
Anu Morikawa koordinoi kehitysvammaisten rippikoulutyötä Lapin seurakunnissa. – Alueella on
20 seurakuntaa ja yhteistyössä seurakuntien työntekijöiden kanssa etsitään keinoja, joilla myös kehitysvammaisten seurakuntayhteys ja
kristillinen kasvatus varmistetaan.
Rippikoulu on yksi tapa kohdata
nuoria kehitysvammaisia.

On konfirmaatiomessun päätösmusiikin
aika. Joona Kallojärvi menee urkujen luokse ja kanttori Heli Kantola antaa Joonan
soittaa. Seurakunta hiljenee ja kuuntelee
kiitollisena päätösmusiikin jokaista säveltä.

Jo ennen leiriä nuoria valmistellaan rippikouluun. Ennakkomateriaalia voidaan selkeästi kuvittaa ja
pappi on tutustunut nuoren elinympäristöön ja lähipiiriin jo ennen leiriä. Leirillä käytetään selkoraamattua ja muita havainnollistavia materiaaleja.
Kehitysvammaisten rippikoulussa on erilaisia toteutustapoja.
– Rippikoulu on kokonaisvaltaista tekemistä nuorten kanssa. Sisältö räätälöidään rippikoululaisten oma persoona ja henkilökohtaiset tavoitteet huomioiden. Yhteiset hetket ovat tämänkin kesän
leireillä olleet tärkeitä ja yhteishengen muodostumista on ollut
mahtava seurata, Anu Morikawa
iloitsee.

Erilaiset oppijat
huomioidaan
Rippileirien lisäksi kehitysvammaisille järjestetään oma päivärippikoulu ja rippikoulusta voidaan
sopia myös aikuisrippikoulun tapaan erillisenä. Suomessa on n.
120 kehitysvammaista rippikoululaista vuosittain, tänä vuonna Lapin seurakunnissa heitä on 20.

Kirkkohallituksessa on linjattu erityisnuoria palvelevia teesejä. Niissä korostetaan, että seurakuntien tulisi huomioida rippikoulutyössä erilaiset oppijat järjestämällä pienryhmäopetusta ja
tukitoimia, jotta rippikoulu onnistuu. Kaikilla nuorilla on oma
oppimistyylinsä, jota tulisi kunnioittaa.
Henkilökunnalta vaaditaan luovaa ja tiukkaa osaamista, jotta
kaikkien erityistarpeet tulevat
huomioiduksi. Usein henkilökuntaa ja avustajia saattaa olla enemmän, kuin rippikoululaisia. – Verkostoitumisen kautta on paljon
mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen. Meillä on jo olemassa
Lapin seurakuntien kehitysvammaistyön toimikunta, joka linjaa
erityisille oppijoille suunnattua
hengellistä työtä. Toiveenani sen
lisäksi olisi, että eri tahojen osaamista ja yhteistyötä voisi tiivistää, Anu Morikawa haaveilee.
Kirkon saavutettavuusohjelma
on arvokas askel paitsi fyysiseen
esteettömyyteen myös asenteiden
tasolla siinä, miten suhtaudumme
erilaisuuteen. Ohjelman mukaan
kaikilla seurakuntalaisilla on oikeus kokea olevansa osa seurakuntaa, ja osallistua sen toimintaan.

Ihminen
vamman takana
Anu Morikawan mukaan kehitysvammaisista puhutaan liian usein
vamman ja ongelmien kautta. –
Jos näkisimme näitä ihmisiä enemmän, näkisimme paremmin heidän
lahjansa ja erityistaitonsa. Elämä
voi olla hyvää vammasta huolimatta, Anu Morikawa toteaa.
Kehitysvammatyössä
kohdattavana on koko lähipiiri, ei yksin kehitysvammainen. – Työ nä-

Harriet Urponen

Rippikoulun oppitunnilla opiskellaan sakramentteja. Ehtoollisen leipää konkreettisesti murretaan ja maistetaan.

Erityisrippikoulussa hyödynnetään selkoraamattua. Joona Kallojärvi lukee ääneen
Raamattua Anu-papille ja rippikoulukavereilleen.

Kuva: Niilo Pesonen

Piispa Salmi vieraili Tansaniassa

kyy eniten tapahtumissa, leireillä
ja retkillä, mutta edelleen yhteistyötä muun seurakunnan toimintojen kanssa voisi tiivistää.
Anu Morikawa on pohtinut paljon sitä, mitä jää jäljelle silloin,
kun sanat menettävät merkityksensä. - Jää paljonkin. Jää koko olemus ja yhdessä oleminen. Se näkyy, miten Jumala vaikuttaa elämässämme.

Kuvat: Harriet Urponen

Jokainen on
yhtä tärkeä

Toteutustavat
vaihtelevat

Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi oli ystävyyshiippakunnan
vieraana Tansaniassa 4.–12.8.
Viktoriajärven Itäisen luterilaisen hiippakunnan keskuspaikka
on Tansanian toiseksi suurimmassa kaupungissa Mwanzassa. Piispa Salmen mukaan ystävyyshiippakuntasuhde on ollut hedelmällinen ja opettanut paljon.
”Ystävyyshiippakuntasuhde on
tehnyt näkyväksi kristittyjen ja lähetystyön todellisuutta Afrikassa”, toteaa Salmi. Ystävyyshiippakunnan
piispa Andrew Gulle ja sen työntekijöitä on vieraillut Suomessa.
Oulun hiippakunnan sydämen asiana on Nyakatossa toimiva Raamat-

tuopisto. Se on kehittymässä merkittäväksi kirkon opinahjoksi, jossa
koulutetaan seurakuntatyöntekijöitä, evankelistoja ja myös ensimmäiset papit ovat valmistumassa lähiaikoina. Toimitilojensa rakentamiseksi koulu tarvitsee edelleen tukijoita.
Itäisen Viktoriajärven hiippakunnan alue on vielä lähetysaluetta.
”Oli nähtävissä, että kirkon kasvu alueella on vakaata ja määrätietoista”, toteaa Salmi.
Edellisenä viikonloppuna hiippakunnassa oli kastettu 700 uutta ihmistä.

