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Pääkirjoitus

Tartu hetkeen ja tule mukaan!

M

onessa yhteydessä olen havainnut,
kuinka yllättävän ohutta ja pintapuolista on ihmisten tietämys seurakunnan monipuolisesta ja määrällisesti runsaasta
toiminnasta ja palveluista. Samalla tietysti
mahdollisuus osallistua menee sivu suun.
Pintaraapaisua laajemmin ja syvemmin tietoa saa seurakunnan verkkosivujen viestintäosiosta löytyvistä vuosikertomuksista.
Tämä Pääsky osaltaan nostaa esiin seurakuntamme laadukasta perustoimintaa mm.
lapsille, kouluikäisille, nuorille, musiikista ja
kuorolaulusta kiinnostuneille sekä ikäihmisille.

R

*****

eilu viikko sitten Lapin Urheiluopistolla oli
koolla satoja ikäihmisiä etsimässä ”sykettä syksyyn ja iloa talveen” Neuvokkaan,
Santasportin, kaupungin ja seurakunnan järjestämässä virkistys- ja liikuntatapahtumassa.
Suurissa tapahtumissa on monia virkistäviä ja voimaannuttavia elementtejä. Parhainta antia ovat useimmiten ystävien ja tuttujen
tapaamiset, joissa jaetaan kuulumisia ja elämän tuntoja.
Jakaminen ja toisen aito kuuleminen antavat vahvan kokemuksen yhteydestä ja yhteenkuuluvuudesta, joka tuo innostumista,
iloa ja voimaantumista. Ne ovat asioita, joita

tarvitsemme vuoden jokaisena päivänä, silloin kun ei olla koolla isoina joukkoina.

Seurakunta on lähelläsi, rinnallasi, Sinua varten.

*****

*****

S

yksyn toimintakauden alku osaltaan
muistuttaa, kuinka seurakunta tarjoaa
säännöllisesti erimuotoisia mahdollisuuksia kokoontua yhteen. Jokaiselle vauvasta
vaariin löytyy oma paikka.
Päiväkerhot, lasten enkelikirkot, kirkkomuskarit ja kuorot, kouluikäisten kerhot
ja leirit, nuorten illat ja retket, rippikoulujen
kokoontumiset, isosten koulutusleirit, nuorten bänditoiminta, opiskelijoiden ja nuorten
aikuisten OMA-illat, erilaiset aikuisten kuorot,
miesten saunaillat, eläkeläisten kerhot ja retket, ikäihmisten yhteiset syntymäpäiväjuhlat,
monet jumalanpalvelukset kirkkokahveineen
ynnä monet muut tilaisuudet antavat mahdollisuuden osallistua, kohdata ja kokea yhteyttä.
Yksittäisenä esimerkkinä mainittakoon
keskellä kaupunkia torin laidalla sijaitseva
Helmikammari, joka on mitä mainioin ikäihmisten kohtaamispaikka arkipäivisin maanantaista torstaihin. Helmikammarissa on pienryhmiä moneen lähtöön, on myös lauluhetkiä
tai vain kohtaamisia kahvikupposen äärellä.
Maaseudulla kappeleissa kokoontuvat eläkeläiskerhot ovat kylien kohtaamiskammareita.

K

ohtaamista, jakamista ja yhteisyyttä ei
kuitenkaan koeta, jos ei lähdetä liikkeelle
vaan jäädään kodin seinien sisälle. On
tartuttava hetkeen ja lähdettävä liikkeelle. On
hyvä myös rohkaista toisia mukaan.
Osallistumisellasi olet yhdessä toisten
kanssa luomassa yhteisöllisyyttä. Siksi myös
Sinä olet tärkeä. Sinullakin on annettavaa.
Sinulla on oma tarinasi, kokemuksesi, tietosi,
lämpösi. Kenties sinä olet se olkapää tai kuuleva korva, jota toinen kaipaa. Lähimmäinen.

M

K

*****

ristillinen uskomme korostaa, ettei ihmisen ole hyvä olla yksin. Eräässä laulussa
yhteisen jakamisen merkitystä korostetaan sanoilla: ”Kun on toisessa kädessä Jumala ja toisessa olet sinä, voimme yhdessä
kasvaa ja rakastaa, elää ihmisinä.”
Seurakunta, Kristuksen ruumiina on
kokonaisuus, jossa on tilaa erilaisuudelle ja
monenlaisuudelle. Inhimilliset rajat, ihonväri,
sukupuoli, kansallisuus, kulttuuritausta ylitetään. Syvimmiltään ihminen kasvaa ihmiseksi
yhteydessä toisiin.
Tartu siis hetkeen ja tilaisuuteen. Lähde
liikkeelle, tule mukaan.

eitä suomalaisia on viime aikoina peräänkuulutettu suostumaan KiKyyn eli
Kilpailukykysopimukseen. Kristillisessä seurakunnan kokoontumisissa ei ole syytä
kilpailla paremmuuksista. Yhteen kilpailuun
apostoli Paavali opasti silloisen Rooman seurakunnan jäseniä: ”Toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne”,
KiKy -lyhennettä voimme seurakunnan
yhteisissä kokoontumisissa tulkita uudella tavalla. KIKY: kunnioituksesta iloa, kiitollisuutta
yhteydestä.

Kari Yliräisänen
kirkkoherra

*****

Kirkon kynnys

Viikon sana
Mitä Jumala tahtoo sinulta?
Iloitkaa aina. Rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää
kaikesta. Tätä Jumala tahtoo teiltä, Kristuksen
Jeesuksen omilta. Älkää sammuttako Henkeä,
älkää väheksykö profetoimisen lahjaa. Koetelkaa kaikkea ja pitäkää se mikä on hyvää. Pysykää erossa kaikesta pahasta.
Itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonaan ja varjelkoon koko olemuksenne, teidän
henkenne, sielunne ja ruumiinne, niin että olette nuhteettomat Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja pitää lupauksensa. 1. Tess. 5: 16–24

Rukous:
Jumala, kaiken luoja ja antaja. Elämämme
on täynnä ihmeitäsi, mutta me olemme usein
liian turtuneita näkemään niitä. Puhdista
meidät katkeruudesta, joka on sammuttanut
kiitollisuuden.
Täytä sydämemme ilolla ja viritä meissä uusi
ylistyslaulu. Kuule meitä Poikasi Jeesuksen
Kristuksen, meidän Herramme tähden. Aamen.

Hartaus
Anna itsellesi aikaa
Valoisten kesäöiden jälkeen saapuneet syystuulet tulivat yllättäen. Lapset palasivat lomalta
pulpetteihinsa ja moni aikuinen arkisen aherruksen ääreen. Ehkä joissain kodeissa etsitään
kynttilöitä tuomaan lämpöä ja rauhaa kiireisten
päivien tasapainoksi.
Syksy tuo mukanaan usein uutta ja uusia
haasteita. Nuorten reput ovat pullollaan uusia
kirjoja. Moni on hankkinut opiskeluvälineitä ja
joku ehkä saanut Vansitkin joilla reissata koulutietä. Erilaiset haasteet odottavat työelämässäkin ja tuovat oman värinsä päiviin. Haasteita
tulee ulkopuoleltamme, mutta voimme asettaa
niitä myös itse. Kesäkilojen karistaminen tai
projektin loppuun saattaminen voivat olla itsestä nousevia odotuksia. Niin kauan kun saamme
niistä voimaa ja rikkautta elämäämme ja koemme ne myönteisesti tärkeiksi niihin kannattaa
käyttää voimavaroja.
Haluaisin heittää sinulle vielä yhden haasteen – en taakaksi, vaan voimavaraksi. Kuuntele itseäsi. Pysähdy - istu kirkon penkkiin tai

lammen rantaan. Jos et ehdi, niin hengitä hetki kesken kauppareissun. Itsen kuuntelemisen
taito voi johtaa kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia. Sitä voi opetella antamalla aikaa itselleen. Miltä minusta tuntuu nyt? Mitä oloni kertoo minulle? Tällaisten kysymysten kautta voi
pohtia, mitä haluan elämässäni; miten lisätä sitä, mitä haluan ja vähentää sitä mitä en halua.
Itsen kuunteleminen voi olla luonnollinen osa
rukouselämää. Pysähdyitpä missä tahansa Jumala on kanssasi. Itsesi lisäksi voit kohdata
myös Jumalan. Hän haluaa kohdata sinua juuri sellaisena kuin olet, omien kipujesi ja ilojesi kanssa.
Jumalan ja itsen kuuntelemisen lisäksi elämää voi rikastuttaa toiset ihmiset. Olet lämpimästi tervetullut kohtaamaan muita, Jumalaa ja
itseäsi seurakuntaan tänä syksynä. Tule, ja kutsu muitakin mukaan kiinnostaviin iltoihin, jumalanpalveluksiin tai kerhoihin.
Erika Alaluusua

Arjen pieniä iloja
Arvokas arki
Syyskauden alkaessa olemme monella
tapaa uuden edessä. Lomakausi on päättynyt ja arki on alkanut. Oletko ajatellut,
mistä sinun arkesi muodostuu?
Arki – se voi ahdistaa. Silti se on enimmäkseen elämäämme. Juhlahetkiä saamme viettää vain harvakseltaan. Jos arjen
vastakohta on pyhä ja saisimme viettää
sitä tarpeeksi kauan, tulisi siitäkin jollain
tapaa arkea. Eihän pelkkää pyhää voi olla. Arki ilman pyhää on sietämätöntä. Pyhä ilman arkea on hurskastelua.
Arki tuo rytmiä elämään. Alkaako hyvinvointi arjen arvostamisesta? Seura-

kunnassa me olemme osa monen ihmisen arkea. Esimerkiksi päivä- ja perhekerhot rytmittävät lapsiperheen arkea ja
rippikoulu nuorten arkea. Kuoroharrastus voi rytmittää aikuisen arkea ja Helmikammaissa käynti voi rytmittää ikäihmisen arkea. Ei arki ole vähäpätöinen asia.
Arki on elämää. Arki on minun aikuisuuteni ja arki on lasteni lapsuus.
Tämä lehti tarjoaa lukuhetken arkeesi.
Samalla se tarjoaa monia vinkkejä arkeesi – kutsumme sydämestämme sinua mukaan seurakuntaan!
Harriet Urponen
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Kari Yliräisänen
asetetaan virkaan su 11.9.
Rovaniemen kirkkoherra, rovasti Kari Yliräisänen asetetaan virkaan sunnuntaina 11.9.
Rovaniemen kirkossa kello 10
alkavan messun ja virkaan asettamisen toimittaa piispa Samuel Sal
mi. Kirkkoherra Yliräisänen saarnaa.
Virkaan asettamisessa avustavat
lääninrovasti Markku Korpela,
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Heikki Salo, kappalainen Anne
Lehmus sekä pastori Ilona Yliräi

Tampereella on järjestetty Aamukaste-tilaisuuksia jo vuodesta 2012.

Kasteen juhla

sänen. Notaarina toimii hallintojohtaja Antti Jääskeläinen.
Musiikista vastaavat Kanttorikvartetti Mauri Miettusen johdolla sekä Kamarikuoro AVE johtajanaan Maie Kuusik. Juhlassa esiintyvät myös lausuntataiteilija Ulla
Miettunen sekä nuori harpunsoittaja Toivo Tervaskanto sekä vt.
viestintäpäällikkö Harriet Urpo
nen. Messussa avustavat seurakunnan papit ja eri alojen työntekijät.
Messun jälkeen juhla jatkuu lou-

naalla seurakuntakeskuksessa ja
seurakuntakodilla. Klo 13 on juhla
kirkossa, jossa puhuvat mm. kirkkovaltuuston puheenjohtaja Janne
Kaisanlahti, kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja Heikki Autto, Lapin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Jaakko Vainio ja Lapin
helluntaiseurakunnan pastori Esa
Pikkumäki.
Juhlallisuuksien päätteeksi nautitaan juhlakahvit seurakuntakeskuksessa.

Kastettavan vanhemmista toisen oltava kirkon jäsen
tettavalla tulee olla kaksi kummia,
joiden tulee olla konfirmoituja ev.
lut. kirkon jäseniä.
Ilmoittautuminen ja tiedustelut lapsityön pappi Sanna Kero
la p. 040-7363356 tai sanna.kerola@evl.fi. Tilaisuuden kulku tarkentuu osallistujamäärän ja kastettavien lasten ikäjakauman mukaan.
Kasteen juhlassa lauletaan tuttuja
lastenvirsiä.

Rovaniemen seurakunta mukana
XXXVI Rovaniemi-viikolla
Ma 5.9.
Klo 16 Alttarifreskon esittely
Rovaniemen kirkossa, pastori
Noora Tikkala. Vapaa pääsy.
Kesto n. 30 min.
Klo 19 Lavrenchuckin perhe
yhtyeen konsertti kirkossa
klo 19. Vapaa pääsy!
Käsiohjelma 5 e.
Ti 6.9.
Klo 13 Pallo pyörii – ystävyys
jalkapallo-ottelu, Rovaniemen
seurakunta, kaupunki ja varuskunta. Uutena haastajana vastaanottokeskuksen joukkue. Rovaniemen
keskuskenttä. Tule tsemppaamaan
ja kannustamaan!
Klo 17 Syyskauden avausmessu
kirkossa. Oppilaitospastori Heini
Kesti, Lapin Yliopiston ja AMK:n
väkeä. Rovaniemen kirkko.
Klo 18 hautausmaaesittely: I ja
II hautausmaat historian valossa.
Lähtö kirkkoa vastapäätä olevan
hautausmaan portilta Yliopistonkadulta (II hautausmaa). Oppaana
Hannele Simonen.
Ke 7.9.
Klo 9-15 ”Tule mukaan metsäneläinten leikkiin,” Varhaiskasva
tuksen verkostotapahtuma kirjaston ja kaupungintalon pihalla.
Päiväkerholaiset esiintyvät, mehutarjoilu ja soppatykkiruokailu.
Klo 13 Kanttorien musiikki
vartti ja urkujen esittely. Rovaniemen kirkko.
Klo 18 Arki-illan ehtoollinen.
Rovaniemen kirkko.

Jouni Hagström

Rovaniemen seurakunnassa on ensimmäinen Kasteen juhla la 1.10.
klo 16 Korkalovaaran kappelissa.
Kasteen juhlaan voi tuoda pienen
tai vähän isommankin lapsen kastettavaksi.
Tämän helpompaa kasteen järjestäminen tuskin voi olla. Kaikki on valmiina kakkukahveista kirkon koristeluun, juhlavieraille on
tarjolla myös keittoruokailu. Kas-

Klo 19 Pianistit tunturissa
20 vuotta -juhlakonsertti, taiteellinen johtaja Paavali Jumppanen.
Vapaa pääsy! Käsiohjelma 5 €.
To 8.9.
Klo 13 hautausmaaesittely: I ja
II hautausmaat historian valossa.
Lähtö kirkkoa vastapäätä olevan
hautausmaan portilta Yliopistonkadulta (II hautausmaa). Oppaana
Hannele Simonen.
Pe 9.9.
Klo 16 Vaivaton vihkihetki.
Vihkiminen upeissa puitteissa
matalalla profiililla, kaikki on valmista kakkua myöten. Kysy lisää
kirkkoherranvirastosta p. 0163355200. Rovaniemen kirkko.
Klo 20 Taiteiden yö Kirkkolammella.
La 10.9.
Klo 18–22 Arctic Music nuorisomusiikkitapahtuma, jossa paikalliset nuoret muusikot esiintyvät.
Ikärajaton, maksuton ja päihteetön
tapahtuma. Mukana erityisnuorisotyö. Pilke, Ounasjoentie 6.
Su 11.9.
Klo 10 messu Rovaniemen
kirkossa. Kirkkoherran virkaan
asettaminen, toimittaa piispa
Samuel Salmi.
Klo 18 Petrus Schroderus ja
Jouko Viita-aho, laulu, Leena
Viita-aho, lausunta, Matti Oi
karinen, urut, piano. Lippu 10 e.
Tuotto syöpäyhdistyksen hyväksi.

Kirkon ylätasanteelle asennetaan noppakiviä.

