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Taivaan kodin ikkunat
Luonto puhuttelee ja lohduttaa.
Luoja tahtoo kuitenkin nostaa katseemme ylös maasta – kohti toisia
ihmisiä. Luoja on luonut meidät läheisyyteen, pyhäin yhteyteen jo nyt.
Hän on luonut meidätkin taivaan ikkunoiksi!
Ajoittain ihmettelenkin kaikkea
markkinapauhua. Kovin harvassa
ovat tavarat, jotka ilahduttavat meitä yhtä paljon kuin läheisyys. Niitä
ei taida olla yhtään.
Osalla meistä läheisyys täyttää
suurimman osan päivästä - vaikkapa
silloin, kun Jumala hoivaa vanhusta omaishoitajaksi ryhtyneen lapsen
kautta. Särkyneimmillä vanhemmilla ei ole kuitenkaan ollut läheisyyttä
lastensa kanssa. Kun nämä vanhemmat väsyvät vuoteenomaksi, kuinka
lapsikaan osaisi yhtäkkiä silittää heitä? Onneksi Kristus palvelijoineen
tulee avuksi. Viimeistään taivaan kodissa kaikki haavat parannetaan eikä
kukaan jää enää yksin.
Me ihmiset olemme lahjaa ja lainaa toisillemme. Tänä pyhäinpäivänä ystäväni sytyttää kynttilän kaksivuotiaana kuolleen lapsensa haudalle. Minä rukoilen, että muistaisin jokaisen hetken arvon hoitaessani omia poikiani. Miksi puhun heille usein niin huolimattomasti? Miksi

Pyhät keskellämme

Kuva KHY

”Katso, Jumalan asuinsija ihmisten keskellä! Hän asuu heidän luonaan, ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan,
ja hän pyyhkii heidän silmistään
joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa
ei enää ole, ei murhetta, valitusta
eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on
kadonnut.” (Ilm. 21: 3-4)
Kukapa meistä ei haluaisi kurkistaa taivaaseen? Pikkulapsena
olin varma, että siellä olisi ainakin
enkeleitä, pikkusiskoni sekä karkkikauppa. Selailin taivaasta kertovia kirjoja ja lopulta piirsin itsekin taivaan.
Raamatun tutkimisen, varttumisen ja läheisten hautaan saattamisen myötä mielikuvani taivaasta ovat kuitenkin monimutkaistuneet. Missä on nyt se ikkuna, josta
voisin kurkistaa taivaaseen? Osaisinko sellaisen vielä piirtää? En
ainakaan tällä hetkellä. Siksi katson hiljaisuudessa ikoneita, toisten
maalaamia ikkunoita pyhyyteen.
Minua on aina kiehtonut myös
Lapin karu ja kaunis luonto. Mitä enemmän elämä karaisee, sitä
herkemmin katse pysähtyy jopa
pieniin, lumisiin varpuihin. Aivan
varmasti niitä löytyy myös taivaan
kodin ikkunoilta.

P

en puhuisi heille aina taivaan kieltä?
Pyhäinpäivänä hautausmailla syttyy lukemattomia muitakin toivon
kynttilöitä. Kaikki ne muistuttavat
jälleennäkemisen toivosta, kuoleman voitosta ja ylösnousemuksesta Kristuksessa. Kaikki ne säteilevät
taivaan kodin ikkunoilla.
”Sinun aurinkosi ei enää laske eikä kuu katoa, sillä Herra on sinun
ainaisena valonasi. Sinun murhepäiviesi luku on täyttynyt. Vanhurskaita ovat silloin kaikki kansasi
jäsenet, maa on iäti oleva heidän. He
ovat taimia minun tarhassani, minun
kätteni työ, jolla osoitan kirkkauteni.” (Jes. 60: 20-21)
Sari Kuirinlahti
pastori

Viikon sana

Hän pyyhkii
kyyneleet
Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja
ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta ollut enää. Näin,
kuinka pyhä kaupunki, uusi Jerusalem, laskeutui taivaasta Jumalan luota juhla-asuisena, niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten. Ja minä kuulin valtaistuimen luota voimakkaan äänen, joka sanoi: »Katso, Jumalan asuinsija ihmisten keskellä! Hän
asuu heidän luonaan, ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse
on heidän luonaan, ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan
kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut.» (Ilm. 21)

Rukous
Rakas Jumala.
Kiitos, että olet kanssamme
kaikissa elämämme vaiheissa.
Huolehdit meistä, kun olemme aivan pieniä.
Kannat meitä, kun kasvamme.
Kiitos, että myös tämän elämän päättyessä
pidät meistä huolta
ja kutsut meidät taivaan kotiin.
Lohduta meitä, kun on surun aika.
Anna meidän aavistaa jo täällä
jotakin taivaan kirkkaudesta.
Auta meitä luottamaan Jeesukseen
kaikkina päivinämme.
Kuule meitä hänen rakkautensa tähden.
Aamen.

Kuka puolustaisi perusarvoja
Koululaisten isänä saa joskus olla lastensa
mukana kertaamassa erilaisia asioita koulussa pidettäviä kokeita varten. Samalla
voi palauttaa mieleensä omaa lapsuuden
aikaa ja muistella aikoinaan oppimiaan
asioita. Suomen historian aiheita läpikäydessä piti oikein jäädä miettimään, kuinka
tärkeää on opettaa lapsille menneisyydestä, jotta he ymmärtäisivät myös tätä päivää. Kaikki se, mikä nykyisin on itsestään
selvää, on toteutunut vasta monien eri vaiheiden kautta. Menneinä aikoina suomalaisissa sydämissä oli vahva tunne yhtenäisyydestä ja arvomaailma koostui kodista, uskonnosta ja isänmaasta. Perusarvoja vaalittiin ja niitä myös puolustettiin.
Arki oli raskasta ja kaikesta oli puutetta,
mutta elämä oli silti elämää, lahjaksi saatua. Mistä löytyy tämän päivän perusarvot
ja mitä ne pitävät sisällään?
Koti on sanana lämmin ja se huokuu
turvallisuutta, rakkautta, välittämistä ja
suojaa. Koti on paikka, missä luodaan elämän ensiaskeleet ja opitaan asioita, jotka
kantavat myöhemmässäkin vaiheessa. Arki on monesti kuitenkin toista ja koti saattaa olla pelottava, ahdistava ja turvaton.

Pääkirjoitus

Hartaus

Silloin on tärkeää, että löytyy joku, joka
kuuntelee, auttaa ja kantaa vaikeimman
yli. Yhteiskunnan turvaverkkojen lisäksi
myös seurakuntien rooli on keskeistä. Välittämisen sanoma yhdistettynä huolenpitoon auttaa eteenpäin. Kodin merkitys on
vuosien saatossa muuttunut ja suunta ei
ole ollut välttämättä oikea. Elämä koostuu valinnoista ja yhä useammin voimme
toivoa, että koti saisi tärkeämmän roolin
lasten kasvupaikkana ja rakkauden tyyssijana. Voimme kaikki puolustaa jokaisen
lapsen oikeutta omaan kotiin.
Uskonnon rooli ja merkitys on ollut vähenemässä tämän päivän Suomesta ja ilmiö näyttäisi olevan maailman laajuinen.
Uskonnon opetuksesta suomalaisissa kouluissa on tullut keskustelunaihe milloin
mistäkin syystä. Koululaisten vanhemmille on tullut täytettäväksi lomakkeita,
missä kysytään lupaa lasten osallistumisesta ruokarukouksiin, päivänavauksiin
tai joulujuhliin jne. Vanhempien luvista
huolimatta löytyy tahoja, jotka valittavat
uskonnon korostamisesta suomalaisissa
kouluissa. Miten tähän on tultu? Lainsäädäntö on luonut puitteet uskonnon harjoit-