Piispa Salmi asetti myös
Mwanzan ensimmäisen luterilaisen kirkon peruskoulun tiedeluokan peruskiven. Tansanialaisen
käytännön mukaan töitä voitiin jatkaa vasta tämän siunauksen jälkeen.
Mwanzassa toimii seitsemän
Suomen lähetysseuran lähettiä, joiden työtä useat Oulun hiippakunnan seurakunnat tukevat. Lähetit ovat Pekka Härkönen, Katri
Härkönen, Olavi ja Riitta Heino,
Hanna Oja-Nisula, Mikko Pyhtilä ja Pia Pyhtilä.

Ystävyyshiippakunnan piispa Andrew Gulle ja Oulun hiippakunnan piisa Samuel Salmi.

8 • Pääsky

Vuoden 2016 rippikouluryhmistä
tieto sähköisesti 30.8. mennessä
Vuonna 2001 syntyneet
ilmoittautuivat rippikouluun
30.6. mennessä.
Toukokuun aikana koulujen kautta tiedotettiin 7-luokkalaisille, miten rippikouluun ilmoittaudutaan.

Rippikouluryhmät
kaudelle 2015–2016
Rippikouluryhmiä tulee yhteensä 25,
joista 20 leiriä Norvajärvellä, vaellusrippikoulu, 2 päiväkoulua ja 2 pienryhmää.

Ryhmien muodostaminen
Tietokoneohjelma jakoi alustavasti
ryhmät nuorten ilmoittamien toiveiden
mukaisesti. Tämän jälkeen ryhmät on
käyty manuaalisesti läpi ja tehty mahdollisia muutoksia tai lisäyksiä.
Rippikouluikäluokka on 645, joten
kaikkien ykköstoiveet eivät mitenkään
voi toteutua.
Ykköstoiveita yhtä ryhmää kohden
on ollut enimmillään 45–66 (neljän eri
ryhmän). On siis selvää, ettei kaikkien
ykköstoiveet voi toteutua.
Ohjelma on huomioinut kaveritoiveet (kaverikoodi) ja tämä on monen
kohdalla vaikuttanut myös siihen, ettei
ykköstoive voinut toteutua.

Kaksi leiri- ja konfirmaatioaikaa muuttui
Ryhmien muodostamisen jälkeen ilmeni, että Saarenkylään tarvitaan yksi ryhmä lisää ja vastaavasti Korkavaarassa vähenee yksi ryhmä.
Saarenkylän uuden ryhmän (nro 9)
leiri on 3.–8.7. ja konfirmaatio 10.7.
klo 15 kirkossa.
Korkalovaaran ryhmät (17 ja 18) yhdistettiin ryhmäksi 18, jonka leiriaika
27.6.–2.7. ja konfirmaatio 10.7. klo 13.
Kaksi leiri- ja konfirmaatioaikaa siis
muuttui ja muutamilla ryhmillä numero. Nettisivuille on päivitetty ryhmien
uudet numerot.

Tieto ryhmistä
lähetetään sähköisesti

p. 040 5268 289. Vaihtojen kirjaaminen
on helpointa, kun soitat tai laitat sähköpostilla toiveet. Vaihdon onnistuessa siitä ilmoitetaan asianosaiselle ja jos vaihto ei vielä onnistu, tiedot säilytetään ja ilmoitetaan, jos/kun vaihto onnistuu myöhemmin. Nämä toimintaohjeet ovat myös
rippikoululaisille lähetettävässä infossa.

Jos ilmoittautuminen
on jäänyt tekemättä
Rippikoulujen sähköinen jälki-ilmoittautuminen on avautunut 8.8. ja on
avoinna kevääseen saakka. Myöhässä
ilmoittautuvat sijoitetaan niihin ryhmiin, joissa on sillä hetkellä tilaa. Vaihtotoiveita voi sitten esittää edellä kerrotulla tavalla.

Menetkö muualle rippikouluun?

Tieto rippikouluryhmästä ilmoitetaan
sähköisesti 30.8. mennessä sekä nuoren että huoltajan sähköpostiin. Jos tietoa ei ole tullut 4.9. mennessä eikä
viesti löydy roskapostista, ota yhteyttä rippikoulutoimistoon. Aiemman kokemuksen perusteella gmail.com-osoite voi valitettavasti viedä tällaisen ryhmäpostituksen roskapostiin.

Miten voi vaihtaa ryhmää
Ryhmänvaihtotoiveita voi esittää 7.9.–
2.10. välisenä aikana rippikoulutoimistoon, varmimmin ti klo 10–14 ja to 11–15

Muualla kuin kotiseurakunnassa rippikoulun käyvien tulee ilmoittautua sähköisesti 16.11. mennessä, jotta seurakuntayhteysjaksosta voidaan lähettää infoa.

Rippikoulut käynnistyvät
loka-marraskuulla
Ryhmien vetäjät ilmoittavat rippikoulujen käynnistymisen ajankohdan ja kokoontumisaikataulut. Rippikoulut käynnistyvät viimeistään marraskuulla.
Maija Pieskä
maija.pieska@evl.fi
p. 040 5268 289

Rippikoulut kaudella 2015–2016
Alue ja ryhmän numero 		

Konfirmaatio

Paikka

Keskikaupunki / kirkonmäki
1. Rippikoululeiri
12.–17.6.
2. Rippikoululeiri
12.–17.6.