Kirkon piharemontti
suunnitellussa aikataulussa
Kirkon pihan perusparannushanke
etenee urakoitsijan mukaan suunnitellussa aikataulussa. Maa-ainesten vaihto ja maan alla toteutetut
uudistukset eivät ole tuoneet yllätyksiä eteen.
– Ylätasanteen noppakivien
asennustyöt on nyt käynnissä ja
tästä johtuen kirkkoon kulkeminen
tapahtuu Vapaudentien puolelta
väliaikaisesti rakennettua luiskaa

pitkin. Viikonloppuisin kuitenkin
mahdollistetaan kulkeminen myös
pääportaiden kautta Yliopistonkadun puolelta, kiinteistöpäällikkö
Kalle Kenttälä kertoo.
Kirkon paikoitusalueen asfaltointi suoritetaan samaan aikaan
Vapaudentien asfaltin kanssa, viimeistään syyskuun alkupuolella.
Kaupungin tiehanke sekä Vapaudentiellä että Yliopistokadulla ete-

nee käsi kädessä kirkon piharemontin kanssa ja pääsääntöisesti kirkossa kävijät ovat osanneet ennakoida
parkkeeraukseen liittyviä haasteita.
Seurakunta pahoittelee kirkon kunnostustöistä aiheutuvaa haittaa. Kyseessä on ensimmäinen mittava perusparannus koko kirkon historiassa.
Urakoitsijana hankkeessa toimii
Lapin Mestarirakentajat Oy.
HU
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Uusi diakoni Marja-Leena Kivilompolo:

Rovaniemen seurakunnan diakoniatyössä on kesällä aloittanut uusi työntekijä, Kittilässä syntynyt
Marja-Leena Kivilompolo. Hän
on asunut pitkään myös Kolarin
kunnassa Sieppijärvellä ja pohjoisen ihmisenä Rovaniemi on ollut entuudestaan tuttu sairaala- ja
asiointikaupunki.
– Rovaniemi tuntuu sopivan kokoiselta kaupungilta Oulun jälkeen. Siellä opiskelin sosionomi-diakoniksi ja valmistuin joulukuussa 2014, Marja-Leena kertoo.
Marja-Leenan työ painottuu Ounasrinteen alueelle ja hän iloitsee
siitä, että suuressa seurakunnassa
saa keskittyä aivan olennaiseen.
Oma työ on kesän aikana paljon ollut juuri yksinäisten ihmisten kohtaamista.
– Viime päivinä olen pohtinut
paljon sitä, miten helppoa ihmisten on auttaa vaikkapa ahdingossa olevaa lapsiperhettä. Mutta entä sitten, kun avun tarvitsija onkin
yksinäinen aikuinen, jolla on paljon ongelmia?

Moniammatillinen tausta
Ensin Marja-Leena kouluttautui
laskentatoimen merkonomiksi. Sitten hän on toiminut yrittäjänä, pitänyt kahvilaa ja pitopalvelua ja
pätevöitynyt myös floristiksi. Perheellä oli myös hautauspalvelu.
– Omia asiakkaita kuunnellessa heräsi ajatus diakoniksi kouluttautumisesta. Kaikesta kokemastani on hyötyä diakoniatyössä, Mar-

ja-Leena korostaa. Hän osaa samaistua avun hakijaan.
Oman lapsen sairastumisen
myötä Marja-Leena koki saavansa konkreettista apua juuri seurakunnasta.
– Seurakunnan diakoniatyöntekijä auttoi kaikkien käytännön
asioiden kanssa ja aloitti sekaisin olevien palikoiden järjestelemisen. Diakoniatyöntekijän ei tarvitsekaan pelastaa koko maailmaa,
Marja-Leena sanoo. Hän kuvaa
diakoniaa kirkon sosiaalityöksi.

Harriet Urponen

Tärkeintä on ihmisen kohtaaminen

Tärkeintä on ihminen
Erityisen mielekkäänä laajassa
työkentässään Marja-Leena kuvaa
juuri kahdenkeskisen keskustelun
hetkeä, jossa luottamus alkaa pala
palalta rakentua. Hän on aina ollut
kiinnostunut ihmisistä.
– Jokainen kohtaaminen avartaa
omaa maailmankuvaa, Marja-Leena kertoo.
– Minulle on tärkeää saada tehdä työtä juuri seurakunnassa. Täällä kaikessa tekemisessä on läsnä
se armollinen ajatus, etten tee tätä
työtä yksin omilla voimillani, enkä kanna kaikkia murheita omilla
harteillani.
Vahvuuksikseen Marja-Leena
nimeää empatiakyvyn ja rohkaisemisen taidon.
– Moni tekee arjen diakoniatyötä päivittäin, tämä on sitä samaa
vähän laajemmassa mittakaavassa.
Avun hakemisessa ensimmäinen
askel on ottaa yhteyttä ja tulla ky-

Marja-Leena lupaa, että häntä voi nykäistä hihasta ja tulla juttelemaan.
symään neuvoa. Siihen Marja-Leena rohkaisee vilpittömästi.
– Joka kysyy, on tyhmä vain hetken.
Työn vastapainona on kaikenlai-

nen käsillä tekeminen, musiikki ja
elämä kotona perheen parissa.
– Irrottautuminen työstä ei ole
vaikeaa. Kun seurakunnan oven
sulkee ja kotioven avaa niin ”soke-

ripalat” kauluksesta tippuu ja rooliin astuu ÄITI ja VAIMO!
Harriet Urponen

Uusi kanttori Riikka Haapamäki:

Olen kuin Liisa Ihmemaassa
Kuluva kesä toi Rovaniemen seurakuntaan uuden kanttorin, Riik
ka Haapamäen. Hän on kotoisin Keski-Pohjanmaalta, Toholammilta, juuret ovat musiikkipitäjässä
Kaustisella.
– Kaustisten kansanmusiikkifestivaali on minulle rakas tapahtuma,
Riikka kertoo.

Hyppy tuntemattomaan
Viime syksynä Riikka sai käsiinsä Kotimaa-lehden näytenumeron. Siellä oli ilmoitus Rovaniemen seurakunnassa avoinna olevasta kanttorin virasta.
– Tein hypyn tuntemattomaan, minulla ei ole juuri mitään kontakte-

ja tänne päin, Riikka kertoo. Häntä
viehättää tietynlainen puhtaalta pöydältä alkaminen, kun kaikki on uutta.

Ensikosketus urkuihin
Urkuja Riikka kuvaa soitinten kuningattareksi. Hän oli jo aikuinen,
kun hän sattumalta pääsi soittamaan urkuja.

– Kerran eräs pappi pyysi minua nopealla aikataululla messuun soittamaan, kun kanttori oli
sairastunut. Ihastuin heti urkuihin, vaikken ollut niitä aiemmin
soittanut, Riikka kuvaa.
Pääinstrumentti Riikalla oli ensin huilu ja sittemmin hän soitti fagottia. Pianoa hän on soittanut aina ja kuorolaulu on ollut tärkeä
harrastus. Mutta kyllä urut ovat
vieneet minut mennessään, Riikka naurahtaa.
Työvälineenä urut on todella
monipuolinen soitin.
– Täällä olen saanut soittaa häämarssinakin mestareiden liigan
tunnusmusiikkia ja elokuvamusiikkia, mikä on hieno asia. Toki
perinteisiä häämarssejakin toivotaan paljon. Mahtavat urut innostavat myös harjoittelemaan paljon,
olen saanut aivan uuden innostuksen taas urkujen soittoon.
Vaikka olo on vähän niin kuin
Liisa Ihmemaassa -tarinasta, on
Riikka kokenut vastaanoton hyvin
lämpimänä. On uutta työskennellä näin suuressa seurakunnassa ja
Riikka on pitänyt siitä, että ihmiset ovat tulleet rohkeasti juttelemaan. Siihen hän kannustaa vastaisuudessakin.

Uusi kuoro kutsuu laulajia

Riikka Haapamäki kutsuu laulajia uuteen projektikuoroonsa. Kuoron ohjelmistoa voi räätälöidä porukan mukaan, Riikka lupaa.

Riikan virassa painotetaan nuorten
ja nuorten aikuisten kuorotoimintaa ja sen kehittämistä ja se onkin
Riikalle mieluisa tehtävä.
– Aloitan projektikuoron, jo-

ka on suunnattu erityisesti nuorille, nuorille aikuisille ja työikäisille
laulajille. Kuoro harjoittelee kamarikuoro-ohjelmistoa kirkkomusiikkijuhlille, jotka ovat Helsingissä
keväällä 2017. Kuoro harjoittelee
harvakseltaan, noin kahden tai kolmen viikon välein. Tällaiseen projektiin voisi olla esimerkiksi opiskelukiireiden keskellä tai ruuhkavuosiaan elävien kuorolaulajienkin
helppo sitoutua, Riikka miettii.
Kanttorina Riikka ammentaa
voimaa yhteisistä jumalanpalveluksista. Hän pitää myös siitä, että
voi olla hiljaisuudessa.
– Kanttori on koko ajan äänen
kanssa tekemisissä. Työn vastapainona hiljaisuus tuntuu hyvältä.
Hiljaisuutta voisi kuunnella mieluusti vaikka marjametsässä, mutta
vielä Riikka kokee, että tarvitsisi
täällä oppaan mukaan.
– Lähden mielelläni marjaan
jonkun kanssa, Riikka vinkkaa.
– Pidän luonnossa liikkumisesta
ja sitähän täällä riittää.
Ulla Miettunen / Harriet Urponen

Hae Riikan projektikuoroon,
koelaulu ensimmäisellä
kokoontumiskerralla 18.9.,
seuraavat harjoitukset
9.10. ja 30.10. Lisätietoja
riikka.haapamaki@evl.fi tai
040-6475584

Lalee ja Marko Paksuniemi:

Jumalalla on
meille suunnitelma

Credo

Eveliina Mustonen
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Lalee ja Marko Paksuniemi on monikulttuurinen aviopari, Marko suomalainen ja Lalee filippiiniläinen.
Filippiineillä on aina kesä, mutta Lalee nauttii myös Suomen
luonnosta ja eri vuodenajoista.
Osin tämä kesä on mennyt odotellessa, sillä Laleen tytär Angela on tulossa Filippiineiltä Suomeen asumaan heidän kanssaan.
Se on suurta iloa tuottava rukousvastaus.

Rakkaus syttyi
slummityössä
Lalee kertoo, miten mielenkiintoinen heidän kohtaamisensa oli.
Tällöin hän oli keskittynyt palvelemaan Jumalaa ja tekemään lähetystyötä vanhempiensa kanssa.
– Pari vuotta ennen kuin kohtasin Markon, Jumala puhui minulle profetian kautta, että tulen
tapaamaan hyvän miehen, joka
saapuu Filippiineille. En tiennyt
miten, mutta se sai minut hymyilemään. Sitten Marko tuli, vaikka
en aluksi tiennyt, että se olisi hän.
Markon toi Filippiineille halu matkustaa jonnekin kauemmas
pitkän työrupeaman jälkeen.
Sitä ennen hän oli Internetin
kautta tutustunut Laleen perheeseen ja siihen työhön, mitä perhe
oli tehnyt monien vuosien ajan.
Entäpä jos hän lähtisi paikan
päälle katsomaan perheen toimintaa? Laleen kanssa he olivat
vaihtaneet ajatuksia myös uskosta Jumalaan. Lalee toivotti hänet
tervetulleeksi.
Lalee kertoo ihastuneensa
Markossa hänen sydämeensä. Filippiineillä Marko osallistui perheen tekemään työhön. Hän oli
innostuneesti mukana kaikessa.
Jo ensimmäisenä päivänä hän
lähti mukaan slummeihin, missä
he auttoivat köyhiä lapsia. Pian
Marko jo opetti lapsille raamatunkertomuksia.
Markolle matka Filippiineille oli hyppy tuntemattomaan.
Seuratessaan Laleen auttamisintoa, häneen teki vaikutuksen Laleen iloisuus ja välittävä rakkaus pienten slummilasten keskellä. Marko ihastui Laleen hymyyn ja koko persoonaan siinä, kun he
työn keskellä oppivat tuntemaan enemmän toisiaan.
Vaikutuksen teki myös koko
perheen tinkimätön halu auttaa, varattomuudestaan huolimatta. Kaiken keskellä rakkaus syttyi ja kasvoi.

Kaksi kulttuuria
– Me jaamme saman
uskon Jeesukseen, toiveet ja intohimot. Toki kaksikulttuurisuus
tuo haasteita, mutta
tärkeintä on, että
molemmat olemme
samaa mieltä siitä, että Jeesus-kulttuuri nousee
kaiken yläpuolelle. Katsom-

Lalee ja Marko Paksuniemi ovat
valmiina lähtemään sinne, minne
Jumala heidät lähettää.

me yhdessä kohti ristiä, Lalee ja
Marko kuvailevat.
Inhimillisesti katsoen voisi olla vaikeaa ja haastavaa päättää,
missä maassa asua. Mutta Jumalan tahtoa kysellen täydellisin paikka on juuri se, missä milloinkin on. – Vaikka olen mieheni kanssa kaukana kotimaastani,
se ei huoleta minua. Jumala on
kanssamme täällä ja missä ikinä
asummekin. Suomi on ainakin
tällä hetkellä kotimaamme.

Ihmeiden Jumala
– Olen aina ollut kristitty. Molemmat vanhempani ovat pastoreita. Heidän työnsä oli muun
muassa kouluttaa toisia pastoreita ja rakentaa kirkkoja, ennen
kuin he saivat minut. Jumala oli
tehnyt monia ihmeellisiä asioita heidän elämässään, mutta kun
minä synnyin, Jumala paljasti
rakkaudellisimman ihmetekonsa.
Hän antoi minulle elämän, sillä
minä synnyin kuolleena.
– Vanhempani olivat hyvin
köyhiä. Heillä ei ollut varaa
siihen, että äitini synnyttäisi sairaalassa. Heillä ei ollut
vaihtoehtoa ja niinpä äitini
synnytti minut bambumajassa
toisen naisen avustamana. Syntyessäni en hengittänyt, olin aivan sininen ja avustava

nainen sanoi, ettei mitään ollut
tehtävissä. Mutta vanhemmillani
oli vahva usko. Jumala on ihmeitä tekevä Jumala ja Hän voi tehdä sellaisen nytkin. Pyhä Henki
neuvoi isääni, joka pudisti nenäonteloni ja äkkiä minä hengitin.
Se oli ihme, kertoilee Lalee.
– Jumala on näyttänyt ihmeellisiä tekojaan perheessämme
muutenkin. Papinvirassa toimiminen ei aina ole helppoa Filippiineillä. Mutta Jumalan yhteydessä elämässä on tarkoitus, Hän
tukee ja varustaa, jolloin ei tarvitse huolehtia, hän lisää.

Rukous
suihkuhuoneessa
Marko toteaa, että Jumala on ollut hänen kanssaan aina, mutta hän ei tiennyt Jumalasta eikä tuntenut Jumalaa. Nuorena
miehenä hän opiskeli poliisiksi ja kuvataideopettajaksi. Poliisin ammatissa Marko tuli
näkemään elämän
nurjaa
puolta. Siirryttyään kuvataideopettajaksi hän itse yllättäen sairastui

vakavasti kahteenkin kertaan.
Kuolema tuli läsnä olevaksi. Sairaalan suihkuhuoneessa nousi
huulille rukous: Jumala, jos sinä
olet olemassa, niin olen valmis
seuraamaan sinua.
– Siitä lähtien olen kokenut
johdatusta, vaikka se on ollut välillä kivinen tie, joskin sisältäen myös ihania juttuja. Yksi ihanimmista on matka Filippiineille, missä tapasin vaimoni, Marko
sanoo vaimoaan katsellen.

Lahjat
Marko ja Lalee ovat käyneet puhumassa kokemuksistaan seurakunnissa. Nyt heillä on suunnitteilla kirja yhteisestä taipaleestaan. He miettivät, miten he perheenä voisivat palvella rohkaisuksi muille. Omasta kokemuksestaan he tietävät, miten tärkeää
on saada kuulla kerrottavan Jumalasta.
Marko jaksaa tuskin odottaa, että hän pääsee kuvittamaan
suunnitteilla olevaa kirjaa. Piirustustaito on lahja, jonka kautta
hän haluaa palvella. Lalee kuvailee, miten Jumala on antanut ihmisille yksilöllisiä lahjoja ja taitoja. Hän on saanut laulunlahjan, hän on laulanut lapsuudestaan saakka. Hän haluaa ylistää
Jumalaa ja rohkaista ihmisiä laulamalla.
– Minä olen Jumalan
instrumentti, kysymys ei
ole minusta vaan Jumalasta.