Kolumni

tamisesta ja kaikilla pitäisi olla mahdollisuus kuulua tai olla kuulumatta kirkkoon
tai muuhun hengelliseen yhteisöön. Välillä on tullut tunne, että valtaosa suomalaisista, jotka kuuluvat kirkkoon, ovat jotenkin luvatta liikkeellä. Minusta tuntuu,
että nyt on aika käynnistää perusarvojen
itsepuolustus, missä me jokainen voimme olla mukana.
Isänmaa sanana ja ilmiönä on perusarvoista ehkä vähiten muuttunut ja siihen
kohdistuneet muutospaineet on kyetty
hallitusti käsittelemään myös tämän päivän Suomessa. Kansainvälistyminen on
tätä päivää ja silti suomalaisuus elää vahvana, vaikkakin eri muodoissa kuin aikaisemmin. Veteraanien iltahuuto on laulu,
mikä tiivistää meidän isänmaalliset ajatukset tässä asiassa. Laulun sanoma on
selvä, eli viesti sukupolvelta toiselle isänmaan puolustamisen tärkeydestä on välitettävä kaikille. Kodin, uskonnon ja isänmaan yhteys toisiinsa ei ole mihinkään
muuttunut, kunhan pidämme näistä perusarvoista edelleen kiinni. Vastuu on yhteinen.
Riku Tapio, kirkkovaltuuston pj

yhäinpäivänä avautuu kaksi ikkunaa. Katselemme toisesta menneisyyteen ja toisesta tulevaisuuteen. Tähän
kirkkovuoden aikaan liittyy syvin pyhien yhteys, joka toteutuu myös seurakunnassa. Me ajassa olevat muistamme heitä, jotka ovat jo autuuden maassa.
Hautausmailla ymmärrämme kahden ikkunan todellisuuden. Ne näyttävät enemmän valomeriltä kuin hiljaisilta leposijoilta. Valot ovat viestejä heille, jotka siunattuina on laskettu Kristuksen pyhittämään hautaan. Mutta näemme niissä myös majakoita omasta kaipauksestamme ja taivaallisesta voitonvirrestä.
Onneksi meillä on säilynyt pyhäinpäivä, jolloin voimme
keskitetysti saarnata ja puhua kuolemasta ja iankaikkisesta
toivosta. Toivon mukaan kodeissa päivä johtaa myös tapoihin, joissa elää vahvana jälleennäkemisen ihanuus. Raamatun sana rohkaisee luottamaan lupauksiin. Meitä varten on
valmistettu koti, jonne Jeesus on myös viitoittanut opastuksen. ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän
luo muuten kuin minun kauttani.”

E

lämässämme näkyy myös toisella tavalla kahden ikkunan todellisuus. ”Käsi aurassa, sydän taivaassa.” Raamattu avaa näköalan, joissa erotamme maallisen ja hengellisen hallintavallan.
Molempiin liittyy pyhä ja pyhyys. Myös se että kunnioitamme pyhää Jumalaa ja pyhiä arvoja.
Maallisella alueella toimiessaan ihminen toteuttaa Jumalan tahtoa jokapäiväisessä kutsumuksessaan. Se merkitsee kuuliaisuutta omantunnon äänen seuraamiseen sekä rakkauden, totuuden ja oikeuden toteutumiseen. Se tulee näkyviin työssä ja perheessä, joka on edelleen yhteiskunnan ydinsolu.
Hengellisellä alueella hoidetaan ihmisen suhdetta Jumalaan. Armonvälineinä vaikuttavat sakramentit ja Jumala sana, joka sisältää sekä lain että evankeliumin. Lain tehtävänä on herättää synnintunto, kun taas evankeliumi syntien
anteeksiantamuksena vapauttaa Jumalan tahdosta vieraantuneen ihmisen uskomaan Jeesukseen. Kasteen sakramentti synnyttää Jumalan lapsen ja ehtoollisessa saamme sekä
pelastuksen että parantumisen lahjan.

U

skossa Jeesukseen yhdistyy hengellinen ja maallinen
alue. Se tulee näkyviin arkisessa elämässämme. Uskon hedelmänä seuraavat hyvät työt, jotka kuuliaisuus Jumalan Hengelle saa aikaan.
Kirkko ei ole yhteiskunnallisen keskustelun ytimessä.
Maallistumisen seurauksena aikanamme pyritään luomaan
maailmankuva ja elämänkäsitys, missä ei ole sijaa pyhäinpäivän avaamaan toivoon ja taivaaseen. Me kristittyinä saamme katsoa myös omaan peiliimme. Valitettavasti
saarnoissamme ja keskusteluissamme tuonpuoleisesta puhutaan entistä vähemmän.
Jos painopisteinä ovat vain ihmissuhteet ja arkinen elämä, kristinuskon on vaarana tyhjentyä pelkäksi eettisyydeksi. Mikäli kirkko nähdään pelkästään vaikeasti saavutettavien elämänarvojen opettajana, silloin armon sanoma tuntuu tarpeettomalta.

O

n hyvä muistaa, että silloin,
kun käymme taivaan tietä
valvovalla mielellä, kohtaamme
Kristuksen ja rakkaamme kerran riemuiten.

Vesa-Pekka Koivuranta
kirkkoherra
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– Kauhistuttavaa on sekin, jos pyhästä pyritään tekemään kirkollisessa käytössämme jotakin kivaa ja kesytettyä tai söpöä! parahtaa professori Jaana Hallamaa.

Onko Pyhästä painopisteeksi?
– Jos pyhän kokemisen
kyky katoaa ja kaikki on
kohta vain kevyttä ironiaa, se on hirvittävä tappio kulttuurillemme. Silloin mikään ei tunnu
enää miltään, varoittaa
professori Jaana Hallamaa.

V

uosina 2010–12 luterilaisen
kirkkomme ”painopisteenä” on
Pyhä. Kirkkokansaa rohkaistaan ja
opastetaan pyhän kokemiseen.
Pyhän etsijät lähtevät liikkeelle
häivähdyksenomaisten kokemusten löytämisestä, huomaamisesta
ja sanoittamisesta. Pyhän kohtaamista kun ei voi hallita, sillä pyhä
on aina kuin häivähdys.