19.6. klo 15:30
19.6. klo 10

kirkko
kirkko

Ounasvaara / kappeli
3. Rippikoululeiri
4. Rippikoululeiri
5. Rippikoululeiri
6. Rippikoululeiri

24.7. klo 12:30
24.7. klo 15
31.7. klo 15
10.9. klo 11

kirkko
kirkko
kirkko
kirkko

3.7. klo 10
3.7. klo 12:30
10.7. klo 15
17.7. klo 12:30
17.7. klo 15

kirkko
kirkko
kirkko
kirkko
kirkko

7.8. klo 13

kirkko

17.7. klo 11

Auttin kpli

31.6. klo 10

Muurolan kpli

10.7. klo 12:30
12.6. klo 12:30

kirkko
kirkko

19.6. klo 13
12.6. klo 12:30

Kork.v. kpli
kirkko

La 9.7. klo 13
10.7. klo 13
7.8. klo 13

Kork.v. kpli
Kork.v. kpli
Kork.v. kpli

20.3. klo 12:30
20.3. klo 15:00
19.6. klo 12:30
3.7. klo 15

kirkko
kirkko
kirkko
kirkko

15.–20.7.
15.–20.7.
21.–26.7.
27.7.–1.8.

Saarenkylä/ Aapakirkko
7. Rippikoululeiri
18.–23.6.
8. Rippikoululeiri
18.–23.6.
9. Rippikoululeiri
3.–8.7.
10. Rippikoululeiri
9.–14.7.
11. Rippikoululeiri
9.–14.7.
*yhdessä Yläkemijoen kanssa
12. Rippikoululeiri
27.7.–1.8.
Yläkemijoki / Vantus
11. Rippikoululeiri
9.–14.7.
*yhdessä Saarenkylän kanssa
Alakemijoki / Muurolan kappeli
13. Rippikoululeiri
21.–26.7.
Ounasjoki / Sinetän kappeli
14. Rippikoululeiri
3.–8.7.
16. Rippikoululeiri
6.–11.6.
*yhdessä Korkalovaaran kanssa
Korkalovaara /kappeli
15. Rippikoululeiri
6.–11.6.
16. Rippikoululeiri
6.–11.6.
*yhdessä Ounasjoen kanssa
17. Rippikoululeiri
27.6.–2.7.
18. Rippikoululeiri
27.6.–2.7.
19. Päivärippikoulu
1.8. alkaen
Yhteiset rippikoulut
20. Hiihtolomarippikoulu
21. Hiihtolomarippikoulu
22. Päivärippikoulu
23. Vaellusrippikoulu
24. Pienryhmä

7.–12.3.
7.–12.3.
6.–16.6.
27.6.–2.7.
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Säästöpankki lahjoitti diakoniaan
Säästöpankki Optian Rovaniemen konttori lahjoitti
oman paikkakuntansa lasten ja nuorten hyvinvointiin 3000 €. Tuki on kohdennettu vähävaraisten rovaniemeläisperheiden lasten ja nuorten harrastusten
tukemiseen. Tuki tavoittaa
perheet seurakunnan diakoniatyön kautta.
– Valitsimme Rovaniemellä avunsaajaksi vähävaraiset
lapsiperheet,
koska haluamme olla mukana tukemassa kaikkien
lasten tasapuolisia mahdollisuuksia harrastaa ja sitä myötä lisätä heidän hyvinvointiaan. Seurakunnan
diakoniatyön kautta varat
pystytään ohjaamaan apua
tarvitseville, kertoo pankinjohtaja Pekka Konstenius
Säästöpankki Optiasta.

Tuki monelle tärkeää
Johtava diakoni Markku
Kukkonen iloitsee lahjoituksesta ja näkee sille selkeän tarpeen. – Erilaiset

harrastusmenot ovat huomattava menoerä monessa
perheessä. Silloin kun perheessä tulee työttömyyttä, sairautta tai jokin muu
taloutta horjuttava tilan-

Pankinjohtaja Pekka Konstenius (oik.) luovutti lahjoituksen, jonka
vastaanottivat Marjo Rundgren ja Markku Kukkonen.

nekriisi, saattaa myös lapsen ja nuoren urheiluharrastus katketa, kun ei ole
varaa maksa maksuja.
– Rovaniemen seurakunnan diakoniatyö auttaa kokonaisvaltaisesti tilannekriiseihin ajautuneita ihmisiä. Suuret kiitokset
Säästöpankki Optialle lahjoituksesta, Markku Kukkonen toteaa.
Yhteensä Säästöpankki
Optia tukee oman toimialueensa hyvinvointia tänäkin vuonna 50.000 eurolla.
Vastuullisuus on ollut
osa Säästöpankkien toimintaa sen perustamisesta
lähtien. Tänä päivänä vastuullisuuden halutaan näkyvän kaikessa Säästöpankin tekemisessä.

Saitko kesällä ongella kaloja?
Akvaarion voit maalata tukevalle pahville, hiekan
löydät pihasta. Pakkauspehmusteista, pienistä paperinjämistä syntyvät kalat,
ilmeet loihdit esille pulloväreillä, silminä voivat olla pikkukivet. Kasviainekset löytyvät lankakopasta.