Uutta ihmettä
odottamassa
Laleen kauniisti pyöristyvä vatsa kertoo uuden
ihmeen
odotuksesta.
Lalee ja Marko odottavat ensimmäisen yhteisen lapsensa syntyvän
jouluna.
– Jumalan ajoitus
on aina oikea ja nyt
odotamme rukoilemaamme lasta, he sanovat.
– Omissa silmissämme maailman levottomuus voisi herättää pelkoa. Mutta monien omien kokemusteni kautta olen oppinut,
että minun ei tarvitse huolehtia, kun luotan Jumalaan. Jumala on
läsnä kaikessa, pohdiskelee Lalee vatsaansa silitellen.
– Jumala ei lähetä meille
vaikeuksia mutta joskus Hän
sallii niitä. Hän haluaa meidän
kasvavan sellaisiksi ihmisiksi,
jollaisiksi Hän on meidät tarkoittanut.
Teksti ja kuva: Ulla Miettunen
Kuuntele Markon ja Laleen
haastattelu seurakunnan
verkkosivulta Viestintä ->
Seurakuntaradio RovaDei ->
Kuuntele haastatteluita

Oulun hiippakunnan piispa
Samuel Salmi

Piispantarkastus
Rovaniemen
seurakunnassa
7.–9.10.
Piispa vierailee säännöllisin väliajoin hiippakuntansa seurakunnissa ja toimittaa piispantarkastuksen hoitaen näin kaitsentatehtäväänsä. Piispantarkastuksilla on
pitkä perinne kirkon historiassa. Piispa Samuel Salmi suorittaa piispantarkastuksen Rovaniemen seurakunnassa lokakuun toisena viikonvaihteena.
Piispantarkastuksen yhteydessä piispa neuvottelee seurakunnan
työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa. Neuvottelussa käsitellään seurakunnan toiminnan
painopisteitä, työn ja työyhteisön
kehittämistä sekä hallintoa ja taloutta.
Piispantarkastusta varten seurakunta laatii kertomuksen, jossa
on tietoa seurakunnan toiminnasta
ja taloudesta. Hallinnon ja talouden tarkastus sisältää seurakunnan
kirkonkirjat, arkiston, hallinnon ja
kiinteistöt.
Piispantarkastuksessa
piispaa
avustavat yleensä pappisasessori,
lääninrovasti ja notaari sekä muut
henkilöt tarpeen mukaan.
Piispa tapaa myös seurakuntalaisia. Rovaniemen piispantarkastuksen ohjelmassa on mm. koulu- ja yritysvierailu sekä vierailuja
paikallisten yhteistyökumppaneiden luona. Su 9.10. messussa piispa Samuel Salmi siunaa tehtäviinsä seurakunnan uudet työntekijät.
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Lasten ja perheiden
seurakunta

Seurakunnan retkillä on monipuolista ohjelmaa myös perheen pienemmille.

Rovaniemellä asuu paljon lapsiperheitä, joita kutsumme mukaan seurakunnan toimintaan.
Haluamme tukea perheitä ja vanhempia järjestämällä monipuolisia ja turvallista toimintoja perheille ja
kaikenikäisille lapsille. Toimintaan lasten kanssa ovat
lämpimästi tervetulleita myös isovanhemmat, tädit,
sedät ja muut lapsen läheiset.
Olemme sinua ja perhettäsi varten!
Syyskausi tuo tullessaan taas moninaiset kerhot ja
ryhmät ja samalla, kun aikuiset saavat mahdollisuuden
tavata muita vanhempia, saavat lapset uusia leikkikavereita.
Mikä on juuri teidän perheen juttu tänä syksynä?

Myös koululaisille on paljon
kerhotoimintaa, johon voi tulla
mukaan ja saada uusia kavereita.

Päiväkerhossa on tilaa luovaan leikkiin.
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Lasten kanssa kirkkoon
Harriet Urponen

Kirkko on tarkoitettu kaikille –
lapsille ja aikuisille. Joitakin kirkkohetkiä on suunniteltu erityisesti
lapsiperheitä ajatellen, jolloin musiikkia on paljon ja tilaisuuden kesto on lapsillekin sopiva.
Laajassa seurakunnassamme on
eri puolilla kaupunkia tapahtumia ja
joskus voi olla hauska lähteä tutustumaan toisen alueen kappeliin! Pääkirkossa on sunnuntaisin messu klo
10 ja silloin on aina saarnan aikana
lapsille pyhäkoulua urkulehterin takana sijaitsevassa kerhohuoneessa.
Tervetuloa kirkkoon yhdessä lasten
kanssa!
Vinkkejä syyskuussa
erityisesti lapsiperheille:
Su 4.9. klo 11 on Aapakirkossa, os.
Aapatie 6 sanajumalanpalvelus ja
4-vuotiaiden lasten synttärit.
Su 4.9. klo 14 Korkalovaaran kap-

Sylkky vertaisryhmä
alkaa syyskuussa
Syyskuussa aloittaa kerho, joka on
suunnattu erityisesti yhden vanhemman perheille. Lastenohjaajat ovat suunnitelleet lapsille toimintaa, jotta aikuisten keskustelulle jää aikaa.

pelissa messu ja Pinjapuun alla -tapahtuma, jossa lapsille välipalatarjoilu ja kivaa puuhaa.
Su 4.9. ja 18.9. klo 14 Muurolan
kappelissa perhepyhäkoulu

Sylkky

Ke 14.9. Korkalovaaran kappelissa
syyskauden avaus
Su 25.9. Sinetän kappelissa perhepyhä klo 11.

Yhden vanhemman perheiden

kerho

Sylkky

5.9. alkaen maanantaisin klo 9.30-11
seurakuntakodin päiväkerhotilassa,
Os. Rauhankatu 70 G.
Vertaistukea arkeen perheille, joissa on
vain yksi vanhempi. Kerho on ilmainen,
eikä sinne tarvitse ilmoittautua.

Kahvi- ja teetarjoilu.
Tiedustelut
mari.karanta@evl.fi tai 040-7617448

www.rovaniemenseurakunta.fi

Sylkky kokoontuu seurakuntakodilla maanantaisin klo 9.30–11.
Kerho on ilmainen eikä sinne ole
ilmoittautumista. Tarjolla on kahvia ja teetä.

SYLKKY

Maanantaisin 5.9. klo 9.30–11
seurakuntakodilla,
Rauhankatu 70 G.
Lisätietoja
mari.karanta@evl.fi
tai p. 040-7617448
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Erika Alaluusuan viesti nuorille: Sinä riität!

– Se voi olla vaikka lautapelihetki tai vain tilanne, jossa istutaan teekupit kädessä ja juodaan iltateetä. Silloin jutellaan ihan arkisista asioista.

Vastapainona opiskelu

Erika Alaluusua kutsuu nuoria Katutasolle, joka sijaitsee ydinkeskustassa Lyskan ja Makuunin välissä os. Kansankatu 17.
Rovaniemen seurakunnan erityisnuorisotyöntekijä Erika Alaluu
sua katsoo hymyillen menneeseen
kesään. Kesä oli leiripainotteinen,
mutta siinä pääsi tekemään juuri
sitä, mitä Erika työssään arvostaa.
– Juuri nuorten kohtaaminen ja
heidän kanssaan yhdessä tekeminen on minulle tärkeää, Erika sanoo.
Hän sai kipinän työhön, kun oli
itse nuori ja osallistui Kemijärven
seurakunnan toimintaan.
– Siellä oli kaksi nuoriso-ohjaajaa ja minulle on jäänyt mieleen

jopa se hetki, kun oivalsin, että haluan isona joko nuorisotyöntekijäksi tai muusikoksi.
Erika opiskeli Kauniaisissa ja vaikka hänellä oli vakituinen työ Kirkkonummella, avoinna oleva sijaisuus sai
hakemaan takaisin pohjoiseen.

Aikaa nuorelle
Erikan mukaan kaikki ihmiset kaipaavat läsnäoloa ja aitoa kohtaamista.
– Yhteys nuorten kanssa syntyy
kuuntelemalla ja ajan antamisella,
olemalla aidosti kiinnostunut nuo-

resta silloin, kun hänellä on hetki
sinua varten, Erika kuvaa.
Nuorisotyöntekijän rooli leirillä
on usein käytännöllinen, työ painottuu suunnitteluun ja etukäteisvalmisteluihin, isosten ohjaamiseen
ja heidän kanssaan työskentelyyn.
Tärkein viestini nuorelle on: Sinä riität.
– Nuori on hyvä, tärkeä, rakas ja
arvokas juuri sellaisena kuin hän
on. Tämän päivän nuori kaipaa
kuulla juuri tätä.
– Nuori kohtaa ulkopuolelta
odotuksia, joita tulee perheeltä, ys-

täviltä ja mediasta. On tärkeää sanoittaa se, että Jumalan rakkaus on
kokonaisvaltaista. Jumalalle sinä
riität aina, sellaisena kuin olet. Siinä on helmi, jonka haluan välittää
nuorelle, Erika korostaa.
Työssään Erika kokee onnistuvansa silloin, kun hän saa nuorelta
rakentavaa palautetta.
– On suuri luottamuksenosoitus,
että nuori uskaltaa antaa aikuiselle
reilusti palautetta.
Hän nauttii myös hetkistä, kun
nuori itse valitsee olla hänen seurassaan.

Erika on opiskellut myös musiikkiterapeutiksi. Hän säestää pianolla ja kitaralla lauluja ja käyttää musiikkia myös johdattamassa opetettavaan aiheeseen tai syventämään
vaikkapa oppitunnin ydinajatusta,
josta haluaa nuorille puhua.
Tällä hetkellä hän opiskelee psykologiaa, joka antaa paljon uusia
välineitä työhön. Myös työssä oppii paljon uutta.
– Opin juuri työkaverilta, miten
ihmisten kohtaamisessa on kolme
tärkeää asiaa: ystävällisyys, auttaminen ja laupeus. Ajattelen, että
tuo kaikki on yhtä kuin rakkaus.
Jos kaikissa ihmisten kohtaamisessa muistaisi nämä asiat, ei voi mennä pieleen, Erika sanoo.
Erityisnuorisotyön tavoitteena
on kohdata nuoria, joilla on erityisiä haasteita.
– Jokaisella on joskus sellainen
tilanne elämässään, että kaipaa erityistä tukea. Syksyn toiminta pyörähtää käyntiin nuorille on luvassa
monenlaista toimintaa.
Katutaso on avoinna tiistaisin
klo 15–18 ja perjantaisin klo 17–
20. Spesiaalijuttuja on tulossa, kuten iltoja, joissa käsitellään nuoria
kiinnostavia asioita. Mahdollisesti käynnistyy myös sururyhmä, joka on tarkoitettu nuorille, joilta on
kuollut läheinen.
– Katson syksyyn hyvällä mielellä, on mukava aloittaa uusi kausi!
Ulla Miettunen / Harriet Urponen

Toteuttajana partion suurleirillä Roihulla

Palvelin jättiläismäisellä partioleirillä Hämeenlinnassa heinä-elokuun vaihteessa. Pääsin toteuttamaan leirin hartauselämää tukevan
tilaisuuden. Tavoitteena oli tehdä
”elämyksellinen, kasvattava, tunnelmallinen yhteinen ilta”, joka
saisi olla erilainen kuin totuttu partiomessu.
Hain muotoa uudenlaiselle hartaudelle, joka huomioisi sekä pohjoisen että etelän partiolaisten toiveita. Ympärilleni kasvoi tiimi, joka toi arvokkaita näkökulmiaan
sekä hengelliseltä että henkiseltä
kentältä.
Totta puhuakseni mietin pitkään, olinko aivan väärässä pestissä. Miksi en tehnyt vain jumalanpalvelusta? Oliko jumalanpilkkaa
laittaa lavalle liturgian sijaan kolme näyttelijää ja tanssijoita? Eikö
Sana ollut tarpeeksi?
Vastauksen sain tekijöistäni. He
palvelivat omalla paikallaan. Jokainen toi oman osansa, ikään kuin
hiljaisen todistuksensa uskostaan
omaan muotoonsa.
Tanssijat valmistivat ensimmäisten joukossa henkiohjelman koreo-

grafiat. Somistus teki töitä saadakseen illasta ulkomuodoltaan pehmeän ja tunnelmallisen. Näyttelijät tekivät kanssani töitä sanoittaakseen iltaan omasta uskostaan
nousevia ajatuksia lohdutuksesta,
syrjimistä vastaan taistelemisesta
ja Jumalan läsnäoloon turvaamisesta. Kun lauantai-iltana saimme
hartauden päätökseen, hurrasimme
ja riemuitsimme yhdessä siitä työstä, jolle jokainen oli antanut sydämestään.
Palvelemme omalla paikallamme, niillä lahjoilla mitä saamme.
Opin sen, että minua tarvittiin, kun
leirillä tapahtui surullinen onnettomuus ja nuori brittipoika kuoli. Sielunhoitovalmiuteen ryhtyivät
leirin 40 kirkon partionuorisotyöntekijää ja -pappia, eli seppoa. Kolme akuuttia hartautta suunniteltiin
järjestettäväksi pienellä, suojaisalla kappelilla hartautta kaipaaville.
Se, että tuotin hengellistä ohjelmaa toisessa tiimissä, oli tarpeen.
Järjestin lava-aikatauluumme hartaudet, tilasin musiikin ja tekniikan,
soitin kuvaustiimille ja laitoin yhteislaulujen sanat menemään screen
-tiimille.

Salla Korteniemen toteuttamassa
hartaudessa oli noin 13 000 osallistujaa.

Vajaassa viidessä tunnissa saimme aikaan englanninkielisen hartauden, joka näytti ja kuulosti kauniilta. Itse sanoman, lohdun, tuottivat ammattilaisia – papit ja Sanan
tuntijat. Me muut autoimme tilaisuutta näyttämään hyvältä ja kauniilta. Kaikkien panos teki tilaisuudesta kauniin, koskettavan, ja
saimme taltioitua tilaisuuden tele-

Noora Qvick

Kirkko tarvitsee eri alojen
osaajia toteuttamaan sellaista toimintaa, joka palvelee jäseniään parhaalla
mahdollisella tavalla.

visiotasoisesti omaisten perheelle. Tähän kaikkeen vaadittiin eri
aloissa asiantuntemusta ja toimintavalmiutta – sekä yhtenäistä kunnioitusta.
Haluankin kiittää jokaista, joka
palvelet seurakunnassamme työsuhteessa tai vapaaehtoisena. Haluan
kiittää jokaista työalaa – yhdessä
olemme tekemässä seurakunnan ti-

laisuuksista paikkoja, jotka ovat parempia ja tavoittavampia, eheämpiä,
kuin ne olisivat ilman jokaisen panosta. Yhdessä olemme enemmän.
Salla Korteniemi
Kirjoittaja on seurakunnan radio
toimittaja ja pitkän linjan partiolainen.
Hän vastasi Roihun televisioitavasta
hartaudesta, jonka voi katsoa
YLE1:ltä 25.9.

Seurakunnassa
PokeStoppeja

Pixabay
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Kesän pelihitti Pokémon GO on
saavuttanut valtavan suosion. Rovaniemen seurakunta toivottaa
myös pelaajat tervetulleiksi kirkkoon ja kappeleihin! Mobiilipelissä tärkeiden maamerkkien kohdalta löytyy usein PokeStop. Se on
paikka, josta voi saada vaikkapa
pokepalloja.
Vinkkinä seurakunnasta annetaan, että esimerkiksi Kirkkolammen ympäri kulkevaa pientä pyhiinvaellusreittiä kävellessä, jokaisen paimensauvan kohdalla kannattaa käydä!

TERVETULOA
NUORISOTYÖN KOULUTUKSEEN!
Itu- ja Isoskoulutus
Itukoulutus on tarkoitettu rippikoulun käyneille.
Voit valita alla olevista sen alueen
ituryhmän, joka sinulle parhaiten
sopii.
Koulutukseen ei ole ennakkoilmoittautumista, joten on tärkeää,
että olet ensimmäisessä tapaamisessa mukana. Siellä saat tarkemmat koulutustiedot ja kokoontumisajat.
Syksyn aikana kokoonnutaan noin
kerran kuukaudessa sekä 1–2
pidempää itupäivää.

Ounasrinteen kappeli,
Saaruantie 3.
Isoskoulutus su 11.9. klo
13–14.30
Jatkossa kerran kuukaudessa
sunnuntaisin.
Keskikaupunki
Mari Hytinkoski 040-5832517.
Nuorisokahvila Katutaso,
Kansankatu 17.
Ituryhmä ke 7.9. klo 16.30.
Isoskoulutus ke 7.9. klo 18.
Jatkossa kerran kuukaudessa
keskiviikkoisin.

Isoskoulutusvuosi on tarkoitettu
ituvuoden käyneille. Valitse alla
olevista vaihtoehdoista itsellesi
sopiva ryhmä. Mene paikalle ryhmän ensimmäiseen tapaamiseen,
koska ennakkoilmoittautumista ei
ole. Tässä kokoontumisessa saat
tarkemmat tiedot mm. jatkokokoontumisista ja isoskoulutusleireistä.
Lämpimästi tervetuloa mukaan.

Korkalovaara-Ylikylä
Merita Orell-Kiviniemi
040-7301965.
Hillakirkko, Hillapolku 9, kirjaston
yläkerta.
Ituryhmä ke 7.9. klo 17–18.
Isoskoulutus ke 7.9. klo 18–19.
Jatkossa kerran kuukaudessa
keskiviikkoisin.

Syyskauden aloitusajat
Alakemijoki
Kate Jääskeläinen 040-7321989.
Muurolan kappeli, Kirkkokumpu 1.
Ituryhmä to 8.9. klo 15.30–17.
Jatkossa kerran kuukaudessa torstaisin.

Ounasjoki
Minna Laakko 0400-138143.
Nuorisokahvila Katutaso,
Kansankatu 17.
Ituryhmä to 15.9. klo 15.30.
Isoskoulutus to 22.9. klo 16.
Jatkossa kerran kuukaudessa
torstaisin.