Pyhä lävistää tavallisen arjen
Helsingin yliopiston sosiaalietiikan professori Jaana Hallamaa näkee, että kaupallisen ja kristinuskosta näennäisesti vieraantuneen
kulttuurin alla elää yhä vahva pyhän tuntu.
– Ihminen voi kokea voimallisesti, että pyhä lähestyy minua –
ilman että minun tarvitsee tehdä
jotakin suurta saavuttaakseni sen.
– Vastustan ajatusta, että pyhä
olisi erotettu jyrkästi tästä arkisesta ja tavallisesta elämästämme. Pyhä on tässä hetkessä ja näissä ihmisissä meidän ympärillämme.
– Kristinuskossa Jumala tulee
ihmiseksi ja pyhä lävistää siten

koko elämänmuotomme. Se tulee
mukaan niihin moninaisiin muotoihin, joissa me toteutamme tätä ihmisen osaa, kommentoi Jaana Hallamaa.
Hän huomauttaa kuitenkin, että
kaikissa kirkon teemoissa ja strategioissa on aina vaarana se, että
niissä yritetään vääntää asioita rautalangasta tai lässyttävään tyyliin:
”Tässä me kaikki nyt pidämme
lähimmäisistämme kiinni hikisillä käsillämme ja liitymme uskovien yhteiseen piiriin hyvällä fiiliksellä… Ja seuraavaksi menemme metsän siimekseen tai järven
rannalle kokemaan kimpassa pyhää…”

BB on pyhän pahoinpitelyä
Mikä sitten on pyhän vastakohta?
Jaana Hallamaa vastaa täynnä pyhää vihaa:
– Se on Big Brother -tv-ohjelma,
jossa kaikki on laskelmoitua, kaikki paljastetaan, eikä ihmiselle jätetä mitään salaisuutta! Se on tv-ohjaajan kylmä Sauronin silmä eikä
eläväksi tekevä Jumalan silmä. Jumalan edessä ei nimittäin tarvitse
esittää, lymyillä tai teeskennellä.
– Big Brotherin kaltaisissa ohjelmissa ihmisen pyhyyttä käytetään halpahintaisen rahastamisen
välineenä. Ihmisen sisimmän suojelemisen sijasta kilpailijoita alistetaan ja latistetaan kemiallisesti,
fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalipsykologisesti.
– Käytössä ovat kaikki mahdolliset manipulointikeinot, jotka eivät ole rikollisia. Tai ovathan ne
osittain rikollisia, mutta osallistujat ovat luopuneet kirjallisesti ihmisoikeuksistaan. Tällainen ”tosi-

tv” on kauheaa pyhän pahoinpitelyä. Se on oire kulttuurimme sairaudesta, professori puhisee.
Hänestä tosi-tv:ssä tiivistyvä tirkistelykulttuuri heijastaa osallistujien syvää nähdyksi tulemisen toivetta: Jos ei Jumalan, niin edes kameran ja katsojien näkemäksi!

Sosiaalinen taivas
tai mokaajan kadotus
– Hengellisessä perinteessä toisen
ihmisen kasvoista etsitään Kristuksen kasvoja, mutta tirkistelykulttuurissa toinen ihminen on pelkkä peili, josta etsitään omia piirteitä. Olemassa olevaksi tullaan sitä kautta, että ollaan toisten näkyvillä.
– Pyhyyden tunnon täysin kadottanut tirkistelijä etsii elämätöntä
elämäänsä sijaiskokemusten kautta. Miten ihanaa onkaan tarkastella toisten töppäilyjä: ”Herra, kiitos, etten ole niin kuin tuo publikaani!”, fariseus sanoo kahvipöydässä työkavereilleen.
Tirkistelijöiden edessä onnistuvaa odottaa Hallamaan mukaan
hetkellinen sosiaalinen taivas ja
mokanneita kadotus.
– Heikoimpien lenkkien tuomari tai katsoja voi kuvitella käyttävänsä jumalan valtaa lymyillessään kameran silmän takana.
– Hän ei kuitenkaan tule aidosti osalliseksi toisten ihmisten elämäntilanteista, toisin kuin Jumala.
Oikea Jumala tulee lihaksi ja osallistuu ihmisten kärsimykseen, huomauttaa Jaana Hallamaa.

Häivähdys vilpittömyydestä
Loogiset analyysit ja tieteelliset
metodit tunteva teologian tohtori

korostaa, että emme kykene koskaan määrittelemään, miten, missä ja millä tavalla pyhä tarkalleen
ottaen toimii.
Pyhä puhuttelee salatulla tavallaan – tai ei ensinkään. Suunnitelmilla ja strategioilla sitä ei saa
otettua haltuun, toteaa Jaana Hallamaa.
– Henki liikkuu, missä tahtoo.
Työssään yliopistolla professori
saa nauttia pyhistä hetkistä opiskelijoiden kohtaamissa.
– Näen jotakin pyhää opiskelijoideni vilpittömyydessä ja tosissaan olemisessa. Koen pyhän häivähtävän heissä, mutta en voisi
konsanaan pitää esitelmää aiheesta ”Opiskelijoiden vilpittömyys ja
tosissaan oleminen”. Sitä täytyy
suojella ja varjella.
– On opiskelijoiden joukossa
toki myös ironisia kaiken kyseenalaistajia, mutta sekin asenne on
ymmärrettävä, sillä siten ihmiset
suojaavat itseään. Me emme voi
katsoa Jumalaa peittämättömin
kasvoin, suoraan kohti.
– Pyhä koskettaa meitä, paljastaa jotakin olemuksestaan ja tulee
näkyväksi vain sellaisissa hetkellisissä häivähdyksissä, jotka kykenemme kestämään.
Pyhiä kokemuksia Jaana Hallamaalle itselleen siunaantuu esimerkiksi virsien äärellä.
– Virret ovat ihmeellisiä. Niitä
veisatessa tulee syvä voimaantumisen tunne.

Jumalallinen
murtautuu aikaamme
Jaana Hallamaa suhtautuu penseästi pyhien kokemusten määrätietoiseen tavoitteluun.

– Pitäisikö pyhän kanssa nyt olla niin kauheasti tekemisissä koko
ajan, vaikka pitäisimme itseämme
uskovaisina ihmisinä? Ei välttämättä. Ei sitä kirkkautta kestä ihmisen silmä. Pyhä on meille liian väkevää ylisuurissa annoksissa nautittuna.
– Pyhän elämyksiä ei voi kirkossakaan tuottaa tietoisesti. Sellainen projekti muuttuu helposti
tekopyhyydeksi. Tekopyhyys taas
on tunkkaista ja umpioitunutta, ja
se mädättää itse asian.
– Pelkäänpä pahoin, että pyhä
katoaa kokonaan, jos kuvittelemme voivamme sörkkiä sitä liikaa.
Jos pyrimme valjastamaan pyhän
kokemukset manipulatiiviseen
käyttöömme, vaikkapa kirkollisten tilaisuuksien osallistujalukujen kaunistamiseksi, siinä on hirveä tekopyhyyden ja sielullisuuden vaara, julistaa pastori Hallamaa.
Hän ei usko, että kulttuurimme
pääsee konsanaan pyhästä ”vapaaksi”, sillä pyhä ilmenee aina
ihmisille niin kuin haluaa. Kulttuurimme perustavaa laatua oleva ongelma on kuitenkin se, että
pyhää käsittelevää kieltä ei enää
ymmärretä.
– Jumalallinen murtautuu joka
tapauksessa tähänkin aikaan. Ja
niiden pyhien hetkien herkkyyttä,
haurautta, haavoittuvuutta ja vilpittömyyttä meidän tulisi suojella
parhaamme mukaan, summaa Jaana Hallamaa.
Janne Villa
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Eurooppa muotoutumassa lähetyksen kohteeksi

S

loin Oulun hiippakunnan lähetysseminaari Etelän kirkkojen merkityksestä lähetystyössä. Seminaari keräsi neljäkymmentä seu-

rakunnan vastuunkantajaa tarkastelemaan lähetystyön tämän ajan
haasteita ja suuntia.
Kuva Rainer Hiuspää

unnuntaina 9.10. vietettiin kaikkien kristittyjen yhteistä lähetyssunnuntaita. Rovaniemen seurakuntakeskuksessa järjestettiin tuol-

Vieläkö tarvitaan länsimaisia
lähetystyöntekijöitä?
Vuosittain järjestettävän seminaarin teema oli tänä syksynä lähetyksen aktiivinen voima: mitä annettavaa on länsimaisella lähetystyöllä, mitä kuvioon tuovat kehittyvien maiden seurakunnat. Teema kiteytyi otsikoksi Vieläkö tarvitaan
länsimaisia lähetystyöntekijöitä?
Tällainen teema esittää rohkean kysymyksen ja haastaa meidät
avoimeen keskusteluun maailmanlähetyksen tulevaisuudesta. Siinä
mennään suoraan lähetyksen valtarakenteiden ja muiden lähetyksen
ydinkysymysten keskelle,” missiologian dosentti Risto Ahonen kuvailee.
Ahonen kertoi alustuksessaan,
että 65% kristityistä asuu länsimaiden ulkopuolella Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Näin kristinuskon painopiste
maailmassa on siirtynyt eteläiselle pallonpuoliskolle.