Tämä aurinkoinen akvaario on valmistunut Pöykkölän päiväkodissa muutama
vuosi sitten.
Lisää askarteluvinkkejä
Arkkikarkeloissa, joka on
idea- ja virikesivusto uskontokasvatuksen tueksi.

www.arkkikarkelot.blogspot.com

Veitikantien SIWA lahjoitti Ruokapankkiin
Lähikauppa Siwoissa järjestettiin heinäkuussa kesäkauppapäiviä, jossa kaupat täyttyvät kesäisellä hulinalla ja vanhan ajan lähikauppatunnelmalla. Samalla tempaistiin hyvän
asian puolesta.
– Saimme työporukalla
idean auttaa lähialueen vähävaraisia. Apu meni oikeaan paikkaan seurakunnan kautta, myymäläpäällikkö Virve Koponen sanoi.

Siwan asiakkaat saivat omien ostostensa lomassa ostaa jonkun tuotteen Ruokapankkiin. Lahjoitus luovutettiin eteenpäin heti tempauksen jälkeen. Jatkossa Veitikantien
Siwa tulee tekemään yhteistyötä ruoka-avun merkeissä seurakunnan diakoniatyön kanssa.
HU

Siwa Veitikantien Kesäkauppapäivän tuotto lahjoitettiin Ruokapankkiin, josta ruokaa jaetaan vähävaraisille.

Vielä tilaa on! – Kirkkomuskari
kutsuu musisoimaan
Kirkkomuskari on laulamista, soittamista, leikkimistä,
liikkumista ja paljon muuta! Se on seurakunnan järjestämää musiikkileikkikoulutoimintaa. Vanhempi tai
isovanhempi voi keskittyä
Kirkkomuskarissa lapseen
ja yhteiseen tekemiseen hänen kanssaan.
Kirkkomuskari on seurakunnan varhaiskasvatusta ja
osa kasteopetusta. Jokaisella kerralla sytytetään kynt-

tilä ja hiljennytään. Rukous
saa erilaisia muotoja; se voi
olla vaikkapa laulu, liike tai
hiljaisuus.
Rovaniemen seurakunnassa on syyskaudella 2015
yhteensä 14 ryhmää, uutuutena 5–8-vuotiaiden iltapäiväryhmä. Muskarin hinta on
50 € / perhe / syyslukukausi.
Vapaita paikkoja
voi tiedustella
muskarit.rovaniemi@evl.fi
tai p. 040 1207 755.
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Sävelkaikuja

Vuodet vierivät – muutosten keskellä
Ajan kulu on siitä merkillinen käsite,
että siinä muutamat vuodet ja vuosikymmenet taaksepäin ovat kuin eilistä
päivää. Kirkkomusiikin saralla on pitkä taival kuljettu Rovaniemelläkin. Jos
kaikki kanttorin virassa olleet henkilöt
kuvattaisiin vaikkapa musiikkitoimiston seinälle, melkoinen huoneentaulu
siitä tulisi! Pitkäaikaisista työtovereista Koivurannan Marja-Liisakin on ollut jo viitisen vuotta eläkkeellä. Muistan hyvin sen ajan, kun Marja-Liisa tuli pieneen kanttoritiimiin kolmanneksi
viranhaltijaksi vuonna 1978. Vuodet
vierivät niin huomaamatta.
Hyvin on muistissa myös, kun 90-luvun alkupuolella Saviojan Liisa ja Tauno olivat tutustumassa seurakuntaam-

me. Se tutustuminen ei ollut turha,
sillä vuodesta -93, yli kaksikymmentä
vuotta olemme saaneet tehdä yhteistyötä kirkkomuusikkoina kotiseurakuntamme parhaaksi. Ja nyt on Taunon eläkeaika koittamassa. Lämmin kiitos kuluneista yhteisistä vuosista!
On hienoa, että nuorta polvea on aina noussut ja nousee vastuuseen ja
kirkkomusiikki soi laaja-alaisesti. Kuorot ja lauluyhtyeet käynnistyvät tänäkin syksynä kutsuen mukaansa laulajia
eri puolilla seurakuntaamme. Virrestä
voimaa soi seurakuntakeskuksessa joka toinen viikko. Konsertteja on jälleen
tarjolla monipuolisesti kirkossa ja kappeleissa Rovaniemi-viikosta alkaen.
Elämä on sitä, että vuodet vierivät –

me muutumme. Virren 270 sanoja mukaillen: "Kaikki muuttuu ja loppuukin aikanaan, mutta armonsa ei milloinkaan!"
Elämän iloa syksyyn toivottaen!

Mauri Miettunen
Johtava kanttori

Juhlakierroksen konsertti
Rovaniemen kirkossa
Torstaina 10.9. klo 19 kuullaan 15. toimintavuottaan juhliva Selloduo Anna-Maaria
& Olli Varosen konsertti.
Kahden sellon yhdistelmänä
Varoset ovat esiintyneet satojen kotimaisten konserttien lisäksi ympäri Eurooppaa.

”Juurilla”-levyn julkaisu
Selloduon juhlakierros on samalla duon neljännen CD:n,
”Juurilla”-levyn julkaisukierros. Rovaniemen lisäksi syyskuun aikana toteutettavaan
kierrokseen kuuluvat Iisalmi, Temmes, Vimpeli, Mikkeli sekä Temppeliaukion kirkko
Helsingissä.
Rovaniemen
konsertin
ohjelmisto koostuu duolle
15-vuotisella taipaleella läheisiksi muodostuneista teoksista
sekä uudelle levylle taltioidusta musiikista; mm. ranskalaisesta barokista, wieniläisklassisista sävelistä sekä suomalaisesta romantiikasta. Niin ikään
konsertissa kuullaan säveliä
Amerikan mantereelta: Utahissa toimiva kapellimestari David Van Alstyne on sovittanut
Varosten duolle tunnetun negrospirituaalin ”Deep River”.