Ounasvaara
Jenniina Heikkilä 040-7300153.
Ounasrinteen kappeli,
Saaruantie 3.
Ituryhmä ti 6.9. klo 15.30–17.
Jatkossa kerran kuukaudessa
tiistaisin.
Alakemijoki ja Ounasvaara
yhteinen
Kate Jääskeläinen 040-7321989,
Jenniina Heikkilä 040-7300153.

Saaren-Nammankylät
Petteri Mäki-Hirvelä 040-7218862,
Jere Turpeinen 040-5469408.
Aapakirkon nuorisotila Kieppi,
Aapatie 6.
Ituryhmä ke 14.9. klo 15.
Muodostetaan tarvittaessa toinen
ryhmä, joka kokoontuu torstaisin.
Isoskoulutus ke 14.9. klo 18.
Jatkossa kerran kuukaudessa
keskiviikkoisin.
Yläkemijoki
Ituryhmä ja isoskoulutus.
Ota yhteys Petteri Mäki-Hirvelään
040-7218862.

Avustajakoulutus
Uusi avustajakoulutusryhmä
aloittaa keskiviikkona 14.9.
klo 17–19 seurakuntakodin ylä
salissa. Koulutus on tarkoitettu
isoskoulutuksen käyneille ja se
mahdollistaa avustajana toimimisen mm. rippikoulu- ja lasten
leireillä.
Kokoontuminen n. kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo 17.
Tarkemman kellonajan sovimme
14.9. tapaamisessa. Tapaaminen
kestää 2 tuntia kerrallaan.
Koulutukseen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Riittää kun tulet
14.9. paikalle, jolloin saat lisätietoa
koulutuksesta.
Avustajakoulutukselle on varattu
seuraavat keskiviikot:
Syksy 2016: 14.9., 12.10., 16.11. ja
7.12.
Kevät 2017: 18.1., 22.2., 15.3. sekä
la 13.5. klo 10 -16 Paaniemellä.
Lisätietoja maija.pieska@evl.fi,
040-5268289.

Yhteystiedot
Nuoristoyön tiimi
Ainonkatu 3,Aikku
Nuorisokahvila Katutaso,
Kansankatu 17
Nuorisotoimisto
040-1837747
Nuorisopastori Ari Jarva
0400-194845
Nuorisosihteeri ja rippikoulu
toimisto 040-5268289
ti klo 10-14, to klo 13-16
S-postit etunimi.sukunimi@evl.fi
Pieskä Maija, nuorisosihteeri
040-5268289

Kallio Jenni v.s., erityisnuorisotyö
0400-690465
Alaluusua Erika v.s.,
erityisnuorisotyö
040-5713372
Pehkonen Antti, partiotyö
040-7414531
Hytinkoski Mari, Keskikaupunki
040-5832517
Laakko Minna, KorkalovaaraOunasjoki 0400-138143
Orell-Kiviniemi Merita,
Korkalovaara-Ounasjoki
040-7301965
Heikkilä Jenniina,
Ounasvaara-Alakemijoki
040-7300153

Jääskeläinen Katariina,
Ounasvaara-Alakemijoki
040-7321989
Rinne Juho v.s.,
Ounasvaara-Alakemijoki
Mäki-Hirvelä Petteri,
Saarenkylä-Yläkemijoki
040-7218862
Turpeinen Jere,
Saarenkylä-Yläkemijoki
040-5469408
			
Lisätietoja
www.rovaniemenseurakunta.fi ja
Aikku- facebookista.

Lue lisää nuorten syystoiminnasta sivulla 12. >>
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Lavrenchukien musiikkiperhe
esiintyy Rovaniemellä 5.9.
Pohjois-Karjalan Liperissä asuva Lavrenchukien perhe muutti Suomeen keväällä 2007. Perheen vanhemmat ovat molemmat
ammattimuusikkoja. Isä Igor on
ammatiltaan harmonikkataiteilija ja kapellimestari. Äiti Svetlana
on konserttipianisti ja kuoronjohtaja. Musiikki on alusta saakka ollut vahvasti mukana myös perheen

lasten elämässä ja he ovat tärkeässä roolissa konserttikiertueella.
Musiikkiperhe esittää hengellistä musiikkia ja he ovat tuottaneet
itse uusia lauluja, joita voi kuulla
konserteissa.
Lavrenchukien musiikkiperhe
Rovaniemen kirkossa ma 5.9. klo
19, vapaa pääsy! Käsiohjelma 5 €.

Pekka Piironen

konsertoi Rovaniemen kirkossa
Torstaina 1.9. klo 19 on kirkossa
urkukonsertti jossa konsertoi Pek
ka Piironen.
Hän on ollut kirkkomusiikin aikuisopiskelijana Oulun ammattikorkeakoulussa v. 2012 alkaen urkuopettajanaan Ismo Hintsala. Piironen on osallistunut useille urkujensoiton mestarikursseille Ruotsissa, Saksassa ja Ranskassa. V.
1995 hän valmistui musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemiasta pääaineenaan piano. Piironen on musiikinopettajana Jokilatvan opistossa
johtaen kahta mieskuoroa ja ohjaten pianonsoiton opiskelijoita.
Rovaniemen konsertissa on musiikkia neljältä vuosisadalta; sak-

salaista barokkia 1600–1700 -luvuilta ja ranskalaista romantiikkaa
1800-1900 -luvuilta. Aluksi kuullaan Heinrich Scheidemannin koraalifantasia ”Jesus Christus, unser Heiland”. J.S.Bachin teoksista
ohjelmassa ovat kaksi urkukoraalia sekä Toccata, Adagio ja Fuuga
C-duuri. Ranskalaista urkumusiikkia edustavat Charles-Marie Widorin 5. urkusinfonian avausosa sekä Maurice Duruflén kolmiosainen
sarja eli Suite op.5.
Konserttiin on vapaa pääsy, käsiohjelma 5 €.

Siiri Peuraniemi piti Cuminan energisestä meiningistä ja yhteishengestä.

Siiri Peuraniemi:

Cumina yhdistää
lähetyksen ja musiikin
Siiri Peuraniemelle jäi hyvät
muistot omasta rippileiristä. Hän
halusi jatkaa isoseksi ja tänä kesänä osallistui vaellusriparille.
– Koin elämäni pisimmän vaelluksen ja yllättävän hyvin koko
ryhmä jaksoi 15 kilometrin päivämatkoja, Siiri kertoo.

Cumina -kesä takana
Kesään on mahtunut myös kesätöitä ja iso musiikkikasvatusprojekti. Siiri oli mukana Lähetysseuran Cumina -kiertueella. Cumina
on musiikkiprojekti, joka kootaan
vuosittain 15–19 -vuotiaista nuorista, jotka harjoittelevat monipuolisen ohjelmiston sovituksineen ja
koreografioineen ja esittävät sitä
tiiviissä tahdissa Etelä-Suomessa.
– Oma isotätini on ollut lähetystyössä ja ehkä siksikin lähetys on
aina ollut minulle tuttu asia. Rovaniemellä järjestetyillä valtakunnal-

lisilla lähetysjuhlilla näin Cuminan
esiintyvän avajaispäivän iltana ja
heti mietin, että tuo voisi olla minun juttuni, Siiri kertoo.
Musiikkiryhmässä on kaksikymmentä nuorta, pari ohjaajaa
ja miksaaja. Kesäkiertueella tehtiin yhdeksän päivän aikana 20
keikkaa.
– Cumina antoi minulle paljon!
Paitsi musiikillisesti opin valtavasti, sain myös paljon uusia ystäviä. Opin muutenkin kiertue-elämää. Oli mukava soittaa vähän erilaista musiikkia, mihin on tottunut klassista huilua soittaessa. Sain
soittaa huilustemmoja, mutta muuten lauloin, soolona tai kuorossa,
Siiri kertoo.

Haku helmikuussa
Cuminaan voi hakea netin kautta.
Hakemuksessa vastataan muutamaan kysymykseen ja mukaan lii-

tetään videonäyte soitosta tai laulusta.
– Loppukeväästä harjoitusleirillä
Orivedellä treenattiin kappaleet ja
koreografiat ja tutustuttiin toisiin.
Olin ainoa osallistuja näin pohjoisesta, yksi tyttö oli Oulusta.
Siiri koki, että hän sai olla ilon
välittäjänä.
– Esiinnyimme muun muassa
palvelutaloissa ja ihmiset olivat todella kiitollisia. Samalla pääsimme tekemään pienimuotoisesti lähetystyötä, kun levitettiin evankeliumia, Siiri kuvaa.
Oman tulevaisuutensa Siiri on
rakentamassa kotimaahan.
– Olen aloittanut juuri urheilulukiossa Rovaniemellä. Pelaan Rokissa jääkiekkoa ja nyt musiikkikesän jälkeen arjen täyttää urheilu.

Tule mukaan rukoilemaan ja ylistämään
koko keholla teemalla

Ulla Miettunen / Harriet Urponen

”Vapautta ja yhteyttä Kristuksessa”
Kokoonnumme parittomien viikkojen lauantaina klo 11–13 alkaen
17.9. Hillakirkolla, Hillapolku 9,
kirjaston yläkerta.
Mukaan liikkumiseen soveltuva
asu, juomapullo, jumppatossut/paljasjaloin sekä avoin mieli.
Ohjaajina vapaaehtoistyöntekijät
Sirkka Juntunen ja Nora Ruha
nen. Lisätiedot sirkka.juntunen(at)
gmail.com tai 040-5589091. Ei ilmoittautumista eikä osallistumismaksua. Mukaan voi tulla myös
satunnaisesti!
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Kuorolaulamisen iloa – ilmaiseksi
Kun aikoinaan 80-luvulla toimin
Rovaniemen maalaiskunnan kansalaisopiston pianonsoiton opettajana sivutoimisesti, kiinnitin huomiota, miten oppilaita kuljetettiin
takseilla sivukyliltä soittotunneille
keskuskyliin. Ajat ovat muuttuneet
rajusti. Nykyään siitä ei ole puhettakaan, vaan lisäksi tulee huomattavat osallistumismaksut.
Nyt olisi aika huomata, kuinka
paljon mahdollisuuksia musiikin
harrastamiseen tarjoaa seurakunta,
ja aivan ilmaiseksi! Kanttorit ovat
pitkän koulutuksen saaneita musiikin ammattilaisia myös kuorotoimintaa ajatellen. Siksi kannat-

taa katsoa tarkkaan se kuorotarjonta, joka on tässä lehdessä esillä.
Ainoastaan nopeasti laajentuneessa muskaritoiminnassa on osallistumismaksu, mutta sekin on kohtuuhintainen.
Laulamisen hyvää tekevät vaikutukset on todettu monissa lääketieteenkin julkaisuissa. Niin se on
kaikissa ikävaiheissa, lapsuudesta
vanhuuteen. Parhaimmillaan laulu
hoitaa koko ihmistä, mielen ja sielun hyväksi. Sitä se oli jo Kuningas
Daavidin aikoihin, kun hän purki
elämänsä tunnot psalmeihin. Sitä se
on tänäkin päivänä, suuri mahdollisuus ihmisen hyvinvointiin!

Sävelkaikuja
Niinpä – rohkeasti liikkeelle –
olet lämpimästi tervetullut mukaan
seurakunnan kuoroihin ja musiikkiryhmiin!

Mauri Miettunen
Johtava kanttori

Pianistit Tunturissa

– kansainvälinen tapahtuma täyttää 20 vuotta
Kansainvälinen Pianistit Tunturissa -tapahtuma on tarkoitettu ensisijaisesti nuorille lahjakkaille pianisteille, jotka suunnittelevat konserttipianistin uraa tai ovat jo sen
alkutaipaleella. Vuodesta 1996 lähtien pianisteja on ollut mukana 12
maasta, Euroopasta ja Aasiasta.
Lapin kiertueella 1.–8.9. on mukana viisi pianistia. Taiteellisena johtajana toimii Paavali Jumppanen, jo-

ka on yksi arvostetuimmista suomalaisista pianotaiteilijoista maailmalla. Juhlakiertueen kunniavieraaksi
saadaan edellinen taiteellinen johtaja professori Peter Eicher Saksasta.
Muut pianistit ovat Nare Karoyan
Armeniasta sekä suomalaiset Emma
Koponen, Marjukka Päivärinne ja
Ossi Tanner.
Ke 7.9. klo 19 on konsertti Rovaniemen kirkossa, konserttiin on

vapaa pääsy, käsiohjelma 5 €. Muita paikkakuntia Inari, Kolari, Muonio ja Enontekiö. Katso kiertueaikataulu koutakirja.fi
Konserttien ohjelmistossa on sekä rakastettuja klassikoita että harvemmin kuultuja helmiä. Säveltäjäniminä mm. Beethoven, Chopin,
Field ja Bartók. Lisäksi tapahtuman
armenialaisvieras Nare Karoyan
esittää musiikkia omasta maastaan.

Petrus Schroderus

hyväntekeväisyyskonsertissa
Oululainen huipputenori Petrus
Schroderus esiintyy Rovaniemen
kirkossa hyväntekeväisyyskonsertissa su 11.9. klo 18.
Konsertissa laulaa myös Jouko
Viita-aho ja runoja lausuu Leena
Viita-aho. Uruilla ja pianolla säestyksestä vastaa Matti Oikarainen.
Arvostettu ja useita tunnustuksia saanut kansainvälisesti tunnettu
tenori on esiintynyt Suomen lisäk-

Musiikki
on lahja
Musiikki on olennainen osa jumalanpalvelusta ja kaikkia kirkollisia
toimituksia. Siinä missä sanat loppuvat, musiikki jatkaa kulkuaan ihmismieliin. Rovaniemen seurakunta tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia musiikin kuuntelemiseen
tai harrastamiseen.
Nyt on paras aika aloittaa uusi harrastus! Syksyn alkaessa moni kuoro jatkaa toimintaansa kesätauon jälkeen. Samalla riveihin
otetaan uusia laulajia, joko koelaulun kautta tai ilman. Nyt kaikilla
on mahdollisuus päästä osallisiksi kuorolaulun terveyttä edistävistä
vaikutuksista.
Musiikin hyvinvointia lisäävät
vaikutukset ovat ilmeisiä ja on tutkittu, että kuorolaulajilla on parempi muisti, ja että kuorolaulu
pidentää ikää, tekee ihmisistä virkeämpiä. Katso, mikä kuoro tai
yhtye sinua kiinnostaisi ja tule rohkeasti mukaan! Tulet varmasti viettämään monia hauskoja hetkiä musiikin parissa!

si Ruotsissa, Tanskassa, Belgiassa,
Saksassa, Itävallassa, Englannissa
sekä Yhdysvalloissa.
Timo Mustakallio-laulukilpailun
voiton 2004 vuonna lisäksi Schroderuksella on takanaan yli 300
konserttia ja yli 500 oopperanäytöstä. Lippu konserttiin on 10 euroa, tuotto Syöpäyhdistyksen hyväksi.

Petrus Schroderus
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KORKALOVAARAN ALUEEN SYKSYN TOIMINTAA
NUORILLE JA VARHAISNUORILLE
VARHAISNUORTEN TOIMINTAA
Kerhot alakouluikäisille
alkavat viikolla 37.
Ilmoittautuminen ennakkoon soittamalla Meritalle
040-7301965
5.–7.9. klo 12–15 tai
8.–9.9. klo 14–17.
Voit myös laittaa tekstarin jossa
kerhon, lapsen ja vanhemman nimi
sekä allergiat.
Saat vastausviestin jossa kerrotaan
onko kerhossa tilaa.
Myöhemminkin voi ilmoittautua
mikäli kerhoissa on tilaa.
Seurakunnan kerhot ovat maksuttomia. Kerhonohjaajat ovat koulutettuja, rippikoulun käyneitä nuoria.
Kerholaiset ovat vakuutettuja kerhoissa. Kerhosta saa lupalapun, joka
tulee palauttaa kerhonohjaajalle.
Kerhoihin voidaan ottaa 8–20 kerholaista kerhon luonteesta riippuen.
Jos kerhoon ei mahdu kaikki halukkaat, ohjaaja ilmoittaa, jos mukaan
mahtuu myöhemmin.
Lapsi voi osallistua vain yhteen
puuhakokkiin. Muissa kehoissa ei
ole rajoituksia.
Nämä kerhot ovat suunnitteilla, nettisivuilla päivitetty versio 5.9.

Ylikylän koululla Vauhtikerho
to klo 16–17. 1–3 luokat.
Max 20.
Erilaisia pelejä, leikkejä ja liikkumisen
riemua. Varusteet sisäliikuntavaat
teet ja juomapullo. Ulkoliikunta
kerroista tiedotetaan erikseen.
Hillakirkolla, Hillapolku 9,
kirjaston yläkerta,
käynti porttikongista.
Liikunta ja pelailukerhossa monipuolista touhua, pelejä ja leikkejä.
Ryhmän toiveesta voi olla askarteluja, kuvista, tarinoita, leivontaa,
ulkoilua tai nikkarointia.
Puuhakokeissa noin joka toinen
kerta kokkailua ja muulloin muuta
mukavaa puuhaa ja ohjelmaa.
Viipeltäjät ma 17–18. 1–2-luokat.
Liikunta-, peli- ja puuhakerho.
Max 15.
Soppakauhat-puuhakokki
ma 18.30–20. 5–7-luokat. Max 12.
Liikunta ja pelailukerho ti 17–-18.
3–6-luokat. Max 15.
Puuhakokki ti 18.30–20.
2–3-luokat. Max 12.
Puuhakerho ke 16.15–17.15 leikkejä, pelejä, askarteluja 2–3 luokat,
max 10.
Pullanmurut-puuhakokki
to 17–18.30. 1–2-luokat. 8 lasta.
Max 10.