Lähetystyöntekijöiden
enemmistö tulee
Aasiasta ja Afrikasta

Dosentti Risto Ahosen mukaan ns. lähetyskentät ovat muotoutumassa uudelleen,
kun maahanmuuttajat ovat tuomassa kristinuskon takaisin sekularisoituneeseen
Eurooppaan. Eurooppaan kohdistuu myös Afrikan, Aasian ja Latinaisen Amerikan
kirkkojen organisoimaa lähetystyötä.

Tällä hetkellä myös ylivoimaisesti suurin osa lähetystyöntekijöistä tulee Aasiasta ja Afrikasta, Eurooppa on jäänyt vähemmistöön ja
etsii omaa paikkaansa uudessa tilanteessa.
Esimerkiksi Afrikasta, Aasiasta
ja latinalaisesta Amerikasta suuntautuva lähetys on monimuotoista. Maahanmuuttajat ovat tuomas-

RAAMATTU-LUENTOSARJA

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

Syyssateen
Siunaus

KRISTITTYJEN YHTEISTAPAHTUMA 2011
Ohjelmassa innostavaa opetusta uskosta,
ilosanoman jakamista, rukouspalvelua ja ylistystä
PUHUJAT:
Mark Aldridge ja Tim Meathrel, Englanti;
Jukka Jämsén, Suomi
KIELET:
Suomi ja englanti
Teema:

EVANKELIOINTI
PYHÄN HENGEN
JOHDOSSA

1.– 4.12.2011
ROVANIEMEN KIRKKO
TORSTAI 1.12.
19.00

Sanan ja rukouksen ilta

LAUANTAI 3.12.
19.00

Sanan ja rukouksen ilta

SUNNUNTAI 4.12.
10.00–11.15 Jumalanpalvelus

KAIRATEMPPELI, Kairatie 37
PERJANTAI 2.12.
19.00

Taivasta maan päälle –
Ilta nuortenmielisille

LAUANTAI 3.12.
09.30–10.45
10.45–11.15
11.30–13.30
13.45–15.15
15.15–17.00

Hänen nimessään
Kahvi/Tee
Kauppakeskukset/Kanavat
Ruokailu
Ilosanomaa keskustellen

SUNNUNTAI 4.12.

Jukka Jämsén

Tim Meathrel

Mark Aldridge

Järjestäjät: Rovaniemen ev.lut. seurakunta, helluntaiseurakunta,
vapaaseurakunta ja New Wine -verkosto

12.00–14.00
14.00–15.30
15.30–16.00
16.00–18.00

Uskon ilmapiiri
Ruokailu
Ylistys
Rohkeasti eteenpäin

Kaikki ovat tervetulleita!

sa kristinuskon takaisin sekulaariin Eurooppaan, se on yksi näkyvä muoto. On myös johdettua Eurooppaan suuntautuvaa lähetystyötä.
Tiedotusvälineiden kautta on
tullut virheellinen kuva, että enemmistö maahanmuuttajista olisi
muslimeja. Se ei pidä paikkaansa, vaan kristityt ovat suurin ryhmä. Maahanmuuttajien seurakuntia on perustettu esimerkiksi Britteinsaarille yli 3000 ja varsin paljon myös Keski-Eurooppaan, Risto Ahonen kertoo.

Kysymys on lopulta
Jumalan lähetyksestä
Ahonen ei kuitenkaan vähättele
esimerkiksi suomalaisen lähetystyön merkitystä - lähetystyön onnistumista ei voi mitata kääntyneiden tai lähetettyjen määrällä.
Lapin seurakuntien ja Rovaniemen Ahonen katsoo olevan mukavasti mukana lähetystehtävän toteuttamisessa.
Yhtäältä täältä ollaan mukana
Suomen kirkon muuhun lähetystyöhön liittyen ja toisaalta lestadiolainen liike eri haaroineen on tehnyt omaehtoista lähetystyötä idässä ja aina Amerikassa asti.
Viimeaikainen lähetysteologia
on paljon korostanut sitä, että tässä on kysymys lopulta Jumalan lähetyksestä, josta Jumala vastaa.
Meidät on kutsuttu siihen osallistumaan ja kantamaan oma tehtävämme siinä,” Ahonen summaa.

Köyhyyden ja
ekologian haasteet
Ahonen kertoo lähetystyön kohtaa-

van isoja ekologisia kysymyksiä ja
haasteita käytännön työssä.
Kristittyjä on syytetty siitä, että
he ovat myötävaikuttaneet luonnon
riistoon opettamalla ihmisen herruutta luonnon yli. Se ei pidä paikkaansa, Ahonen toteaa.
Luomakunnan huomioiminen
ja ekologia on tullut tärkeäksi lähetystyössä, koska luonnon saastumisen takia on entistä enemmän
alueita, joista ihmisten on pakko
paeta etsimään parempia elinolosuhteita, elämä on mahdotonta entisillä alueilla. Kysymys on köyhyyden kohtaamisesta, koska saastuminen lisää köyhyyttä. Arjen lähetystyössä joudutaan pohtimaan
ekologisia kysymyksiä entistä syvemmin, Risto Ahonen sanoo.

Kumppanuutta
Etelän kirkkojen kanssa
Kommenttipuheenvuoroissa nostettiin esille arkisen todellisuuden
pohjalta nouseva yhteistyö tänne
tulevien kristittyjen kanssa.
Etelän kirkoilla on todellisesta
elämänpiiristä nousevaa kristillisyyttä. Yhdessä, kun pohjana olisi todellinen kumppanuus, voisimme yhdistää voimavaramme: meillä on tilat ja varat, heillä herätys ja
henki. Mutta miten on? Olemmeko
valmiita ottamaan vastaan sen, mitä he toisivat mukanaan?”
SK / KHY

Lähetyssunnuntain saarnan ja radiojutut voit kuunnella seurakunnan viestinnän nettisivuilla, osoitteessa www.evl.fi/srk/rovaniemi/
viestinta/index.shtml

Rovaniemi maan toiseksi
suosituin tiekirkko
K

irkot kiinnostavat. Pyhälle
omistetussa tilassa kohtaa kauneutta ja ikuisen elämän merkkejä.
Jo avoin ovi kutsuu toiseen maailmaan. Tiekirkkoja oli viime kesänä avoinna 282. Niistä vajaat puolet (121) tilastoi kävijänsä, joita oli
yhteensä yli 425 000.
Suosituin oli Turun tuomiokirkko yli 84 000 kävijällä, mutta Rovaniemen kirkko oli toisena 34 185
kävijällä.
”Kirkkoon menemiseen liittyy
pyhän kaipaus, hiljaisuuden tarve
ja Jumalan ikävä, tunnistaa sitä itse tai ei”, uskoo pastori Marjatta
Malmberg Tampereelta.
”Kaikki eivät jaksa keskittyä
kuuntelemaan valmiiksi annosteltuja ja pureskeltuja ajatuksia. Jotkut etsivät polunpäitä, virittelijöitä, henkireikiä. On tärkeää, että on
olemassa paikka, jossa saa olla vapaa, rauhassa oma itsensä omine
ajatuksineen. Vihreä niitty, Jumalan syli, katumuspenkki, ovensuutuoli, johon on lupa väsyneenä rojahtaa”, retriittipappi Malmberg
maalailee.