Terveiset Jerusalemista
Uutena elementtinä Varosten ohjelmassa on mm. An-

na-Maarian sävellys ”Vettä
virtaavaa”, joka on tehty laululle ja sellolle. Laulun syntytarina on melko hätkähdyttävä; Syksyllä 2013 Anna-Maaria vieraili Jerusalemissa. Vierailuohjelmaan kuului mm.
kahlaaminen 500 metriä pitkän, ahtaan ja pimeän, noin
2700 vuotta vanhan Hiskian
vesitunnelin läpi. Tunnelissa Anna-Maarian päässä alkoi
soida uusi melodia sekä sanat. Kun tunneli oli kahlattu
läpi, oli 4-säkeistöinen laulu
valmis. Rovaniemen konsertissa säveltäjä esittää itse lauluosuuden.

Jouttikeron kappelissa
monta syytä juhlaan
Sunnuntaina 30.8. klo
14 alkaa Jouttikeron kappelissa juhla. Käymme
yhdessä messuun, jonka jälkeen on kirkkokahvit, Jouttikeron kuoron
40-vuotisjuhla ja kanttori Tauno Saviojan läksiäistilaisuus. Tule sinäkin Saaren-Nammankylien kauniiseen Jouttikeron
kappeliin juhlavieraaksi.

Kanttori Tauno Savioja

Jukka Kuoppamäki
konsertoi Sinetän kappelissa
Jukka Kuoppamäki tekee
kiertueen Lapin seurakunnissa ja konserttisaleissa
syyskuussa. Rovaniemen
konsertti on Sinetän kappelissa to 10.9. klo 19.
Konsertin ohjelma on
hengellinen ja mukana ohjelmistossa on mm. Anna
Valosi loistaa, Maan korvessa ja Herra on minun paimeneni. Lisäksi kuullaan Jukan omaa tuotantoa, kuten
Anna mulle tähtitaivas, Paljon sanomatta jää ja Pieni

mies. Säestäjänä on oululainen harmonikka- ja pianotaiteilija Kaisa Ristiluoma.
Konsertin kesto on 2 x 45
min, väliajalla kahvit. Pääsymaksu 20 €, sisältää kahvituksen.
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Taide uskon ilmentäjänä 19.9. klo 19
Uskon Yön ajatuksena on
tuoda esille taide uskon ilmentäjänä. Uskon Yö on
maanlaajuinen seurakuntatapahtuma 19.9.2015.
Yhteistä kaikissa tapahtumissa on se, että ilta aloitetaan kirkonkellojen soitolla klo 19 ja 22 veisataan tai
esitetään Jean Sibeliuksen
virsi Soi kunniaksi Luojan.

Rovaniemen kirkossa tapahtuma sisältää Gospelyh-

tye Kairoksen konsertin klo
19, jonka jälkeen ilta jatkuu rukousmaalauksena, johon seurakuntalaisetkin voivat yhtyä.
Myös tutut instrumentaalisävelmät soivat illan aikana. Ilta päätty runomusiikkimessuun. Tapahtumaan voi
niin halutessaan osallistua
myös vain johonkin osioon.

Avioliiton syyshuoltopäivä
NMKY:n
avioliittotyön
ryhmänjohtajina
toimivat Marja-Liisa ja Tapani Sopanen tulevat kouluttamaan aviopareja Rovaniemelle. Heillä on lähes
kolmenkymmenen vuoden
kokemus avioliittotyöstä.
Sopaset ovat olleet avioliitossa 44 vuotta ja heillä
on kolme aikuista lasta ja
neljä lastenlasta. He ovat
samanlaisia kuin tuhannet
muut avioparit Suomes-

sa: avioliittoon mentiin rakastuneina ja ihmeemmin
miettimättä. Ongelmat tulivat yllättäen. Suhde ei
vain tuntunut toimivan.
– Ensimmäiselle avioliittoleirille meidät houkutteli eräs ystäväpariskunta, Marja-Liisa kertoo.
– Alkoi kivulias ja vaikea
prosessi kohti parempaa
liittoa. Siitä syntyi kipinä
tulla mukaan tähän työhön. Oma avioliitto alkoi

elpyä ja halusimme auttaa
myös muita.
Marja-Liisa ja Tapani Sopanen ovat kirjoittaneet myös kirjan avioliiton hoitamisesta: Toinen
toisellemme – avaimia onnelliseen avioliittoon (Aikamedia). Avioliiton syyshuoltopäivä Helluntaiseurakunnassa lauantaina
19.9.2015. Lisätietoja kairatemppeli.fi.

Marcus Hämäläinen vierailee Rovaniemellä
Lähetyssaarnaaja-lauluntekijä Marcus Hämäläinen
on Pelastusarmeijan vieraana ylistys- ja herätyskokouksissa teltassa Lainaan rannassa 28.–30.8.
Marcus oli vuoden vanha, kun hänen vanhempansa lähtivät lähetystyöhön
Brasiliaan. Perheen matkustaessa laivalla uuteen
kotimaahansa, hän nukkui kirjaimellisesti matkalaukussa. Hänestä on tul-

lutkin varsin kansainvälinen henkilö, joka on saanut olla viemässä evankeliumia moniin maihin. Hän
on työskennellyt Brasilian lisäksi mm. Venetsiassa, Meksikossa, Karibian
alueella ja USA:ssa.
Euroopan mantereella
hän on esittänyt mm. latinalaista musiikkia ja julistanut Jumalan Sanaa
kaikissa Länsi-Euroopan
maissa. Vielä nykyisinkin

Hämäläinen pakkaa usein
matkalaukkunsa ja kiertää
ympäri Suomea evankeliumin asia sydämellään.
Olet lämpimästi tervetullut osallistumaan ja tutustumaan Marcukseen.
Iltakokoukset joka ilta kello 18, lauantai-iltaa
vietetään kansainvälisissä
merkeissä. Su klo 12 Uskossa eteenpäin -tilaisuus.
Tilaisuuden järjestää Pelastusarmeija.