OUNASJOEN ALUEEN SYKSYN
TOIMINTAA NUORILLE JA
VARHAISNUORILLE
VARHAISNUORTEN TOIMINTAA
Alakouluikäisille alkaa kerhoja Ounasjoella vkolla 36–37.
Kerhoista ilmoitetaan mainoksella
koulujen kautta. Kerhoja alkaa
ainakin Nivankylässä, Sinetässä ja
Meltauksessa.
Seurakunnan kerhot ovat maksuttomia. Kerhonohjaajat ovat
koulutettuja, rippikoulun käyneitä
nuoria. Kerholaiset ovat vakuutettuja kerhoissa. Kerhosta saa
lupalapun, joka tulee palauttaa
kerhonohjaajalle.
Vekkuli-Kokkelit järjestetään
Meltauksen ja Sinetän kappelissa
alakouluikäisille. Illat ovat ilmaisia
ja siellä touhutaan yhdessä kaikenlaista kokkaukseen keskittyen.
Nuorisotyönohjaaja Ilmoittaa tarkemmat päivät koulujen kautta.
Donkkis Big Night
Sinetän kappelilla
to 27.10. klo 18–19.30 Syys-synkän
keskellä loistaa Donkkis.
to 15.12. klo 18–19.30 Jouluspesiaali.
Toimintaillat on tarkoitettu erityisesti alakouluikäisille, nuoretkin
saa osallistua.
Ohjelmassa mm. toimintapisteitä,

laulua, musiikkia, ruokaa, rukousta
ja yhdessäoloa. Illat ovat ilmaisia.
Jos haluat, voit tuoda pientä herkkua nyyttäripöytään.
Retki Oulun Edeniin
Korkalovaara-Ounasjoen alueelle.
Reissusta tiedotetaan koulujen
kautta mainoksilla.
NUORTEN TOIMINTAA
Itukoulutus
rippikoulun käyneille, isoskoulutuksen ensimmäinen vuosi.
Aloitus to 15.9. klo 15.30
Nuorisokahvila Katutaso,
Kansank.17. Jatkossa kerran kuukaudessa katutasossa. Eka tapaamisessa ilmoitetaan muut päivät.
Isoskoulutus
itukoulutuksen käyneille.
Aloitus to 22.9. klo 16
Nuorisokahvila Katutasossa,
Kansank.17. Jatkossa kerran kuukaudessa torstaisin. Eka tapaamisessa ilmoitetaan muut päivät.

Puuhakokki to 18.30–20.
3–4-luokat. Max 12.
Vekkuli-Kokkelit kokkipäivät
Hillakirkolla alakouluikäisille, joilla
ei ole kokkikerhossa paikkaa.
Ilmottautuminen Meritalle
040-7301965 viimeistään viikkoa
ennen. Vekkulit kokoontuu 30.9. ja
25.11. klo 16.30–18 jos mukaan saadaan min 5–max 12 kokkailijaa.
Tapahtumat
Syysavaus kaikenikäisille ke 14.9.
klo 17.30–20, puuhaa ja purtavaa
Korkalovaaran kappelilla ja pihapiirissä.
Pinjapuun alla-perhepyhät
Korkalovaaran kappelilla su 4.9. ja
20.11. klo 13–15, nuorekas messu,
askartelua, yhdessäoloa ja tarjoilu.
Donkkis Big Night
Hillakirkolla, Hillapolku 9.
ke 26.10. klo 18–19.30 Syys-synkän
keskellä loistaa Donkkis.
ke 14.12. klo 18–19.30 Jouluspesiaali.
Tarkoitettu alakouluikäisille,
nuoretkin saa osallistua.
Ohjelmassa toimintapisteitä,
laulua, musiikkia, ruokaa, rukousta
ja yhdessäoloa.
Illat ovat ilmaisia. Jos haluat, voit

tuoda pientä herkkua nyyttäripöytään.
Oulun Eden-retkestä tiedotetaan
kouluilla mainoksilla ja Wilman
kautta.
NUORTEN TOIMINTAA
Henkari-nuortenilta
Hillakirkolla yläkouluikäisille ja sitä
vanhemmille joka keskiviikko
klo 18–19.30 alkaen 21.9.
Pelailua, kokkailua, oleilua, hartaus,
askartelua, ja mitä mieleen juolahtaa. Saa esittää toiveita ja tulla
toteuttamaan ohjelmaa jos haluaa.

Hillakirkolla. Jatkossa kerran
kuukaudessa ke klo 17.30–19.30.
PÄIVYSTYS
Korkalovaaran koululla joka pe
klo 9, ennen päivänavausta, joskus
jatkuu ruokavälkkään saakka (tämä
ilmoitetaan päivänavauksessa).

5.10. ja 16.11. isosia mukana.
12.10. ja 2.11. ituja mukana.
19.10. syysloma, ei nuorteniltaa.
7.12. ei nuorteniltaa.
21.12. Henkari pikkujoulut.
ITU rippikoulun käyneille,
isoskoulutuksen ensimmäinen
vuosi.
Aloitus ke 7.9. klo 18–19
Hillakirkolla, Hillapolku 9, kirjaston
yläkerrassa, käynti porttikongista.
Jatkossa kerran kuukaudessa
ke klo 17.30–19.30.
ISOSKOULUTUS
itukoulutuksen käyneille.
Aloitus ke 7.9. klo 17–18

ALAKOULUIKÄISTEN KERHOT
OUNASVAARALLA JA ALAKEMIJOELLA
Kerhot alkavat viikolla 36 ja jatkuvat kevääseen saakka. Kerhot ovat
ilmaisia, kokoontuvat viikoittain
ja sisältävät pienen hartauden.
Koulujen loma-aikoina ja arkipyhinä ei kerhoja ole. Kerhoihin ei ole
tänä vuona erillistä ilmoittautumista. Pyydämme, että kerhojen
ensimmäiselle kerralle kerholainen
toisi mukanaan lapun ohjaajille,
josta löytyy seuraavat tiedot: lapsen
nimi, vanhempien puhelinnumerot
ja puuhakokkikerhojen tapauksessa
myös mahdolliset ruoka-aineallergiat.
Lisätietoja nuorisotyönohjaaja
juho.rinne@evl.fi

Leipä Kakuksi -puuhakokkikerho
ti klo 16–17.30. 1–3-luokkalaisille.
Max. 10 lasta.

Kerhopaikkojen osoitteet:
Ounasrinteen kappeli: Saaruantie 3,
Ounasvaaran koulu: Poropolku 7,
Kaukon koulu: Paavalniementie 17,
Kivitaipaleen koulu: Taipaleentie 65,
Muurolan kappeli: Kirkkokumpu 1,
Totto-Halli: Kosteenranta 1,
Alakorkalon koulu: Niskanperänkuja 18, Alakorkalon kerhotila:
Niskanperänkuja 13, C11.

Kaukon koulun salissa
Hoppi-liikunta- ja leikkikerho
to klo 16.30–17.30.
1–3-luokkalaisille.
Max. 15 lasta.

Ounasrinteen kappelilla
Muffinimafia-puuhakokkikerho
ma klo 16–17.30.
1–6-luokkalaisille.
Max. 10 lasta.

Alakorkalon koulun
salissa
Jänöklubi-liikunta- ja leikkikerho
ma klo 16–17. 4–6-luokkalaisille.
Max. 10 lasta.

Huippuhauska Monitoimikerho
ti klo 18–19. 1–6-luokkalaisille.
Max. 10 lasta.
Piirretään ja Musisoidaan -kerho
ke klo 17–18.30. 3–5-luokkalaisille.
Max. 10 lasta.
Ounasvaaran koulun
pienessä salissa
Hassunhauska liikuntakerho
ti klo 16–17. 4–5-luokkalaisille.
Max. 15 lasta.

Kivitaipaleen koululla
Taipaleen toimintakerho
ke klo 18–19. 1–6-luokkalaisille.
Max. 10 lasta.

Alakorkalon kerhotilalla
Nalleklubi-puuhakokkikerho ma
klo 17.30–19. 1–3-luokkalaisille.
Max. 10 lasta.
Muurolan kappelin
kerhotilassa
Poroklubi-puuhakokkikerho
ti klo 17–18.30. 1–3-luokkalaisille.
Max. 10 lasta.
Tähdenlento-puuhakerho
ke klo 17–18.30. 4–6-luokkalaisille.
Max. 10 lasta.
Kerhossa saatetaan joskus
kokkailla.
Totto-Hallilla
Sporttikarhut-liikuntakerho
ma klo 16–17. 1–3-luokkalaisille.
Max. 20 lasta.
Pallo Haltuun-liikuntakerho
to klo 16–17. 4–6-luokkalaisille.
Max. 20 lasta.

KOULUIKÄISILLE LEIREJÄ NORVAJÄRVELLÄ
Leiri varhaisnuorille 7.–9.10.
Tule mukaan varkkileirille hauskaan
tunnelmaan! Ohjelmassa rentoa
yhdessäoloa, tutustumista, ulkoilua,
yhteisiä hetkiä, musiikkia ja pientä
puuhailua.
Lisätietoja jenniina.heikkila@evl.fi
sekä heini.kesti@evl.fi
Riemu-leiri 17.–18.10.
1–3 lk. Max 25. Leirimaksu 15€.
Ilm. 1.9.–5.10.
Mari Hytinkoski 040-5832517.

Säpinä-leiri 19.–20.10.
3–6 lk. Max 25. Leirimaksu 15€.
Ilm. 1.9.–5.10.
Minna Laakko 0400-138143 ja
Merita Orell-Kiviniemi 040-7301965.

Makeeta-leiri 18.–20.11.
5–7 lk. Max 25. Leirimaksu 30€.
Ilm. 1.9.–30.10.
Jere Turpeinen 040-5469408 ja
Petteri Mäki-Hirvelä 040-7218862.

Oulugospel 5.11. Oulussa.
Retkimaksu 15€. Ilm. 1.9.–14.10.
Maata näkyvissä- festarit
18.–20.11. Turussa.
Retkimaksu 60€. Ilm. 1.9.–14.10.

Isosleiri II 25.–27.11.
Max 30. Ilm. 3.10.–11.11.

RIPPIKOULUN KÄYNEILLE
NUORILLE

ISOSKOULUTUSLEIRIT
Leirit tarkoitettu ituvuoden
käyneille

Sähköiset ilmoittautumiset leireille
www.rovaniemenseurakunta.fi ja
sieltä Ilmoittautumiset (kerhot,
retket, leirit)

Nuortenleiri 21.–23.10.
Norvajärvellä. Leirimaksu 34€.
Ilm. 1.9.–5.10.

Isosleiri I 4.–6.11.
Max 30.Ilm. 3.–21.10.

Isosleiri III 2.–4.12. Tarvittaessa.
Ilm. 3.10.–18.11.
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Tervehdys Morogoron talvesta!
Anna-Riitta ja Oskari Holmström
ovat tehneet työtä Maasaiden parissa Tansaniassa Morogoron hiippakunnassa vuodesta 2010 lähtien.
Maasaityö Morogoron hiippakunnassa on seurakuntamme yksi uusi nimikkokohde. Holmströmit kirjoittivat talviset terveiset Tansaniasta Suomen parhaimpien helteiden aikaan heinäkuussa. Viileä
kausi oli poikkeuksellisen kylmä,
eivätkä vanhat ihmiset muista tällaista aikaa ennen olleen.

Lähetysjuhlilla
kuullaan paikallisen lähetin
kokemuksia lähetystyöstä

Maasaiden perinteinen hallintojärjestelmä uudenlaisessa
käytössä

Maasaiden ikivanha hallintojärjestelmä perustuu miesten ikäryhmiin. Kullakin ikäryhmällä on paikallinen johtaja, laiguenani. Perinteisillä johtajilla on edelleen suuri auktoriteetti ja valta maasaiyhteisöissä.
Järjestelmää käytetään nyt koulutuksen ja tasa-arvon edistämiseen. Viime vuonna tehty ’esikoululaki’ ja myös tyttöjen sukuelinten
silpomisen kieltävä laki perustuvat
sisäiseen järjestelmään ja se on hyvä tae päätösten toteutumiselle.
Heinäkuussa kaikki maasaipapit ja -evankelistat olivat koolla
kolmipäiväisessä seminaarissaan.
Heille puhui myös perinteisiä johtajia edustava laiguenani Lesti
no. Hän korosti kirkon työntekijöiden ja maasaijohtajien yhteistä tukea seurakuntien esikouluille.
Sama teema oli esillä kesäkuussa pidetyssä kylien pikkulaiguenanien yhden päivän koulutuksessa.
He saivat runsaasti muutakin tietoa, kuten terveyskasvatusta, joka
keskittyi HIV/AIDS -valistukseen.
Suurimman innostuksen sai aikaan
taas ammattikouluopettajaopistosta vieraillut Martin Mollel, maasai itsekin. Hän kertoi ammattikoulutusmahdollisuuksista ja jopa
järjesti tutustumiskäynnin oppilai-

Milgongoron esikoulun lapsia Tansaniasta.
tokseensa. Kaikki lukutaidottomat
nuoret johtajat ilmoittivat haluavansa oppia lukemaan ja monilla oli jo jatko-opinnotkin mielessä.
Mr. Mollelin luennot ovat jo tehneet vaikutuksen. Pari nuorta naisopettajaa on lähtenyt jatkamaan
opintojaan. Hieno mahdollisuus
heille. Uusien opettajien etsiminen ja kouluttaminen kylälle on
sitten oma prosessinsa. Hyvin monet opettajat, sekä miehet että naiset, toimivat opettajan työn lisäksi seurakunnissaan evankelistoina.
He odottavat mahdollisuutta lähteä pätevöitymään evankelistaksi
tai papiksi.

Omaa kieltä oppimassa
Heinäkuun pappien ja evankelistojen seminaarissa keskityttiin maasaikielen taitojen vahvistamiseen.
Vaikka maasaikieli on säilynyt elävänä, sen kirjallinen taito on äärimmäisen heikko, mistä seuraa,
että moni työntekijä tuntee itsensä
epävarmaksi toimittaessaan äidinkielisiä jumalanpalveluksia. Seminaarissa opeteltiin yhdessä juma-

lanpalveluslauluja ja virsiä. Opiskelun ja harjoitusten myötä oman
kielen käyttöön on saatu intoa ja
vähitellen varmuutta.

Pirita Bucht, lähetyssihteeri
Haluatko lisätietoa Maasai-työstä? Liity lähetysrenkaaseen, saat
kaikkien nimikkolähettien ja -kohteiden kirjeet 3–4 kertaa vuodessa. Ota yhteyttä lähetyssihteeriin
p. 0400365878 tai pirita.bucht@
evl.fi
Tule mukaan tukemaan talou
dellisesti Morogoron hiippakun
nan maasaityötä.
Tili: FI13 5640 0220 0578 50
Saaja: Rovaniemen seurakunta,
Lähetysrengas
Viesti: Maasaityö Morogoron
hiippakunnassa

ikävää, kenties hän oli menettänyt
ystävän tai hän oli joutunut muuttamaan uudelle paikkakunnalle.
Oli miten oli, mietimme keinoja,
miten auttaa Kallea.
Halusimme, että Kalle tavoittaa viestimme ja siksi kirjoitimme
Pääskyyn, toteutimme jutun Radio RovaDeihin, julkaisimme vastauksen Internetissä ja tulostimme
julisteita yleisille ilmoitustauluille.
Kallelle vinkkejä ongelmiin:
♥ Jos sinulla on riitaa kaverin
kanssa, mene kaverin luokse ja
sovi riita.
♥ Jos läheinen on kuollut,
mene tutun luokse puhumaan
asiasta ja muistele häntä ja teidän yhteisiä hyviä muistoja.
♥ Jos sinä olet kipeä, lepäile ja
tee kivoja ja rauhallisia asioita,
kuten katso televisiota.
♥ Tärkeimpänä viestinä
haluamme sanoa sinulle: Muista
Kalle! Kaikesta voit puhua
Taivaan Isän kanssa!
Toivottavasti tästä on apua
Kallelle ja muillekin, joilla on
sydän särkynyt.