Yhteydenpitoa yläkertaan
Tiekirkot ja muut avoimet kirkot
ovat tätä päivää. Kun erilaisten äänien ja jatkuvan kohinan rasittama ihminen astuu kirkkosalin hiljaisuuteen, olo huojentuu ja paino
putoaa harteilta.
”Tarvitsemme kirkkoja, joissa
ovi on auki etsijän tulla ja päivit-

tää yhteydenpitoa itsensä ja Jumalan kanssa. Jollekin se on mietiskelyhiljaisuus, toinen löytää rukouksensa kuvia katsomalla. Joku sytyttää kynttilän, antaa ikävänsä näkyä ja nousta savuna ylös”, Malmberg kertoo.

Tyrvää vetää yhä
Kaikki suositut kirkot eivät ole tiekirkkoja. Esimerkiksi talkoilla rakennettu Tyrvään Pyhä Olavi on
noussut yhdeksi maan tunnetuimmista kirkoista.
Sastamalaan (entiseen Vammalaan tai Tyrväälle) on virrannut väkeä sen jälkeen, kun Osmo Rauhalan ja Kuutti Lavosen taideteokset
vuonna 2009 valmistuivat. Jo yli
200 000 ihmistä on katsellut uusia
uskon kuvia. Viime kesänä kirkkoon tutustui 72 000 vierasta.
Pyhää Olavia on mietitty myös
tiekirkoksi. Asiaa harkitaan uudestaan kun vierasmäärät tasaantuvat,
jolloin hiljentyminenkin onnistuu
nykyistä paremmin. Sastamalassa
tiekirkkona toimii keskiaikainen
Pyhän Marian kirkko, joka houkutteli nyt 10 000 vierasta.
Pirjo Silveri KT

Suosituimmat Tiekirkot kesä 2011
1. Turun tuomiokirkko 84 810
2. Rovaniemen kirkko 34 185
3. Finlaysonin lasten katedraali
Tampere 16 852
4. Kuopion tuomiokirkko 15 410
5. Tuusulan kirkko 15 344
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A

stun arasti autosta syksyn tuoksuun. Toisen kotiin mennään
kutsusta. Sydän on ihmisen sisin
koti. Silloin kun sydämessä asuu
suru, millaisin askelin voi mennä
sellaiseen kotiin? Miten äidin ja
isän elämä jatkuu, kun pojan kuolema tapahtui yllätyksenä? Hän
lähti "oman käden kautta", näin
isä ja äiti kertoivat puhuvansa poikansa kuolemasta. Itsemurha tuntuu liian julmalta sanalta.

Kuva KHY

Hän lähti, miten jaksan eteenpäin?
Tuli päivä, jolloin etäällä häilähtänyt varjo suureni,
täytti horisontin
ahmaisi viimeisenkin valon
säteen,
jätti pimeyteen ja avuttomuuteen.
Hitaasti pimeyteen syttyvät
tähdet tuikkien uutta merkitystä.
Aika ja iäisyys koskettavat
toisiaan.
Kuoleman kellojen lävitse
kuuluu luomisen oratorio.
Hän on poissa niin kokonaan,
että hänen läsnäolonsa koskettaa kaikkea.
(A. Terho)

Ensimmäiset ajatukset
tunteet, kun
yllättävä tieto saapui
Näinköhän oli mitään ajatusta. Ei
tunnettakaan. Oli ihan turta olo.
Jälkeenpäin aina vaan ajattelee, että kunpa olisi osannut olla enempi tukena.

Hautajaismuistot

Kynttilät syttyvät
itsemurhan
tehneiden
muistolle

Oltiin pökerryksissä. Ei jäänyt paljon mieleen. Poikamme serkut kertoivat hauskoja muistoja, naurattikin. Se kevensi. Hautajaisvieraat
tunsivat hyvin poikamme eivätkä
arastelleet meitä.

Neljän vuoden jälkeen
– Tunteet ovat lieventyneet, mutta
joka päivä poikamme on mielessä. Monissa käytännön asioissa tulee mieleen, että tuonkin hän tekisi.

Mistä voimia arkeen?
Toisiltamme. Emme halua aina itkeä poikamme veljille. Ajattelemme myös, että suru ei saa viedä
meitä niin, että lyömme laimin toisia lapsiamme. Sukumme ja kaikki läheiset ystävät ottivat sydämellisesti vastaan surumme ja tulivat
hautajaisiin. Se oli tärkeää. Pojallamme oli paljon ystäviä.
Lastenlapset ovat elämämme
parhaimpia asioita.. Harrastuksiamme olemme jatkaneet.

Kynttilät – toivon ja elämään sitoutumisen merkit.

Pojan muisto
Kaikki on tallella kyllä
pohjalla sydämen.
Jokainen eletty hetki
onnen ja kaipauksen.

Olemme hänestä kiitollisia. Kaikesta, kaikesta.
Isä kertoi, ettei mielellään monille puhu yksityiskohtaisesti pojan kuolintavasta, koska kertominen edelleen itkettää. Vaikka itku
lohduttaa ja yhdessä itkeminen.
Äidin on välillä niin ikävä, että tekisi mieli lähteä pojan luo, mutta
hän on luvannut itselleen ja läheisilleen, että hän ei tee niin. Niin on
hyvä luvata, on hyvä sitoutua edelleen rakastamaan puolisoa, lapsia,
lastenlapsia.

Kotimme on tuuli
emme pesää tehdä voi.
Kaikki olkoon Hänen
joka meidät loi.
(Runot kirjasta, joka on koottu
tuhkan matkasta tunturiin.)

***
Illan ajattelin vielä jokaista teitä itsemurhan tehneet omaista, jonka
olen kohdannut. Ajattelen teitä jokaista, kun marraskuun 20. päivän
iltana kävelen kynttiläkulkueessa
ja lasken kynttilän kirkon portaille. Rukoilemme yhdessä teille voimia Antaa kyyneleet virrata -hartaudessamme.
Marjatta Orava
sairaalapastori

Itsemurhan uhrien muistopäivänä sunnuntaina 20.11. järjestetään
kynttilätapahtumia eri puolilla
Suomea. Tapahtumalla kunnioitetaan itsemurhan tehneiden muistoa
ja yritetään tuoda lohtua läheisensä
menettäneille sekä nostaa itsemurhat puheenaiheiksi ilman häpeää
ja syyllisyyttä. Samalla Mielenterveyden keskusliitto haluaa nostaa
esille itsemurhien ehkäisyn tärkeyden. Itsemurha-aikeet on hätähuuto, johon pitää suhtautua vakavasti.
Rovaniemellä kynttiläkulkue
lähtee Lordin-aukoilta klo 18. Antaa kyynelten virrata - tilaisuus kirkossa alkaa klo 18.30.