Palveleva
Puhelin
etsii uusia
päivystäjiä
Palveleva Puhelin on valtakunnallinen kirkon auttava puhelin, johon voi soittaa kuka tahansa kertoakseen mieltään painavista asioista. Rovaniemen Palveleva
Puhelin tarvitsee uusia päivystäjiä. Vapaaehtoiset päivystäjät koulutetaan ja he sitoutuvat vaitiolovelvollisuuteen.
Jos sinulla on elämänkokemusta ja halu auttaa sekä taitoa kuunnella ja keskustella, voit olla oikea henkilö toimimaan päivystäjän tehtävässä. Ymmärtävä kuunteleminen, keskustelu ja aktiivinen paneutuminen asiakkaan tuomiin ongelmiin on olennaista
Palvelevan Puhelimen toiminnassa. Asiakkaisiin pyritään suhtautumaan yksilöllisesti ja ystävällisesti lähimmäisenrakkauden pohjalta. Toiminnan perustana on oikeudenmukaisuus, suvaitsevaisuus ja
puolueettomuus. Lisätiedot Laila
Juntti p. 0400 152 243 tai laila.
juntti@evl.fi.

Pääsky
Rovaniemen seurakunta mukana!
Ma 7.9.
Klo 9–15 Varhaiskasvatustietoa lapsiperheille.
Lapsi- ja perhetyö esillä
Kansalaistorilla, kaupungintalon takana. Toiminnallisia tuokioita ja varhaiskasvatuspalveluiden
esittelyä.
Klo 19 Ruskan kosketus
– Joel Hallikaisen konsertti. Liput 20 €, lapset
ilmaiseksi. Rovaniemen
kirkko.
Ti 8.9.
Klo 10 Rukoushetki Rovaniemen puolesta, Rovaniemen kaupungintalon
valtuustosali, Hallitusk. 7
Klo 13 Pallo pyörii – ystävyysjalkapallo-ottelu,
Rovaniemen seurakunta,
kaupunki ja varuskunta.
Rovaniemen keskuskenttä. Tule tsemppaamaan ja
kannustamaan.
Klo 17 Opiskelijoiden
avajaismessu ja iltapala. Oppilaitospastori Heini Kesti, Lapin Yliopiston
ja AMK:n väkeä, Ilonlähde -kuoro. Rovaniemen
kirkko.

Ke 9.9.
Klo 12–15 Pappi tavattavissa. Rovaniemen
kirkko.
Klo 13 Kanttorien musiikkivartti ja urkujen esittely. Rovaniemen
kirkko.
Klo 17.30 Lennart Segerstrålen Elämän Lähde – alttarifreskon esittely, dosentti Sisko Ylimartimo. Rovaniemen
kirkko.
Klo 18 Arki-illan ehtoollinen. Rovaniemen kirkko.
To 10.9.
Klo 18.30 Trumpet of
Salvation. Jacob Damkani: 30 vuotta evankeliumin julistustyötä Israelissa. Seurakuntakeskus,
Rauhankatu 70 B.
Klo 19 Selloduo Varonen. 15-vuotisjuhlakonsertti ja Juurilla -levyn
julkaisu. Vapaa pääsy!
Käsiohjelma 10 €. Rovaniemen kirkko.

Pe 11.9.
Klo 15 Vaivaton vihkihetki. Vihkiminen upeissa puitteissa matalalla profiililla, kaikki on
valmista kakkua myöten. Kysy lisää kirkkoherranvirastosta p. 0163355200. Rovaniemen
kirkko.
Klo 18 Nuotioilta Auttikönkäällä.
Klo 20 Taiteiden yö
Kirkkolammella.
La 12.9.
Klo 18–22 Arctic Music nuorisomusiikkitapahtuma, mukana erityisnuorisotyö. Pilke,Ounasjoentie 6.
Su 13.9.
Klo 10 messu Rovaniemen kirkossa. Saarnanjatkot ja kirkkokahvit.
Klo 18 Walter Silvan
klassinen kitarakonsertti. Vapaa pääsy. Käsiohjelma 5 €. Rovaniemen
kirkko.

35. vuosikerta
Julkaisija:
Rovaniemen seurakunta
Päätoimittaja
Kari Yliräisänen
puh. 040 5032 734
kari.yliraisanen@evl.fi
Toimitussihteerit
Harriet Urponen
p. 040 6700 277
harriet.urponen@evl.fi
Jouni Hagström
puh. 040 6854 935
jouni.hagstrom@evl.fi
Lehtityöryhmä
Kari Yliräisänen pj., Kari Gustafsson,
Jouni Hagström, Sanna Kerola,
Markku Kukkonen, Maija Pieskä,
Anni Tolppi.
Toimituksellinen aineisto
Rovaniemen seurakunnan
tiedotustoimisto,
PL 8104, 96101 ROVANIEMI
Seuraava Pääsky ke 30.9.2015
Aineisto ma 14.9.2015
Kustantaja Kotimaa Oy
Painatus Suomalainen Lehtipaino Oy
Jakelu Suomen Suoramainonta
Tilaukset 25 euroa vuodessa
Painos 30 400
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Rovaniemen seurakunta on mukana

seniorimessuilla 5.–6.10.2015
Seurakunnalla on oma näyttelyosasto Pohjois-Suomen Messujen järjestämillä Seniorimessuilla, Lapin
Urheiluopistolla eli Santasportilla.
Messut ovat lokakuun ensimmäisen
viikonvaihteen lauantai- ja sunnun-

taipäivinä klo 10–17.
Kohderyhmänä on varttunut väki, ikäryhmiltä yli 50-vuotiaat. Esillä on monet seurakunnan tarjoamat
mahdollisuudet osallistua monipuoliseen toimintaan kuoroissa, pieni-

ryhmissä, kerhoissa ja tapahtumissa. Paikalla on seurakunnan työntekijöitä ja vapaaehtoisia ja luvassa on
musiikkiesityksiä.