Hyvän Sydämen kesäleirillä melottiin kanootilla

kalatvan seurakuntaan kuuluvasta
Pulkkilasta.
Lauantaina Miksi Etiopian kirkko
kasvaa -kanavassa Taskila pohtii, mikä on salaisuus, kun kirkon jäsenmäärä on kasvanut 20 000:sta kahdeksaan miljoonaan 57 vuodessa.
Sunnuntaina 4. syyskuuta lähetysjuhlille osallistuu piispa Samuel
Salmi. Piispanmessun jälkeen Latvalta maailmalle-pääjuhlassa itseoikeutetusti puheenvuoro on varattu Taina Taskilalle. Hän kertoo,
millaista oli lähteä maailmalle pienestä kylästä ja mitä voisimme oppia etiopialaisilta.
Perjantaina 2. syyskuuta alkavassa juhlassa perjantai-illan ohjelma on suunnattu erityisesti nuorille. Lauantain odotetaan olevan
juhlan vilkkain päivä, kun useista
Oulun hiippakunnan alueen seurakunnista tehdään päiväretkiä Piippolaan. Lauantaina luvassa on monipuolisia kanavia, lähetysjuhla sekä iltaa kohden musiikkipainotteiseksi muuttuvaa ohjelmaa.

Lähetysjuhlilla kuullaan
muun muassa lähetti Taina Taskilan kokemuksia
lähetystyöstä Etiopiassa.
Kuvassa Taina on hiippakunnan johtajan, pastori
Kes Tariku Tolesan kanssa
Metun seurakunnan jumalanpalveluksessa.

Lähetysruutu

Pullopostia Kallelta
Joukko lapsia oli saapunut Hyvän
Sydämen kesäleirille Paaniemelle. Ensimmäisen illan aikana, kesken leikin, Jimi-isonen löysi rannasta pullopostia! Pullopostissa luki, että Kalle-nimisen pojan sydän oli särkynyt. Hän pyysi lapsilta apua.
Lapset miettivät, mikä mahtoi
olla Kallen ongelma, mutta varmuutta siitä ei saatu. Epäilimme,
että Kallelle oli sattunut jotakin

Syyskuun ensimmäisenä vii
kon
loppuna Siikalatvan seurakunnan,
Piippolan kylä on 35. kerran järjestettävien Oulun hiippakunnan lähetysjuhlien järjestämispaikkana. Koti ovella -juhlan toteutuksessa ovat
jälleen mukana kaikki kirkon lähetysjärjestöt.
Juhlajärjestetyissä on huomioitu, että mahdollisimman moni saisi kuulla ymmärrettävästi, kuinka
evankeliumia viedään heille, jotka eivät ole evankeliumin ilosanomasta vielä kuulleet tai ovat lakanneet kuulemasta.
Myös turvapaikanhakijoiden ja
maahanmuuttajien toivotaan kokevan, että he ovat tervetulleita. Lauantaina yksi iltapäivän kanava sekä
lähetysjuhla tulkataan tarvittaessa
arabiaksi, dariksi ja nepaliksi. Lisäksi on mahdollista saada viittomakielen tulkkaus.
Mielenkiintoista paikallisväriä
tämänkertaiseen lähetysjuhlaan tuo
Etiopiassa elämäntyönsä Suomen
lähetysseuran lähettinä tehnyt Tai
na Taskila. Hän on kotoisin Sii-

Tekstin ovat kirjoittaneet Hyvän sydämen
kesäleiriläiset Paaniemeltä

Kirkon Ulkomaanavulta

100 000 euroa

hätäapuun Etelä-Sudanissa
Kirkon Ulkomaanapu aloittaa humanitaarisen työn väkivaltaisuuksien runtelemassa Etelä-Sudanin pääkaupungissa Jubassa. Ulkomaanavun katastrofirahastosta
myönnetyt 100 000 euroa kohdennetaan ruoka- ja vesiapuun. Työ
aloitetaan välittömästi.
Tuhannet ihmiset ovat hakeneet
turvaa kirkkojen tiloista Jubassa,
suurin osa naisia ja lapsia. Moni
heistä on viettänyt kirkossa jo päiviä ilman ruokaa ja vettä. He eivät ole toistaiseksi saaneet minkäänlaista humanitaarista apua.
Etelä-Sudanin kirkkojen neuvosto
on vedonnut järjestöihin hätäavun
saamiseksi pikaisesti.
Ulkomaanavun hätäapu ohjataan
yhteensä 8000 pakolaisen auttamiseen kolmen kirkon tiloissa. Sen
avulla kirkkoihin hankitaan vettä,
ruokaa ja muita välttämättömyyksiä. Hätäapu toimitetaan perille yhteistyössä Etelä-Sudanin kirkkojen
neuvoston, katolisen kirkon sekä
anglikaanisen kirkon kanssa.
Levottomuudet jatkuvat Jubassa
ja sen liepeillä viidettä päivää maanantai-iltana julistetusta tulitauosta

huolimatta. Vähintään sadat ovat
kuolleet. YK:n mukaan Juban taisteluja on joutunut pakenemaan jo
ainakin 36 000 ihmistä.
Etelä-Sudan listattiin kesäkuussa maailman toiseksi hauraimmaksi valtioksi Somalian jälkeen. Uudet taistelut heikentävät entisestään köyhyyden ja väkivallan piinaamien kansalaisten elämän edellytyksiä. Apua tarvitaan ja tullaan
tarvitsemaan maassa pitkään.
Kirkon Ulkomaanapu on yksi
erittäin harvoista Etelä-Sudanissa
jatkuvasti toimivista suomalaisjär
jestöistä. Se on pitkään tehnyt yhteistyötä Etelä-Sudanin kirk-kojen
neuvoston kanssa rauhanrakentamiseksi etnisten ja poliittisten levottomuuksien vaivaamaan maahan. Lisäksi vuonna 2015 Ulkomaanapu rakensi Etelä-Sudaniin
35 tilapäistä koulua ja turvasi 1800
pakolaislapsen koulunkäynnin.
Auta pakolaisia Etelä-Sudanissa
Keräystili:
Nordea IBAN
FI33 1572 3000 5005 04
Viesti: ”Etelä-Sudan”
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Diakoniatyön syystoiminta
Seurakunta-alueilla
Keskikaupungilla
Diakoni Marja Posio 0400-127189.
Varttuneiden kerho seurakuntakodin takkahuoneessa aloittaa 13.9.
klo 13 ja kokoontuu jatkossa parittomilla viikoilla tiistaisin.
Muut kokoontumiset 27.9., 11.10.,
25.10., 8.11. ja 22.11.

klo 10. Syyskausi alkaa 6.9.
Muut kokoontumiset 20.9., 4.10.,
18.10., 1.11., 15.11., 29.11. ja 13.12.
Yläkemijoella
Diakonissa Marja-Liisa Ylipulli
040-5142816.
Auttin kappelin Varttuneiden
kerho aloittaa syyskauden 13.9.
klo 10.30.

Rantavitikan diakoniakerho
Keltakankaan kerhotilassa,
Keltakangas 2-4, aloittaa kokoontumiset 15.9. klo 13 ja kokoontuu
parittomilla viikoilla torstaisin.
Muut kokoontumiset 29.9., 13.10.,
27.10., 10.11. ja 24.11.

Tennilän kylätalon kerho,
Veittivaarantie 76, syyskausi alkaa
1.9. klo 10.30, Sanna Peltola laulattaa.

Kirjoitus- ja keskustelupiiri yli
60-vuotiaille starttaa syyskauteen
22.9. klo 11 seurakuntakodin
takkahuoneessa, Rauhankatu
70 G. Kokoontuu parillisilla viikoilla torstaisin.

Auttin ja Pekkalan diakoniapiirit
ilmoitetaan erikseen seurapalstalla.

Korkalovaaran ja
Ylikylän alueella
Diakonissa Sirpa Hiilivirta
040-5469421.
Eläkeläisten kerho Korkalovaaran
kappelissa aloittaa 27.9. klo 13.
Kokoontuu parittomilla viikoilla
tiistaisin.
Varttuneiden kerho Ylikylän koululla 4 viikon välein maanantaisin
klo 14.15.
Syyskausi alkaa 26.9.
Ounasjoella
Diakonissa Kirsti Vuolo
0400-261589.
Sinetän kappelissa Tiistaikerho
klo 11–12.30:
20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11.,
29.11. ja 13.12.
Meltauksen kappelissa
Kotiseutupiiri klo 10-12.:
15.9., 29.9., 13.10., 27.10., 10.11.,
24.11. ja 8.12.
Maijasen kappelissa Torstaikerho
klo 13-14.30:
15.9., 6.10., 27.10., 17.11. ja 8.12.
Saaren–Nammankylien
alueella
Diakonissa Mirva Suni
040-5644639.
Nammankylien tiistaikerho
Jouttikeron kappelilla parillisilla
viikoilla tiistaisin klo 13.
Syyskausi alkaa 6.9.
Muut kokoontumiset 20.9., 18.10.,
1.11., 15.11., 29.11. ja 13.12.

Viirin seurakuntakodin toimintapäivä torstaina 15.9. klo 10–13.

Tule mukaan osallistumaan tai
vapaaehtoiseksi esim. toimintapäivään emännäksi tai kerhoihin
omien lahjojesi mukaan ohjelman
tuottajaksi tms. Tiedustelut seurakuntapiirin diakonissa.
Alakemijoella
Diakonissa Laila Juntti
0400-152243.
Kaikenikäisten kerhot kokoontuvat kaksi kertaa kuukaudessa.
Syyskauden aloitus Kivitaipaleessa
Taipaleen koululla 12.9. klo 9.30.
Muut kokoontumiset 26.9., 10.10.,
24.10., 7.11., 21.11. ja 8.12.
Jaatilassa, Jaatilan koulutie 17,
13.9. klo 10.30 ja Muurolan palvelutalolla klo 13.
(Jaatilan kaikenikäisten kerhon
väki kutsuu Jaatilan ja Leipeen
kyläläisiä
tiistaina 27.9. klo 10.30-12 lohikeitolle! Tule tutustumaan toimintaan ja kerhomme väkeen.)
Muut kokoontumiset 27.9., 11.10.,
25.10., 8.11., 22.11. ja 8.12.
Ounasrinteellä
Diakoni Marja-Leena Kivilompolo
040-7604538.
Torstaikerho kappelilla aloittaa
15.9. klo 11–13. Kokoontuu joka
toinen torstai.
Kerho on suunnattu Ounasrinteen
alueella asuville eläkeläisille sekä
muille, joilla on päivässä enemmän säännöllistä aikaa kuin säännöllisiä menoja.
Ohjelmassa keskustelevaa yhdessäoloa kahvittelun, hartauden,
laulun ja vaihtuvan teeman
mukaan.

Diakoniatyön muita
kokoontumisia
Viittomakielinen kerho/
raamattupiiri
kirkon kryptan Eeli-salissa maanantaina klo 17–19.
5.9. Syyskauden avaus, diakonissa
Marja-Liisa Ylipulli
3.10. kuurojen pappi Päivi Liiti,
aiheena ”Johdatus”
7.11. kuurojen pappi Päivi Liiti,
aiheena ”Enkelit”
12.12. klo 17–19 joulujuhla seurakuntakeskuksessa.
Diakonissa Marja-Liisa Ylipulli
040-5142816.
Kehitysvammaistyö
Kehitysvammaisten kerho
Kaverikammari kokoontuu
Katutasolla, Kansankatu 17,
lauantaisin klo 12–13.30.
Syyskausi alkaa la 13.8.
Kehitysvammaisten
Askartelukerho Katutasolla maanantaisin klo 17–18.30.
Syyskausi alkaa ma 15.8.
Edellyttää kerholaiselta omatoimisuutta tai avustajan läsnäolon
koko kerhon ajan.
Lisätietoja kerhoista Terhi Ämmälä
040-5807048.
Aikuisten kehitysvammaisten torstaikerho parillisilla viikoilla kirkon
kryptassa,
huomaa muuttunut aika
klo 12–14. Syyskausi alkaa 1.9.
Lisätiedot diakoniatyöntekijä
Mirva Suni 040-5644639.
Katulähetystyö
Diakoni Antti Härö 040-7687606.
Katulähetysillat alkavat 5.9. klo
18–20 seurakuntakodin yläsalissa,
Rauhankatu 70 G.
Kokoontuminen joka maanantai.
Sanaa, laulua ja yhteistä rukousta
kahvikupposen äärellä.
Huumeongelmaisten läheisten
leiri Norvajärvellä 15.–16.10.
Päihdeongelmaistenleiri
Norvajärvellä 31.10–4.11.

Seurakuntakerho Ikäihmisille
Nahkurinpolku 5 E, kerhohuoneella, tiistaisin parillisilla viikoilla

Haluatko antaa aikaasi toisten hyväksi?
Kirkon keskusteluapu etsii Rovaniemellä uusia päivystäjiä.
Päivystäjältä toivotaan
- Halukkuutta antaa aikaa toisten
ihmisten hyväksi
- Kykyä vaitiolovelvollisuuden
noudattamiseen
- Tällä hetkellä tasapainoista elämäntilannetta
- Mahdollisuutta päivystää n. 4 h/
kuukaudessa
Vapaehtoiset valmennetaan päivystystehtäviin. Keskusteluavun
kanavina ovat puhelin, netti, chat
ja kirje.
Päivystystyötä tehdään yksin, mutta päivystäjille on säännöllisesti tapaamisia työnohjauksen ja jatkokoulutuksen merkeissä.
Valinta päivystäjän tehtävään tehdään haastattelun pohjalta.

Päivystystyötä tehdään yli 40
paikkakunnalla eri puolilla Suomea.
Jos olet kiinnostunut ota yh-

teyttä toiminnanohjaaja Laila
Junttiin, 0400-152243 tai laila.
juntti@evl.fi.
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Radioraamattupiiri
alkaa 6.9.
Paras tapa tutustua Raamattuun on
lukea sitä yhdessä toisten kanssa ja
keskustella luetusta.
Raamattupiiri tulee Radio Deissä tiistaisin klo 18.30–19. Ohjelmassa Riitta Lemmetyinen ja Ee
ro Junkkaala keskustelevat Aino
Viitasen johdolla. Ohjelmasta lisätietoja www.radioraamattupiiri.fi.
Ryhmät kokoontuvat kodeissa,
mutta kauden alussa on mahdol-

lista saada tukea ja opastusta. Tiis
taina 6.9. klo 18 on radioraamattupiirin kauden avaus seurakuntakodin yläsalissa, osoitteessa Rauhankatu 70 G.
– Uudetkin jäsenet ovat tervetulleita, kappalainen Sari Kuirinlahti toivottaa.

Tellervo Malmiola vetää retriittivenyttelyä Hillakirkolla.

Retriittivenyttely
aloittaa syyskauden
Hillakirkolla, Hillapolku 9,
Korkalovaaran kirjaston
yläpuolella 27.9. klo 14.30–16
ja jatkuu tiistaisin
parittomilla viikoilla 22.11. asti.
Retriitti tarkoittaa vetäytymistä ja
hiljentymistä Jumalan läsnäoloon.
Retriittivenyttelyssä tulee ihminen
huolletuksi ruumiin, sielun ja hengen jakamattomana kokonaisuutena.
Aluksi
rukoushiljentyminen.
Lempeällä lepojumpalla herätel-

lään kehoa. Tehdään lihaskuntoa
ja tasapainoa ylläpitäviä liikkeitä.
Musiikkina käytetään instrumentaalista virsi- ja klassista musiikkia. Tutkitaan omia rukoustuntoja
liikekielisesti ts. oman harkinnan
mukaan luovasti liikkuen.
Puolen tunnin venyttelyosiossa palautetaan kireitä lihaksia normaalipituuteen n. yhden minuutin
kestävillä venytyksillä. Lopuksi n.
10 minuutin hiljentyminen, raamatunkohta ja Herran siunaus.

Osallistuminen ei edellytä ilmoittautumista. Mukaan voi tulla
milloin vain. Ylle lämmin, joustava asu. Jumppa-alustoja on, mutta voit tuoda myös oman alustan.
Ohjaajana toimii retriittiliikunnan vertaisohjaaja Tellervo Malmiola, joka on liikuntaan erikoistunut luokanopettaja. Tiedustelut
tellemalmiola@luukku.com
tai gsm 040-7216231.

Rovaniemen seurakunnan diakoniatyön ja sairaalasielunhoidon,
Rovaniemen kaupungin terveyskeskuksen ja
Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry:n organisoima saattohoidon
tukihenkilötoiminnan yhteistyöhanke
kutsuu alueen asukkaita avoimeen yleisötilaisuuteen

Potilaana ja omaisena jaksaminen
Tiistaina 27.9.2016
klo 16.00–19.00
Kaupungin valtuustosali ja
lämpiö, Hallituskatu 7,
96100 Rovaniemi
Tilaisuuden tavoitteena on lisätä kuntalaisten tietoa muun muassa kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluista ja niihin kohdistuvista muutoksista, kuolevan hyvästä
hoidosta, potilaan hoitotahdosta ja
miehen surusta. Jakaa omakohtaisia kokemuksia sekä tiedottaa eri
toimijoiden tarjoamasta tuesta potilaan ja hänen omaisensa kohdatessa parantumattoman sairauden.
Yleisöllä on mahdollisuus keskustella lämpiössä eri toimijoiden
kanssa tilaisuuden herättämistä aiheista ennen tilaisuutta ja väliajalla.