A

VE-kamarikuoro on ilahduttanut seurakuntalaisia 10-vuotta. Alkusysäyksen kuorolle antoi
Maie Kuusikin ja Anitta AinaliVuollon duettoesiintymiset sekä kvintettiesitykset yhdessä Liisa ja Tauno Saviojan kanssa. Noista kokemuksista syntyi ajatus kamarikuorosta, joka käynnistyi ensimmäisenä syksynään pelkästään
naislaulajien voimin. Nimi AVE
(esp. lintu) löytyi kuoronjohtaja
Maie Kuusikin unen kautta.

Neliäänistä sointia
Kuoron koko on vaihdellut, enimmillään meitä on ollut 16, tällä hetkellä laulajia on 12. Alkuperäisjäseniä on mukana vielä kuoronjohtajan lisäksi kolme.
Laulajien vaihtuvuuteen on vaikuttanut opiskelijoiden ja myös ulkomaalaisten vaihto-opiskelijoiden mukana olo. Kaikki he ovat
rikastuttaneet ryhmää.
Pikkuhiljaa on tullut miehiäkin
mukaan ja nyt me laulamme neliäänisesti Marja-Leena Porsanger
kertoo.

Nautinnollisia harjoituksia
Terhi Marttila on ollut kuorossa vasta muutaman viikon. Hän
ei tiennyt kuorosta mitään, mutta lähti mukaan ystävänsä kutsumana, lähti katsomaan ja vakuut-

tui kuoron mukavasta meiningistä.
”Kelkassa” oleminen on antanut minulle erittäin nautinnollisia
keskiviikkoiltoja ja hyvän mielen,
Terhi sanoo.
Minulle tämä on tietoinen valinta, siitä asti kun muutin tänne. Haluan olla seurakunnan kuorossa,
tykkään laulaa jumalanpalveluksissa, Anitta Ainali-Vuollo kertoo.

Kuva Rainer Hiuspää

AVE-kamarikuoron sointuja kymmenen vuotta

Monipuolista ohjelmistoa
AVEn ohjelmisto sisältää eri kielistä, keskiaikaisia klassisia lauluja
sekä kirkkomusiikkia. Kuoron laulut edellyttävät lauluteknistä osaamista, joskaan kenellekään ei pidetä pääsykokeita.
Kuoroon tuleva saa itse arvioida
harjoitusten myötä laulujen sisältöskaalaa ja myös omaa osaamistaan. Siltä pohjalta kukin on sitten
ratkaissut mukana pysymisensä tai
poisjäämisensä Anitta kertoo.

Esiintymisiä Espanjassa asti
AVE esiintyy jumalanpalveluksissa, pienimuotoisissa lauluhetkissä
ja muissa tilaisuuksissa, iltamusiikeissa, pikkujouluissa ja konserteissa. Vuosien varrella esiintymisiä on ollut Sallassa, Muoniossa ja Ylitorniolla. Marja-Leenalle
ja Anittalle on jäänyt mieleen erityisen lämmintunnelmaisena vasta
valmistuneen ja väkeä täynnä ol-

leen kirkon kryptan ensimmäinen
musiikkitilaisuus tuikkujen hämärässä valaistuksessa.
Kuoro teki muutama vuosi sitten
esiintymismatkan Viroon ja tämän
vuoden lokakuulla matkan Espanjaan Fuengirolaan, jossa oli kaksi esiintymistä suomalais-espanjalaisen seurakunnan jumalanpalveluksissa.

Laulamisen ilo suurin anti
Marja-Leenalle, Anittalle ja Terhille kuorolaulun suurin anti on laulamisen ilo.
Meillä on hauskaa harjoituksissa, esiintymisissä, meillä on hyvä ja notkea porukka. Täällä tulee hyvälle tuulelle, vaikka tulee
väsyneenä niin lähtee piristyneenä

AVE kamarikuoro juhlakonsertissa
kirkossa 9.10.
kotiin, naiset vakuuttavat.
Helpoiten pääsee mukaan AVEkamarikuoron toimintaan ottamalla yhteyden Maie Kuusikiin, Anitta,
Marja-Leena ja Terhi rohkaisevat.
SK/KHY
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Outi Aino Metsolan surutyö kesti
niin varmaan ne muut ovat oikeassa, Outi Aino kertoo.
Toukokuussa kävelin Tavivaarassa ja kuulin käen kukkuvan. Siinä
oli ensimmäinen kiitollisuuden pilkahdus: Kiitos että annoit Markun.

Kliseitä ja
kaiken tietäviä lohdutuksia

Kynttilä läheisen haudalla viestii Outi Metsolalle taivaallisen täyttymyksen valosta ja lämmöstä, joista täällä vain aavistellaan.

P

yhäinpäivä nostaa esiin rakkaita ja myös kipeitä muistoja
elämästä poisnukkuneiden muistamisen myötä. Outi Aino Metsola on prosessoinut muistoja ja elämää kahdeksan vuotta miehensä
kuoleman jälkeen. Kolmivuotinen
avioliitto oli elämää myös syövän
kanssa. Outi Aino jäi leskeksi alle 25-vuotiaana. Unelmat, toiveet
ja odotukset eivät saaneet koskaan
toteutua. Kokemukset, elämän arvot ja merkitys sekä uskonvakaumus ovat olleet valinkauhassa 11
vuotta. Reilu vuosi sitten Outi Aino koki pitkästä aikaa onnellisuuden ja tarkoituksen kulkevan mukana yhä enemmän.
Olen kohtuullisen onnellinen,
vaikka lopullisia vastauksia ei ole,
välähdykset riittävät. Päivä kerrallaan, ilman pitkiä suunnitelmia, Outi Aino Metsola sanoo.

Elämää hoitojen keskellä
Outi Aino ja hänen puolisonsa
Markku osasivat rakentaa oman
elämän syövän varjossa.
Ouysissä luuhailtiin käytävillä ja
pidettiin hauskaa tai käytiin kävelemässä Nallikarin hiekoilla kesäkuumalla sädehoitojen lomassa. Tulipa
Markku kerran minua autolla vastaan Oulun rautatieasemalle potilasaamutakissa ja tossut jalassa ja kaiken kukkuraksi oli lähtenyt kertomatta mitään hoitajille. Oli varmaan
koominen näky kun autosta kävelimme sairaalaan sisälle.

Elettiin niin ettei
tarvi katua jälkeenpäin
Outi Aino hoiti Markkua kotona
tämän toiveen mukaan. Erityises-

ti loppuvaiheissa voimat tuntuivat
loppuvan. Markun viimeisinä viikkoina lääkitystä ja muuta huoltoa
oli tunnin välein ympäri vuorokauden. Outi Aino kertoo kokeneensa
jälkeenpäin suurta syyllisyyttä ajatellessaan ettei enää jaksa, jos puolison kamppailu jatkuu pitkään.
Vei pitkän ajan ennen kuin tajusin, että on täysin inhimillistä väsyä, Outi Aino muistelee.
Viimeinen yhteinen vuosi oli puhumisen aikaa, kun lääkärit kertoivat, ettei paranemista ole enää odotettavissa, koska syöpä oli uusiutunut luuydin siirron jälkeen.
Päätettiin, että nyt eletään niin ettei tarvitse katua. Puhuimme paljon.
Myös kuolemasta ja Markun hautajaistoiveista, saattoväen pukeutumista myöten.
Elimme tavallista arkea myös
sairauden kanssa. Liitossamme ei
tainnut olla päivää ilman anteeksipyyntöä, temperamenttinen Outi
Aino kertoo.

tain sellaista hyvää ja kaunista, että hän lähti mielellään. Se oli jotenkin valtavan kaunista, Outi Aino muistelee.