Pyhiinvaellus Raamatun halki jatkuu
Rovaniemen seurakunnassa on meneillään uudenlainen Raamattuvaellus. Siinä koko Raamattu luetaan läpi n. 2,5 vuoden aikana. Nyt ohjelmassa on juuri siirrytty Uuteen testamenttiin ja tässä vaiheessa uusilla
lukijoilla on mahtava tilaisuus liittyä
mukaan vaeltavaan joukkoon.
Pyhiinvaelluksella
Raamatusta kiinnostuneet saavat taustatietoja Raamatun ajasta, kirjoista ja henkilöistä kuukausittaisissa kokoontu-

misissa, joissa voi myös tuoda esiin
löytöjä ja kysymyksiä. On mahdollista myös edetä täysin kirjallisten
materiaalien varassa omatoimisesti
opiskellen.
”Matkanjohtajana” toimii FT, TT
Jaakko Lounela Oulusta, joka on
laatinut kattavan opetusmateriaalin.
Hän on opettanut yleistä teologiaa
Oulun yliopistossa.
– Jeesus puhui Vanhasta testamentista Lakina, Profeettoina ja

Kirjoituksina. Pyhiinvaellus noudattaa samaa juutalaista jaottelua. Se
poikkeaa nykyisestä sisällysluettelosta, mutta tuo esiin tuoreesti Raamatun sanoman. Raamatun lukijalta vaaditaan sitkeyttä jatkaa, kunnes hän ehtii Uuteen testamenttiin,
mutta lopussa kiitos seisoo, rohkaisee Lounela.
Syksyn ensimmäinen kokoontuminen on to 3.9. klo 18 srk-keskuksen juhlasalissa.

Graham Dow tulee
Rovaniemelle 2.–4.10.
Piispa Graham Dow vieraili taannoin Rovaniemellä Hengen
Uudistus kirkossamme ry:n kesäjuhlassa. Lokakuun ensimmäisenä viikonvaihteena hän on vieraana seurakuntatapahtumissa.
Syvemmälle yhteyteen -tapahtumassa pe ja la 2.–3.10 pohditaan sitä, mitä Jeesuksen seuraaminen voi nykyajassa tarkoittaa.
Piispa Dow on mukana myös Sanan ja rukouksen illassa la 3.10
klo 18 ja hän saarnaa su 4.10 messussa.
Lue tarkempi ohjelma ajankohtaista -sivulta
www.rovaniemenseurakunta.fi

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.
28.08. klo 20-23 kryptassa nuorten Yökirkko.
31.08. klo 13.30 kryptan Eeli-salissa Heprea-ilta.
07.09. klo 13.30 kryptan Eeli-salissa Heprea-ilta.
07.09. klo 19 kirkossa ”Ruskan kosketus” -konsertti, Joel
Hallikainen. Pääsylippu 20€, lapset ilmaiseksi.
08.09. klo 17 opintojen avajaismessu. Uudet opiskelijat siunataan, toiminnan esittelyä, iltapalaa.
09.09. klo 13 kanttorien musiikkivartti ja urkujen esittely.
10.09. klo 19 selloduo Anna-Maaria ja Olli Varonen. Vapaa
pääsy, käsiohjelma 10 €.
11.09. klo 15 alkaen vaivaton vihkihetki.
13.09. klo 18 konsertti, Walter Silva, kitara. Vapaa pääsy,
käsiohjelma 5 €.
14.09. klo 13.30 kryptan Eeli-salissa Heprea-ilta.
15.09. klo 19 Rauhanyhdistyksen seurat.
18.09. klo 19 Petri Laaksonen, Eläköön elämä 30-vuotisjuhlakonsertti. Liput 20€.
19.09. klo 19 Uskon Yö, taide uskon ilmentäjänä.
Runomessu, Kairos-yhtye ym.
21.09. klo 13.30 kryptan Eeli-salissa Heprea-ilta.
24.09. klo 18 lasten ja nuorten hengellisen musiikin konsertti. Järjestää Rovaniemen kaupunki / maahanmuuttajanuoret ja Eila Tuisku-Niukkala.
27.09. klo 18 Tuomasmessu.

KESKIKAUPUNKI
31.08. klo 18
31.08. klo 18
01.09. klo 18

srk-keskuksen juhlasalissa rukouspalvelijoiden
kokoontuminen.
srk-kodin yläsalissa aloittavat diakoniatyön
katulähetysillat.

radioraamisten kauden avaus srk-kodin yläsalissa, kahvit.
02.09. klo 18.45 Ilta kirkkolammella.
02.09. klo 13 Virrestä voimaa – yhteislaulutilaisuus srk-keskuksessa.
03.09. klo 18 Pyhiinvaellus Raamatun halki srk-keskuksen
salissa.
04.09.
Wiljamissa GRR, Gospel Rock Rovaniemi.
Nuorisotyö.
07.–13.09.
Rovaniemi-viikko.
07.09. klo 18 srk-keskuksessa lähetystyön rukouspiiri.