Ohjelma
klo 16.30–16.35 Tilaisuuden avaus
Juontaja Anneli Laine johdattelee
tilaisuuden teemaan
klo 16.35–16.50 Kaupungin tervehdys, sosiaali- ja terveyspalvelut
muutoksessa,
”Kuolevan hyvä hoito – yhteinen
vastuumme Rovaniemellä”
Kaupungin palvelualuepäällikkö
Johanna Lohtander
klo 16.50–17.15 Potilaan toiveet:
”Hoitotahto ja edunvalvontavaltuutus”
Kaupungin terveyskeskuksen ylilääkäri Arja Mustamo
klo 17.15–17.40 ”Miehen suru”
Rovaniemen seurakunnan perheneuvoja Helka Lappalainen
klo 17.40–18.10 Väliaika
Lämpiössä on tarjolla yleisölle
maksuttomat pullakahvit.
Lapin Muistiyhdistys ry., Napapii-

rin Omaishoitajat ry., Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry., Rovaniemen seurakunnan diakoniatyö ja
saattohoidon tukihenkilöt esittelevät toimintaansa. Kuulijoilla on
mahdollisuus keskustella eri toimijoiden kanssa tukimuodoista ja
palveluista sekä mieltä askarruttavista asioista.

Aika on saapua, aika on lähteä,
uusien tuulien tulla.
Nähdään maailman turuilla ja toreilla!”

klo 18.10–18.30 ”Mistä voimia
omaisena jaksamiseen?”
Syöpään puolisonsa menettänyt
Anne Koskiniemi
klo 18.30–18.50 Saattohoidon tukihenkilö osana potilaan tukirengasta
Saattohoidon tukihenkilö, hankkeen ohjaus- ja johtoryhmän jäsen
Anneli Laine
klo 18.50–19.00 Tilaisuuden päätös
Yhteistyöhankkeen työryhmän puheenjohtaja, ohjausryhmän jäsen
diakonissa Kirsti Vuolo

Kiitän kaikkia
lämpimästi
menneistä vuosista
ja muistamisista
siirtyessäni pitkille
vapaille.
Hyvää syksyä!
Maire Kostamo

Vuoden 2017 rippikoulut

Harriet Urponen
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onnistu, tiedot säilytetään ja ilmoitetaan, jos/kun se onnistuu myöhemmin. Nämä toimintaohjeet
ovat liitteenä 31.8. mennessä lähetetyssä infossa.

Jos ilmoittautuminen
on jäänyt tekemättä

Maija Pieskä
maija.pieska@evl.fi
040-5268289

Maija Pieskä

Rippikoulujen sähköinen jälki-ilmoittautuminen avataan 1.9. Rippikouluun voi ilmoittautua vain
sähköisesti (www.rovaniemenseurakunta/rippikoulut). Myöhässä ilmoittautuvat sijoitetaan niihin ryhmiin, joissa on sillä hetkellä tilaa.
Vaihtotoiveita voi esittää yllä kerrotulla tavalla.

Muualla kuin kotiseurakun
nassa rippikoulun käyvien tulee
myös ilmoittautua nettisivuillamme sähköisesti 16.11. mennessä. Ilmoittautuneille lähetetään sähköisesti infoa seurakuntayhteysjakson
hoitamisesta sekä yhteisistä tapaamisista, joita tulee olemaan kolme
seurakuntakodilla kirkonmäellä.
Rippikoulut alkavat pääsääntöisesti loka-marraskuun aikana.
Ryhmien vetäjät ilmoittavat omille
ryhmilleen kokoontumisaikataulut
sekä vanhempien tapaamiset.

Kesän 2016 riparilla kisattiin joukkueina metsässä.

Vuonna 2002 syntyneet ilmoittautuivat rippikouluun sähköisesti
30.7. mennessä.
Seurakunnan työntekijät kävivät
toukokuussa kouluissa kertomassa 7-luokkalaisille rippikouluun
ilmoittautumisesta ja jakoivat infomonisteen. Lisäksi tästä on tiedotettu koulujen kautta Wilmassa,
Uusi Rovaniemi -lehdessä, Pääsky-lehdissä ja nettisivuillamme.

Rippikouluryhmät vuodelle 2017
Vuodelle 2017 rippikouluryhmiä
tulee tämän hetkisen tiedon mukaan
25, joista 20 leiriä Norvajär
vel
lä,
vaellusrippikoulu, 2 päiväkoulua ja

2 pienryhmää. Tarvittaessa ryhmiä
yhdistetään. Tietokoneohjelma jakoi
alustavasti ryhmät nuorten ilmoittamien toiveiden perusteella, mutta
kun tässä rippikouluikäluokka on n.
650, kaikkien ykkös- tai kakkostoiveetkaan eivät ole toteutuneet.
Ryhmät on käyty myös manuaalisesti läpi ja toiveita on huomioitu mahdollisuuksien mukaan. Ohjelma huomioi automaattisesti kaveritoiveet niiden osalta, jotka kaverikoodia käyttivät. Ja niin kuin
ohjeissa on kerrottu, kaverikoodi
saattoi myös vaikeuttaa toiveryhmään pääsemistä.
Tieto rippikouluryhmästä on il-

moitettu sähköisesti 31.8. mennessä sekä nuoren nimen kohdalla olevaan että ensimmäisen huoltajan
sähköpostiin. Jos tietoa ei ole tullut 5.9. mennessä eikä viesti löydy roskapostista (jotkut osoitteet
ohjaavat viestejä roskapostiin), ota
yhteyttä rippikoulutoimistoon.

Miten voi vaihtaa ryhmää
Ryhmänvaihtotoiveita voi esittää
12.9.–10.10. välisenä aikana rippikoulutoimistoon, varmimmin ti
klo 10–14 ja to klo 13–16 p. 0405268289. Vaihdon onnistuminen
ilmoitetaan asianosaiselle mahdollisimman pian. Jos vaihto ei vielä

Rippileirillä oppii paljon uusia leikkejä.

Israelilaista kansantanssia
Hillakirkolla, Hillapolku 9,
kirjaston yläkerrassa alkaen la 10.9. klo 11.–16.
Opettajana Wim van der Kooij
Inkoosta. Hän on alunperin hollantilainen, kokenut kansainvälisten
kansantanssien opettaja Suomessa
ja ulkomailla.
Osallistujilta ei edellytetä aiempaa tanssitaustaa. Tanssit ovat piiritansseja, joten paria ei edellytetä.

Mukaan rento liikkumiseen sopiva asu, omat eväät, juomapullo ja liukumattomat tossut tai sisäpelikengät. Yli 7-vuotiaat lapset
myös tervetulleita. Päivän aikana
yksi pidempi tauko. Tule avoimin
mielin! Ei osallistumismaksua eikä osallistujille ole ylärajaa.
Ilmoittautumiset vapaaehtoistyöntekijä sirkka.juntunen@gmail.
com tai 040-5589091 ke 7.9. mennessä.

Israelilaistanssit jatkuvat Hillakirkolla lauantaina 24.9. parillisin
viikoin, klo 11–13 aikuisten ryhmä
ja klo 12.15–13 myös yli 7-vuotiaat lapset mukaan.
Ohjaajina vapaaehtoistyöntekijät Sirkka Juntunen, Taina Saa
rijärvi ja Paula Mikkonen.
Lämpimästi tervetuloa kokemaan yhteyttä kehollisen rukouksen kautta!
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Pyhäkoulunopettajia syysretkellä 1972

Kesäisiä tähdenvälejä
vuosikymmenten varrelta
”Oi katsohan lintua oksalla puun,
se laulaa niin kauniisti aina…”
Tämä kaunis laulu kajahtaa Norvajärven leirikeskuksen takkahuoneessa. On kesäinen ilta. Leiriläiset ovat käyneet saunassa ja uimassa, ja iltapalan jälkeen on kokoonnuttu yhteen lauluiltaan. On kuin
suvilinnut olisivat kerääntyneet
laulamaan kiitosta Luojalle. Heleät äänet täyttävät huoneen, kiirivät avatusta ikkunasta ulos. On
hyvä olla.
Kaksi perheenisää sitoo leirikeskuksen pihalla Suomen lipun nauhoja. Hetken kuluttua lippu nousee hitaasti ylös lippulaulun saattamana. Pieni leiriläinen on tullut
viereen, tarttunut käteeni ja hiljaa
seuraa lipunnostoa. On alkamassa
perheretkipäivän jumalanpalvelus.
***
Partiotyttöjä on viikonloppuretkellä. Ohjelmaan kuuluu myös iltanuotio. Tyttöjoukko lähtee kulkemaan kohti rantaa, jossa nuotio on.
Nuotiomestarit antavat pyynnön,
että on kuljettava heidän jäljessä
ja aivan hiljaa. Polku mutkittelee
ja vie rantaan.
Vihdoin kuuluu laulua ja tiedämme tulevamme oikeaan paikkaan.
Hiljaiseen lauluun yhtyy jokainen.
Kun illalla majan hiljaisuudessa

kynttilöiden valossa keskustelimme elämän tarkoituksesta, niin perimmäisten asioitten ympärille liittyi paljon kysymyksiä. Siihen aiheeseen johdatteli meitä nuotiopolku, jossa oli elämän myötä- ja vastoinkäymisiä, mutta jossa heijastui
Taivaan Isän hyvä huolenpito.
***
Siinä hän astelee kotikirkon alttaria kohti sulhasensa vierellä. Kirkossa on juhlakansaa, jotka siunaavin ajatuksin saattelevat heitä yhteiselle matkalle. Ajatukseni nousevat menneeseen. Poimin sieltä
muistojen kukkia. Näen vuosien
takaa nuoren tytön kotikirkon alttarin edessä piispantarkastusillassa lausumassa yhdessä toisten tyttöjen kanssa:
”Pysähtykää iloitsemaan, pysähtykää rukoilemaan, pysähtykää
kiittämään…”
Vähän myöhemmin hän kirmasi
rantapolkuja pitkin leiriläisenä ja
myöhemmin leiriohjaajana, hän on
monet vuodet kutsunut lapsia pyhäkouluun Jumalan sanan äärelle.
”Kauniina nauhana vuosien
päivät, helmenä jokainen muistoksi jäivät…”
Asettelen nyt ajatuksissani muistojen päivien kukkaishelminauhaa
hääparin vierelle alttarille onnen

ja Jumalan siunauksen toivotuksin.
”Pysähtykää iloitsemaan, rukoilemaan ja kiittämään.”
***
On Hyvän Paimenen sunnuntai.
Eräpirtille on ilmoitettu perhepyhäkoulu. Kaikenikäisiä kuulijoita
tulee läheltä ja kaukaa. Kyselen
kuulumisia ja saan vastauksen vanhemmalta väeltä, että lapsuusmuistojen saattamana tultiin pyhäkouluun. Tunnen pyhää arkuutta mutta luotan jälleen Taivaan Isän siunaavaan läsnäoloon. Siinä sukupolvien saatto saman Pyhän Kirjan
ympärillä Sanaa kuulemassa ja tutkimassa. Hyvä Paimen ruokki sanallaan jokaista läsnäolijaa.
Ne ovat juhlaa nämä päiväleirit
täällä maaseudulla, toteavat niin
leiriläiset kuin heidän vanhempansa. On kovasti odotettu, jopa laskettu päiviä. Onnellisuus ja tyytyväisyys kuvastuu lasten ja vanhemman väen kasvoista. Siinä eri
kylien väki kohtaa toisensa. On
juhlaa. Taivaan Isä ja seurakunta
saa kiitosta.
Siunattua syyskesää kaikille, tavataan muistokymmenten polulla!
Nanni Törrö

Raamattu- ja
keskustelupiirejä
Miesten Raamattupiiri
Korkalovaaran kappelin asunnolla parittomilla viikoilla
to klo 19.30. Syyskausi alkaa 1.9.
Raamattupiiri
kirkon kryptan Eelin huoneessa. Vetäjänä pastori
Mikko Reijonen. Piiri kokoontuu kerran kuukaudessa
keskiviikkoisin klo 19, syyskausi alkaa 14.9.
English bible study
every Tuesday, Keltakangas 2-4. More information
mari.tolkkinen@outlook.com,
tel. +358 408237014.
Opiskelijoiden oma raamattupiiri OMA-sana
maanantaisin klo 17 yliopiston hiljaisessa huoneessa.
Raamattupiiri
Ounasrinteen kappelissa aloittaa syyskauden
ti 6.9. klo 18. Kokoontuu tiistaisin.
Työikäisten naisten
Raamattu-, rukous- ja keskustelupiiri joka tiistai klo 18
kirkon kryptassa, Yliopistonkatu 2.
Syyskausi alkaa ti 6.9. Maijasella, Palkisentie 38.
Radioraamisryhmät
Syyskauden avaus srk-kodin yläsalissa ti 6.9. klo 18.

Muita kokoontumisia
Vapaaehtoiset
Syyskauden viikkopalaverit alkavat ke 7.9. klo 17
kirkon kryptassa, sis. Vapaudentien puolelta.
Kokoontuu joka keskiviikko.
Jos Sinä haluaisit mukaan vapaaehtoistoimintaamme,
ks. verkkopalvelumme www.vapaaehtoispankki.fi/rovaniemi tai tule mukaan tähän avoimeen viikkopalaveriin!
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Kristillinen kirjakauppa juhlii:

Mika Koivisto

Ilopysäkki 10 vuotta!

Anneli Misikangas ja Mirja
Mäntymäki järjestivät kesällä kiitosjuhlan. Heidän kristillinen kirjakauppansa Ilopysäkki täytti pyöreät kymmenen vuotta.
– Olemme kiitollisia paitsi asiakkaillemme ja ystävillemme, mutta
ennen muuta Taivaan Isälle, joka
on mahdollistanut tämän työn, Anneli ja Mirja sanovat.
Mirjalle oli syntynyt unelma
kristillisestä kirjakaupasta.
– Rukoilimme Jumalalta johdatusta. Vähitellen näky vahvistui.
Mirja sanoutui irti vakinaisesta
työpaikasta.
– Työkaverin kysyessä, mitä sinä nyt aiot tehdä, vastasin, että jos
saamani ajatus on Jumalan antama,
se tulee näkymään tässä kaupungissa, Mirja kertoo.
Mirja otti yhteyttä Marjatta
Juhaninmäkeen, jonka oli tavannut Kokkolan kristillisessä kirjakaupassa. Hänestä tuli ensiarvoisen tärkeä ihminen tässä hankkeessa.
– Marjatalta saimme tietoa,
opastusta, rohkaisua ja rukousta,
joista on ollut valtavasti apua.

Kivijalkakauppa
ydinkeskustassa
Ensimmäinen liiketila oli toisessa kerroksessa Rovakadun ja Pe-

Mirja Mäntymäki (oik.) ja Anneli
Misikangas rohkaisevat käymään
Ilopysäkillä.

kankadun risteyksessä, mutta viime vuodet Ilopysäkki on toiminut
katutasossa Rovakadulla.
– Ajattelemme, että tämä on
muutakin kuin kirjakauppa. Ilopysäkki on kohtauspaikka, mihin voi
tulla ja vaikka sopia ystävän kanssa tapaamisen tänne. Meille on tärkeää, että täällä saa vapaasti katsella tuotteita tai tulla juttelemaan
muuten vain.
Rovaniemelläkin on silmin nähden huolestuttava tilanne kivijalkakauppojen suhteen. Ilopysäkki haluaa näkyä ydinkeskustassa
nimenomaan kivijalassa. Yrittäjät
toivovat, että näyteikkuna voisi olla kiinnostava ja kutsuisi sisään.

Ilo tehdä työtä
Anneli Misikangas ja Mirja Mäntymäki kokevat yrittäjyyden Jumalan antamaksi tehtäväksi ja siksi
iloitsevat siitä.
– Puolestamme on rukoiltu paljon ja olemme siitä kiitollisia.
Työmme on Ilosanoman viemistä eteenpäin ja yksi ystävämme
muistuttikin, että teemme sisälähetystyötä. Kiitos ja kunnia Hänelle, jonka palveluksessa saamme olla!
Ulla Miettunen / Harriet Urponen

Kuuntele Ilopysäkin
10-vuotisjuhlahaastattelu
seurakunnan verkkosivuilta!

Kristillinen koulu aloitti
OH:n punaisella tuvalla
johtaja Aku Kesti. Koulu on aloittanut kotikouluperiaatteella, sillä varsinainen opetuslupaprosessi on kesken opetusministeriössä. Tällä hetkellä koulussa on viisi 3.-4.-luokkalaista oppilasta ja
kiinnostuneita uusia oppilaita kartoitetaan.

– Koulun aloittaminen on vahva näyttö ministeriölle, että olemme asian kanssa tosissaan, Kesti toteaa.