Lähti pois
onnellisen näköisenä

Kynttilät haudoilla koskettivat

Markku nukkui pois Outin käsivarsilla. Jo aiemmin oli nautittu yhteinen ehtoollinen. Markun viimeisin
toive cokiksen nauttimisesta täyttyi
kuolemaa edeltävänä iltana. Poislähtijää saatteli myös tutun virren
sanat ”Jumala meitä kutsuu nyt suojaan turvaisaan, Jumala meitä kantaa voimallaan”.
Lähtönsä hetkellä Markku kertoi rakastavansa meitä kaikkia läheisiänsä. Katse suuntautui katon
rajaan, ja hän oli jotenkin helpottuneen ja onnellisen näköinen. En
tiedä mitä hän näki, varmaan jo-

Hautajaiset surun ja ilon juhla
Hautajaiset rakennettiin Markun
valoisan uskonvakaumuksen näköisiksi. Surujuhla oli myös ilojuhla,
Markku oli päässyt kotiin. Toivoimme, etteivät vieraat pukeutuisi pelkkään mustaan.
Laulettiin paljon Nuoren seurakunnan veisuista, seurustelummekin taisi alkaa yhteisestä laulusta,
Outi Aino kertoo.
Moni käytännön asia tuntui järjestyvän, kuin rukousvastauksena.
Kyllä Sinä nyt annat lapselle tikkareita, kun olisit voinut antaa yhden,
eli Markun elämän jatkua, Outi Aino muistaa ajatelleensa Jumalasta.
Matka haudalle arkun perässä
tuntui järjettömän pitkältä, vaikka
Markun hauta on aivan lähellä porttia pysäköintialueen vieressä.
Outi Ainon rakkain saatettiin haudan lepoon Korkalovaaran kappelissa vietetyn siunauspalveluksen ja
muistotilaisuuden jälkeen pyhäinpäivän jälkeisenä sunnuntaina päivän jo pimetessä. Näky Tavivaaran
hautausmaalla kosketti.
Pyhäinpäivänä tuodut kynttilät
valaisivat lumisen hautausmaan, se
oli huikaisevan kaunista.
Laitoimme myös Markun haudalle kynttilän ja lauloimme virren
”Tule kanssani herra Jeesus … tule askele askeleelta minun kanssani kulkemaan...”
Se sopi hyvin siihen iltaan ja yö-

hön, kun jouduin jättämään Markun
haudan pimeään, Outi Aino kertoo.

Hautajaisten jälkeisiä tuntoja
Outi Aino kertoo vaeltaneensa seitsemän vuotta surussa. Hän sanoo
projekti-ihmisenä ajatelleensa, että
puolen vuoden surun jälkeen elämä lähtee uusiin uomiin. Niin ei
käynyt. Hautajaispäivän jälkeen
on muistikuvissa on vajaan kahden
kuukauden aukko.
Joulukirkossa tulin ”sumusta totaaliseen pimeyteen”, kun luettiin
Jesajan kirjan sanaa kuoleman varjon maasta. Tulin kuoleman varjon
maahan.
Kaksi ensimmäistä vuotta olivat
vaikeimmat. Outi Aino koki, ettei voi olla muualla iloinen ja onnellinen kuin Markun luona. Elämänhalu oli poissa. Tuolloin puhkesi matkaseuraksi sairauksia, jotka vaivaavat edelleen. Paluu kaupungilta tyhjään kotiin Rantavitikalle oli joskus pitkä – Petäjäskosken mutkan kautta.

Vuoden pimeän jälkeen
ilon pilkahdus
Olin joskus vihainen Markulle, että
hän lähti pois mielellään. Meni suurin piirtein vuosi, ennen kuin hyväksyin, että tämä on nyt tarkoitettu
näin ja tässä on jokin syy, että minä
vielä täällä olen. Onneksi keskustelukumppanina oli hyvä, kysymyksille ja kivulle tilaa antava pappi,
joka ei lähtenyt tietämään kaikkea.
Oli tärkeää, että muut näkivät valon silloin, kun minä en vielä nähnyt. Jossain vaiheessa ajattelin, että jos niin moni näkee muuta kuin
umpikujan, ja mie vain umpikujan,

Markun kuoleman jälkeen Outi Aino koki huomioimisen tosi tärkeänä, vaikka monien sanat tuntuivat
merkityksettömiltä. Jotkut väistivät. Ympärillä tuntui olevan paljon
”tietäjiä”. Annettiin neuvoja kuolinilmoituksen yksityiskohdista. Oli
normitusta, kuinka usein tulee käydä haudalla. Pidettiin hyvänä, ettei ollut jäänyt lapsia. Oli tahdittomuutta, ”että jotkut ottavat sen (läheisen kuoleman) niin raskaasti”.
Koettelevimmilta tuntuivat hyviksi tarkoitetut lohdutukset ”kyllä sinä tiedät, ettei Jumala tee virheitä”, ”saatte sitten taivaassa olla yhdessä”, ”olisi parantunut, jos
olisi ollut raamatun mukaista uskoa sinapinsiemenen verran ja paljon rukousta”, ”kyllä Taivaan Isä
rakastaa”.
Paikoin piti rajusti tapella oman
yksityisyyden puolesta. Harmittaa,
että olin silloin liian kiltti, tulin ihmisaraksi. Pelkäsin sanoa tunteitani, koska ajattelin ihmisten reaktioiden satuttavan minua.
Ihmiset eivät kai ymmärrä, ettei
nuorena leskeksi jäänyt ole vapaata
riistaa hypisteltäväksi milloin milläkin kommentilla.
Tuntui, että ihmiset lausuivat tiettyjä kliseitä, ajattelematta syvemmin niitä, Outi Aino analysoi kokemuksiaan.

Usko joutui valinkauhaan
Suru oli Outi Ainolle myös uskonkriisi, jossa kristillisen uskon sisältö joutui moninaiseen puntarointiin.
Outi kyseli syyllisyys hartioilla:
minun heikon uskon vuoksiko puoliso kuoli?
Outi kertoo olleensa valtavan vihainen Jumalalle, miten tämä voi
viedä pois ihmisen, jolla oli halu palvella Jumalaa kaikessa, Markku näet halusi lähteä lähetystyöhön. Miten Jumalalla oli varaa tällaisiin ratkaisuihin? Outi Aino koki, ettei halunnut olla missään väleissä tuollaisen Jumalan kanssa.
En vieläkään tiedä syytä. Yhden
vuoden kuljin Johanneksen evankeliumin yhden sanan varassa: ”Minä olen maailman valo, joka minua
seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan
hänellä on oleva elämän valo”.
Oli käytävä totaalisesti läpi, millaiseen Jumalaan minä oikein uskon.
Paikoin en halunnut uskoa lainkaan.

Kivun kautta kohti luottamusta
Outi Aino kävi kirkossa joka sunnuntai, mutta joutui poistumaan välillä eteisen puolelle itkemään tai
olemaan vihaisena hiljaa. Tuntui,
että saarnattiin keveän tuntuisesti.
Virsiäkin oli vaikea laulaa, koska
niissä kaunisteltiin asiat.
Jostakin kuitenkin syntyi luottamus: koska Jumala on, silloin tällä
on jokin syy ja merkitys.
Ehkä syy avautuu joskus tulevaisuudessa tai vasta perillä. Myös
muisto Markun rohkeasta, valoisasta ja vahvasta uskosta on rohkaissut ja kantanut minua, Outi pohtii.
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Pyhäinpäivänä 5.11.

seitsemän vuotta
Jumalaan. Meni viisi vuotta ennen
kuin pystyin rukoilemaan tapahtukoon sinun tahtosi.
Mutta lopulta jää jäljelle vain kysymys, onko mitään muuta mahdollisuutta kuin luottaa, että jos on Jumala, niin tällä kaikella on merkitys.
Kun kokee välähdyksen hyvää,
syntyy ajatus: tällainenko sinä oletkin. Siitä kasvaa luottamus, Outi
Aino sanoo hymyillen.