08.09. klo 10

kaupungin valtuustosalissa kristittyjen yhteinen rukoustilaisuus.
09.09.
Ilta Kirkkolammella-tapahtumaa ei järjestetä.
09.09. klo 18 Norvajärvellä miesten saunailta. Lähtö klo
17.45 srk-keskuksen edestä.
10.09. klo 18.30 srk-keskuksessa Trumpet of Salvation:
Jacob Damkani, 30 v julistustyötä Israelissa.
11.09. klo 20 Taiteiden Yö Kirkkolammella.
12.09. klo 13–15.30 kryptassa Rukouksen lähde, rukousiltapäivä Rovaniemen puolesta.
12.09. klo 17 srk-kodilla nuorten aikuisten OMA-ilta.
16.09. klo 13 Virrestä voimaa – yhteislaulutilaisuus srk-keskuksessa.
17.09. klo 18 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
23.09. klo 18 Norvajärvellä miesten saunailta. Lähtö klo
17.45 srk-keskuksen edestä.
26.09. klo 11–16 srk-kodin yläsalissa Hengellisen huollon
päivä. Ilmoittautumiset ruokailun takia 18.9.
mennessä Helinä Sundelinille 040-8306690.
26.09. klo 17 srk-kodilla nuorten aikuisten OMA-ilta.
30.09. klo 13 Virrestä voimaa – yhteislaulutilaisuus srk-keskuksessa.

KORKALOVAARA-YLIKYLÄ
30.08. klo 13

20.09. klo 15

Sinetän kappelissa perhemessu.
Välipalatarjoilu, puuhapaja.

OUNASVAARA
30.08. klo 15

kappelissa messu.

06.09. klo 15 kappelissa messu.
13.09. klo 15 kappelissa messu.
20.09. klo 15 kappelissa Virsikirkko, kirkkokahvit.
26.09. klo 18–20 kappelissa nuorten Donkkis-ilta.
27.09. klo 15 kappelissa messu.

ALAKEMIJOKI
30.08. klo 10

kappelissa messu.

06.09. klo 10
13.09. klo 10
20.09. klo 10
24.09. klo 18

kappelissa messu.
kappelissa messu.
kappelissa virsikirkko, kirkkokahvit.
kappelissa Virsi-ilta. Hirvaan diakoniakylätoimikunnan työn hyväksi kahvit klo 17.30.
25.09. klo 18–20 kappelissa nuorten Donkkis-ilta.
27.09. klo 10 kappelissa messu.

kappelissa messu.

YLÄKEMIJOKI

02.09. klo 17–19 kappelissa ja piha-alueella syyskauden
avaus -tapahtuma, alueen työntekijät.
Makkaranpaistoa, pelejä, leikkiä.
06.09. klo 13 kappelissa messu. Kirkkokahvit.
13.09. klo 13 kappelissa messu. Kirkkokahvit.
14.09. klo 16.30–18 Retriittivenyttely alkaa Hillakirkolla,
Hillapolku 9, Korkalovaaran kirjaston yläpuolella. Kokoontuu maanantaisin parillisilla viikoilla. Huomaa muuttunut viikonpäivä!
20.09. klo 13 kappelissa messu. Merisunnuntain kirkkopyhä. Kirkkokahvit.
27.09. klo 13 kappelissa messu. Muistimessu, Lapin muistiyhdistys tarjoaa kirkkokahvit.
28.09. klo 16.30–18 Retriittivenyttely Hillakirkolla.

27.08. klo 18

OUNASJOKI

27.08. klo 18
30.08. klo 14

Aapakirkossa Virrestä voimaa -lauluhetki.
Jouttikeron kappelissa messu,
Jouttikeron kuoro 40-v. ja
Tauno Saviojan läksiäisjuhla. Kirkkokahvit.

06.09. klo 11

Aapakirkossa ja klo 13 Jouttikeron kappelissa
messu.
Aapakirkossa Virrestä voimaa -lauluhetki.
Aapakirkossa jumalanpalvelus, 4-vuotissynttärit.
Jouttikeron kappelissa messu.
Aapakirkossa Virrestä voimaa -lauluhetki.

06.09. klo 12
06.09. klo 15
10.09. klo 19

16.09. klo 18
18.09. klo 18
20.09. klo 12

Meltauksen kappelissa messu. Kirkkokahvit.
Sinetän kappelissa messu. Kirkkokahvit.
Sinetän kappelissa konsertti, Jukka
Kuoppamäki, säestää harmonikka- ja pianotaiteilija Kaisa Ristiluoma. Pääsymaksu 20 €,
sisältää kahvit.
Meltauksen kappelissa Virsikirja tutuksi –ilta.
Sinetän kappelissa rauhanyhdistyksen seurat,
Kari Gustafsson.
Maijasen kappelissa messu. Kirkkokahvit.

30.08. klo 10

Oikaraisen nuotiolaulut Kemilän laavulla.
Säävaraus.
Auttin kappelissa ja klo 12 Viirin kappelissa
messu.

08.09. klo 10–12 Viirin kappelilla perhekerho.
11.09. klo 18 Nuotiolaulut Auttiköngäs.
13.09. klo 10 Auttin kappelissa ja klo 12 Viirin kappelissa
messu.
22.09. klo 10–12 Viirin kappelilla perhekerho.
27.09. klo 10 Auttin kappelissa jumalanpalvelus.
27.09. klo 12 Viirin kappelissa messu.

SAAREN-NAMMANKYLÄT

10.09. klo 18
20.09. klo 11
20.09. klo 13
24.09. klo 18