Kristilliset arvot pohjalla
– Koulu tarjoaa vaihtoehdon perheille, jotka pitävät kristillisiä ar-

voja tärkeänä. Oppilaita halutaan
rohkaista keskusteluun, pohdintaan
ja omien näkökulmien perustelemiseen. Kokonaisvaltainen kohtaaminen tukee oppimista, toteaa koulun opettaja Johanna Reimi.
Koulu ja kannatusyhdistys toimivat yhteiskristillisellä periaat-

teella, joka ei arvolähtökohdastaan
huolimatta tingi koulutuksellisista
tavoitteista.
– Koulu noudattaa täysin uutta
valtakunnallista opetussuunnitelmaa sisällöltään ja haluaa tehdä tiivistä yhteistyötä kaupungin ja muiden koulujen kanssa, Reimi sanoo.

Tukijoita tarvitaan
Pirjo Puurunen

Rovaniemelle on vuosikausia yritetty saada kristillistä koulua ja nyt
tämä unelma on käynyt toteen.
– Kristillinen koulu on löytänyt opetustilat Ounasvaaran Hiihtoseuran Punaiselta tuvalta, Lapin
Urheiluopiston pihapiiristä, kertoo kannatusyhdistyksen puheen-

Päätös aloittaa koulu ilman opetusministeriön lupaa tarkoittaa, että
koulu toimii ainakin ensimmäisen
lukuvuoden omarahoitteisesti.
– Kannatusyhdistys kerää varoja lahjoituksina, mutta myös esirukoustuki on tärkeää, Kesti korostaa.
Suomessa toimii tällä hetkellä
15 kristillistä koulua. Muiden kristillisten koulujen tapaan myös Rovaniemen kristillinen koulu tulee
toimimaan eri roolissa kuin seurakunnat. Seurakunnalliset ja opilliset painotukset kuuluvat kodeille. Koulu tukee vanhempia heidän
kasvatustehtävässään.
Lisätietoja:
Lahjoituksia varten rahankeräyslupa RA/2016/285,
tilinro FI59 8960 0710 3283 79,
DABAFIHH
Aku Kesti p. 050-5420139,
hallituksen pj
Johanna Reimi p. 040-5188745,
opettaja
Harriet Urponen

Kristillinen koulu on aloittanut
OH:n Punaisella tuvalla Rovaniemellä.
Kuvassa koulun oppilaita.

Jouni Hagström
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I ja II hautausmaat historian
valossa, esittelykierrokset
Rovaniemi-viikolla ti 6.9.
klo 18 ja to 8.9. klo 13,
oppaana Hannele Simonen.

Hautakivet kertovat tarinoita
Miten hoitaa hautamuistomerkkiä?
Hautausmaat ovat kauniita, hiljaisia puistoja. Ne ovat oikeita muistojen puutarhoja, joiden miljöö
viestii pysyvyyttä ja ajattomuutta.
Jokaisen haudan kohdalle voi pysähtyä kuuntelemaan, millaista tarinaa se kertoo.
Hautausmailta löytyy tunnettujen taiteilijoiden tekemiä ainutlaatuisia veistoksia ja jokaisella paikkakunnalla on omat merkkihenkilönsä, joiden haudoilla on toinen
toistaan erilaisempia monumentteja. Ajan hammas on kuitenkin purrut moneen hautamuistomerkkiin.
Hautamuistomerkit
kertovat
omia tarinoitaan paikkakuntien
menneistä sukupolvista ja myös
tavallisten ihmisten elämästä. Ne
kertovat ammateista ja yhteiskuntaluokista, vauraudesta, sodista ja
kulkutaudeista.
Hautausmaiden
historiallisen kerroksisuuden säilyttämiseksi on tärkeää pitää huolta muistomerkeistä.
Jo pienillä teoilla voi edistää hautamuistomerkkien säilyvyyttä.

Monenlaisia vaurioita
Hautamuistomerkkien vauriot liittyvät paitsi valmistusmateriaaliin
myös niiden muotoon. Kallistuminen, liikkuminen tai murtuminen on mahdollista. Routa liikuttaa
maaperää, hautakivi kuluu, siihen
voi tulla tahroja tai värjäytymiä.
Erityisesti puiden alla sijaitsevat
kivet ovat alttiita likaantumiselle.
Sammaleet ja jäkälät kasvavat
yleensä pinnoilla, jotka ovat pitkään puhdistamatta. Ne voivat
osaltaan lisätä halkeamien synty-

mistä. Paras ajankohta haudan siistimiseen on varhaiskevät ja myöhäissyksy, jolloin toimenpiteestä
on mahdollisimman vähän haittaa
istutuksille.

Toimenpiteitä kunnostamiseen
Hautojen puhdistuksessa kannattaa
välttää hankausnesteitä tai voimakkaita pesuaineita. Missään nimessä
ei kannata kokeilla hiekkapuhallinta tai painepesuria. Uudet hautamuistomerkit ovat tulevaisuuden
historiallisia muistomerkkejä.
Metallisen muistomerkin maalipinta on tärkeä pitää ehjänä. Konservaattoria tai kivityön ammattilaista vaaditaan silloin, kun muistomerkistä on irronnut osia tai kullattuja kirjaimia täytyy uusia. Oikaisut tehdään aina sulan maan aikaan.

Hellävarainen käsittely
Kivisiä muistomerkkejä voi pestä
säännöllisesti. Puhdistaminen aloitetaan kastelemalla kiveä perusteellisesti. Kosteus pehmittää likatai kasvukerroksia.
Pesuveteen voidaan sekoittaa
pieni määrä mäntynestesaippuaa
tai neutraalia pesuainetta, kuten
astianpesuainetta. Märkä kivi harjataan puhtaaksi pehmeällä harjalla ja harjauksen jälkeen kivi huuhdellaan. Vasta kuivumisen jälkeen
nähdään työn tulokset.
Hautakiviä ei kannata puhdistaa
kuumalla vedellä, sillä äkillinen
lämmönlaajentuminen saattaa aiheuttaa uusia vaurioita. Kynttilöiden aiheuttamia steariinitahroja voi

varovasti raaputtaa pois puutikulla, jossa on teräväksi vuoltu reuna.

Vastuu hautojen haltijoilla
Hautojen haltijoilla on vastuu hautakivien hoidosta. Pääosa haltijoista on yksityishenkilöitä tai sukuja. Uusien hautojen hallinta-aika
on seurakunnasta riippuen 20–50
vuotta ja hallinta-ajan päätyttyä
seurakunnat yrittävät saada hautapaikan haltijoihin yhteyttä muun
muassa kuulutuksilla, lehti-ilmoituksilla ja haudoille jätettävillä tiedotteilla.
Jos hautaoikeus kuitenkin raukeaa, hauta siirtyy takaisin seurakunnalle. Muistomerkki jää seurakunnalle, mikäli hautaoikeuden haltija
ei poista muistomerkkiä. Seurakunta

voi päättää, että kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta muistomerkistä pidetään huolta ja näitä ”kulttuurihautoja” onkin seurakuntien ja kotiseutuyhdistysten hoidossa.
Hautamuistomerkin
kunnostaminen on luvanvaraista, mikäli
hauta ei ole omassa hallinnassa.
Jotta hautausmailla vallitseva levollisen surumielinen tunnelma säilyy, on puuston ja maiseman hoidon
lisäksi hyvä pitää huolta myös hautamuistomerkeistä. Näin seurustelu
esipolvien kanssa voi jatkua.
Harriet Urponen

Lähde: Suomen kulttuurirahaston
julkaisu: Miten hoidan hautamuistomerkkiä (2016), www.skr.fi/hautamuistomerkit

Hautamuistomerkit kertovat kaupungin
historiasta ja sen entisistä asukkaista.
Kuva III -hautausmaalta.
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Parakkikirkosta
70 vuotta
1.9. tulee kuluneeksi 70 vuotta siitä, kun väliaikainen parakkikirkko vihittiin seurakunnan käyttöön.
Rovaniemen seurakunta menetti
sodassa kaikki rakennuksensa ja
lähes kaikki kauppalan rakennukset tuhoutuivat. Erilaisia vaihtoehtoja väliaikaiseksi kirkoksi mietittiin ja kappelin rakennustöitä yritettiin aloittaa jo syksyllä 1945.
Tilapäinen kirkko saatiin lahjoituksena Ruotsista Till Bröder-

II maailmansodan jälkeen
rakennettu väliaikainen
parakkikirkko sisältä.

Tuomasmessu – kaikkien
aistien juhlaa
Epäilevän Tuomaan mukaan nimetty messu, jolle
ominaista mm. runsas gospelhenkinen musiikki, kuvien käyttö laulujen yhteydessä, ruohonjuuritaidetta
edustavat rukousalttarit ja ehtoollisen vietto.
Messuja toteuttavat pappien kanssa Tuomaskuoro sekä vapaaehtoiset eri tehtävissä.
Syksyn 2016 Tuomasmessut:
Su 18.9. klo 18
Su 16.10. klo 18
Su 20.11. klo 18
Su 11.12. klo 18
Rovaniemen kirkossa, os. Yliopistonkatu 2
Haluaisitko mukaan? Keskiviikkoisin klo 17–18 vapaaehtoisten viikkopalaverit kirkon kryptassa (sis. Vapaudentien puolelta), voit ilmoittautua vapaaehtoiseksi myös verkossa
www.vapaahtoispankki.fi/rovaniemi

nas Hjälp -avustusjärjestöltä ja se
otettiin käyttöön 1.9.1946. Piispa
Väinö Malmivaara suoritti vihkimisen.
– Kirkko sijaitsi nykyisen seurakuntakeskuksen ja seurakunta
kodin alapuolella, suunnilleen nykyisen keittiön ikkunoiden tasalla,
muistelee rovasti Ilmo Pulkamo.
Hän kertoo, että tuolloin ei vielä ollut Kirkkolampea, joka syntyi
vasta Valajaiskosken voimalaitoksen valmistumisen jälkeen.
Ilmo Pulkamo on itse käynyt rippikoulun kyseisessä parakkikirkossa ja hänet on konfirmoitu siellä
elokuussa -48.
HU

Kunniakäynti
jääkärietapilla
Keskiviikkona 21.9. klo 9 on kunniakäynti jääkärien etappitien
muistomerkillä Muurolan Ritaharjulla. Jääkärikivi on paljastettu vuonna 1970. Mukana pastori Mikko Reijonen. Kunniakäyntiin osallistuu myös Muurolan koulun oppilaita. Tilaisuuden jälkeen
kahvit Muurolan kappelilla. Lämpimästi tervetuloa!

Muurolan
Ritaharjun
Jääkärikivi

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

ROVANIEMEN KIRKKO
Rovaniemen kirkko
Sunnuntaisin klo 10 messu kirkossa.
Tiistaisin klo 8.30 Aamun rukoushetki kirkon sakastissa.
Keskiviikkoisin klo 18 arki-illan ehtoollinen kirkossa.
01.09. klo 19

urkukonsertti, Pekka Piironen. Vapaa pääsy,
käsiohjelma 5 €.
04.09. klo 18
Hiljaisuuden messu. Tervetuloa levähtämään
Jumalan Sanan, rukouksen, musiikin ja
ehtoollisen äärelle. Puoli tuntia ennen
messun alkua on mahdollisuus tulla
kirkkoon hiljentymään.
05.09. klo 19
Lavrenchukin perheyhtyeen konsertti.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 €.
06.09. klo 17
opiskelijamessu.
07.09. klo 13
musiikkivartti ja urkujen esittely.
07.09. klo 19
Pianistit tunturissa 20 vuotta – juhlakonsertti.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 €.
09.09. klo 15-18 Vaivaton vihkihetki.
11.09. klo 10
messu, kirkkoherra Kari Yliräisäsen virkaan
asettaminen, piispa Samuel Salmi.
Klo 11.30 juhlalounas srk-keskuksessa ja
-kodilla.
Klo 13 juhla kirkossa, klo 14 juhlakahvit
sr-keskuksessa.
11.09. klo 18
hyväntekeväisyyskonsertti, Petrus Schroderus
ja Jouko Viita-aho, laulu, Leena Viita-aho, lausunta, Matti Oikarinen, urut, piano. Pääsylip		
pu 10€. Tuotto syöpäyhdistyksen hyväksi.
18.09. klo 10
messu, Lapin Muistiyhdistyksen kirkkopyhä.
18.09. klo 18
Tuomasmessu.
29.09. klo 19
Lapin Sotilassoittokunnan konsertti
”Vaskien valoa”. Vierailevana kapellimestarina
Jukka Myllys. Vapaa pääsy / Ohjelma 10 €.

KESKIKAUPUNKI
03.09. klo 17

srk-keskuksessa OMA-ilta, Kari Salo,
uskon ratkaisu.
05.09. klo 18-20 katulähetyksen illat aloittavat syyskauden
seurakuntakodin yläsalissa.
06.09. klo 18
työikäisten naisten Raamattu-, rukous- ja

keskustelupiiri aloittaa syyskauden
kirkon kryptassa.
06.09. klo 18
radioraamisten kauden avaus srk-kodin
yläsalissa.
07.09. klo 17-18 vapaaehtoisten viikkopalaverit alkavat
kirkon kryptassa.
07.09.
ei järjestetä Ilta Kirkkolammella-tapahtumaa.
09.09. klo 20
Taiteiden Yö Kirkkolammella.
13.09. klo 13
Varttuneiden kerho srk-kodin
takkahuoneessa aloittaa syyskauden.
14.09. klo 18
Miesten saunailta Norvajärvellä,
lähtö klo 17.45 srk-keskuksesta,
Rauhankatu 70. Isäntänä Topi Litendahl.
15.09. klo 13
Rantavitikan diakoniakerho Keltakankaan
kerhohuoneella aloittaa syyskauden.
17.09. klo 17
srk-keskuksessa OMA-ilta, Veli Henri,
Elämä Jumalan kanssa.
28.09. klo 18
Miesten saunailta Norvajärvellä,
lähtö klo 17.45 srk-keskuksesta,
Rauhankatu 70. Isäntänä Markku Kukkonen.

KORKALOVAARA
04.09. klo 13
10.09. klo 11-16
14.09. klo 11-13
14.09. klo 17.30
18.09. klo 13
25.09. klo 13
27.09. klo 14.30

kappelissa messu, Pinjapuun alla -tapahtuma.
Messun jälkeen välipalatarjoilu ja lapsille
kivaa puuhaa.
Hillakirkolla, Hillapolku 9,
israelilaista kansantanssia.
kappelissa diakonian keittopäivät aloittavat
syyskauden.
kappelin pihalla syyskauden avaus.
Makkaranpaistoa ja pullakahvit,
yhteislaulua ja hartaus.
kappelissa messu. Kirkkokahvit.
Merisunnuntai.
kappelissa messu. Kirkkokahvit.
retriittivenyttely aloittaa syyskauden
Hillakirkolla, Hillapolku 9.

OUNASJOKI
04.09. klo 10
04.09. klo 18
18.09. klo 18

Meltauksen kappelissa ja klo 13
Maijasen kappelissa sanajumalanpalvelus.
Kirkkokahvit.
Sinetän kappelissa iltamusiikki,
Raimo Miettunen, Sanna Peltola.
Meltauksen kappelissa iltamusiikki,
Raimo Miettunen, Sanna Peltola.

25.09. klo 11

Sinetän kappelissa messu. Messun jälkeen
välipalatarjoilu ja lapsille kivaa puuhaa.

03.09. klo 18
04.09. klo 15
18.09. klo 15
25.09. klo 15

kappelissa nuorten Donkkis-ilta.
kappelissa messu.
kappelissa messu.
kappelissa messu, raamattuluento,
kirkkokahvit.

OUNASVAARA

ALAKEMIJOKI
02.09. klo 18
kappelissa nuorten Donkkis-ilta.
04. ja 18.09. klo 14 kappelissa perhepyhäkoulu.
20.09. klo 18
diakoniailta Armi ja Olavi Hietalalla,
Ranuantie 2643.
21.09. klo 9
Muurolan Ritaharjulla kunniakäynti
jääkärikivellä.
Mikko Reijonen, kahvit Muurolan kappelilla.
25.09. klo 10
kappelissa messu, raamattuluento,
kirkkokahvit.
29.09. klo 18
kappelissa Mikkelinpäivän virsi-ilta.
Tuotto Hirvaan diakonia kylätoimikunnan
hyväksi.

YLÄKEMIJOKI
25.09. klo 10

Auttin kappelissa ja klo 12 Viirin kappelissa
messu.

SAAREN-NAMMANKYLÄT
01.09. klo 17
04.09. klo 11

Jouttikeron kappelissa virsi-ilta.
Aapakirkossa sanajumalanpalvelus ja
4-vuotiaiden synttärit.
04.09. klo 13
Jouttikeron kappelissa messu.
06.09. klo 10-11.30 Seurakuntakerho Ikäihmisille
Nahkurinpolku 5 E kerhohuoneella
aloittaa syyskauden.
06.09. klo 13-14.30 Nammankylien tiistaikerho Jouttikeron
kappelilla aloittaa syyskauden.
15.09. klo 18
Aapakirkossa Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus.
18.09. klo 11
Aapakirkossa ja klo 13 Jouttikeron kappelissa
messu.
29.09. klo 18
Aapakirkossa Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus.