Jumala toimii
omilla ehdoillansa

Mikä on rukouksen merkitys?

Pyhäkoulun kiiltokuvamainen Jumala, ”suloinen nallekarhu” katosi.
Jumala ei ole automaatti, joka takaa
kaiken menevän hyvin, kun vain uskot. Outi Ainon kuva Jumalasta on
nyt täydempi. Jumala ei ole sellainen, että jotain saa kun pyytää ja
vaatii. Jumalaa ei voi ottaa kevyesti.
Jumala on jotain todellista, ei teoriaa, vaan raakaa ja kipeää käytäntöä ja todellisuutta, kun on sallinut
tällaisen kokemuksen.
Tämä on opettanut pitämään
omaa suuta soukemmalla. Olen tajunnut, ettei minulla ole selityksiä ja
vastauksia kaikkeen, enkä sellaisia
saa ylhäältä vaatimallakaan.
Jumala on jotain sellaista, joka
toimii täysin omilla ehdoillansa,
mutta samalla jotain sellaista, joka
haluaa olla minun ja muiden ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa, Outi Aino katsoo.

Outi Aino on kipuillut myös rukouksen merkityksen kanssa. Sekö ei
riittänyt, että moni rukoili Markun
puolesta. Outin mielestä elämä ei
voi olla kilpailua, jossa paljolla rukouksella ja suurella uskolla vaikutetaan Jumalaan, jotta hän toimisi
toivottuun suuntaan.
Ihmeitä ja muutoksia hehkuttavat
kampanjat tuntuvat joko vaatimukselta tai valehtelulta. Toki Jumala
voi parantaa. Mutta kaava ei taida
olla noin yksinkertainen.
Täällä ei tarvittaisi ainuttakaan
lääkäriä, jos menisi silleen, että
kaikki hoituu hyväksi, kun uskot ja
rukoilet tarpeeksi. Ja kuitenkin lopulta myös kaikkein uskovaisimmatkin kuolevat.
Rukouksesta on tullut minulle
huokailua, huutamista, enemmänkin juttelua, puhelemista Jumalalle
Outi Aino Metsola sanoo.

Jumala on ihastuttava ja
kauhistuttava salaisuus

Hiljaisen viisauden opissa

Outin kuva jumalasta tuntuu olevan kuin uskontotieteilijän kirjasta: ”Jumala on yhtäältä ihastuttava
ja samalla kauhistuttava salaisuus”
(R. Otto).
Vaikeitten asiain äärellä sanat ja
selitykset tai omat mielikuvat eivät
toimi. Jumalasta ei voi tietämällä
tietää.
On pelottava ajatus, että meillä
on Jumala, joka voi satuttaa valtavasti eikä suo hyvityksiä. Vaatii
rohkeutta uskoa ja luottaa sellaiseen

Outi Aino ei koe tulleensa vahvemmaksi kaikkien ankarien vaiheiden
jälkeen. Jotain hiljaista ymmärrystä ja viisautta on ehkä tarttunut mukaan, ainakin se, että ihmisen mieli
venyy ja kestää paljon.
Ei ole suurta viisautta karttunut,
että osaisin toista lohduttaa. Minusta on tullut hiljaisempi, en ole
enää kova ”tietämään”. Ei minulla
ole selityksiä. Voin toki tarvittaessa kertoa, mikä itseäni on auttanut.
Viime kädessä se on kantanut, et-

tä jos tämä on Jumalan suunnitelma, niin kyllä kai hänellä on keinot
auttaa tässä kaikessa.

Pyhäinpäivänä
kirkkoon ja haudalle
Pyhäinpäivänä Outi Ainolla on tapana käydä kirkossa ja sytyttää
kynttilä Markun haudalle. Isovanhemmille sytytetään kynttilä kynttiläkivelle. Hänelle kirkkoon kokoontunut väki viestii sanoitta yhteisöllisyyttä, kaikkia yhdistää jonkin muotoinen suru.
Pyhäinpäivän rukousta kuolleiden puolesta en näe tarpeellisena.
Siellä toisella puolella on kaikki hyvin.
En kauheasti tykkää pyhäinpäivän virsistä, ne ovat vähän ahdistavia enkä tunne saavani niistä kovin
mitään irti, Outi Aino sanoo.

Klo 10 Muurolan kappelissa
jumalanpalvelus, Ilari Kinnunen.
Piirin alueella asuneiden
poisnukkuneiden muistaminen.
Poisnukkuneiden nimiä voi ilmoittaa
ennen jumalanpalvelusta kappelin eteisessä.
Kirkkokahvit.

Pyhäinpäivänä
Jumalan luetteloihin

Klo 14 Maijasen kappelissa messu, Tepsa,
Peltola, kuoro, kirkkokahvit.

Pyhäinpäivä on Outille myös toisenlaisen juhlan päivä. Hän sanoo
tulleensa korvamerkityksi Jumalan
luetteloihin pyhäinpäivänä – kastejuhlassaan. Sitä olemisen tilaa ei
tarvitse parannella. Siinä ei olla sellaisen uskon varassa, jossa ihmisen
pitää kantaa kaikki.
Pyhäinpäivän virteni on Mä silmät luon ylös taivaaseen. Sen sanoissa ” mä taimi olen sun tarhassas, ja varten taivasta luotu... ja tieni johdata taivaaseen iäiseen elohon
siellä” on valoa ja uskoa. Sitä valoa,
joka tuli jollain tapaa ulkopuoleltani, kun koin olevani pimeässä kuoleman varjon maassa.
Tuo valo auttaa luottamaan, että missä Markku nyt onkin, siellä
on valoa ja lämpöä aivan eri tavalla
kuin täällä. Täällä se on kuin kynttilänliekki, siellä olot on Jumalan
järjestämät. Minun ei tarvitse huolehtia niistä.
KHY

Pyhäinpäivänä muistetaan
rakkaita poisnukkuneita
R

tuja. Palveluksen jälkeen kirkkokahveilla on mahdollisuus kohdata toisia samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia.
Pääkirkon kahdessa palveluksessa sekä Ounasrinteen kokoontumisessa ei luetella vainajien nimiä, mutta tilaisuuksissa sytytetään
Kuva Eastpress / Seppo JJ Sirkka

ovaniemellä muistetaan poisnukkuneita kaikkiaan kymmenessä eri tilaisuudessa, kirkossa, alueiden kappeleissa sekä Viirinkankaan ja Tavivaaran siunauskappeleissa.
Muistaminen tapahtuu yleensä osana jumalanpalvelusta. Jouttikerossa poisnukkuneita muistetaan messun esirukouksen yhteydessä lukemalla vainajien nimet,
jolloin omainen voi sytyttää läheisensä muistolle kynttilän. Lopuksi
kuka tahansa kirkkovieras voi käydä sytyttämässä kynttilän vuoden
varrella poisnukkuneen ja muualle haudatun läheisensä muistolle.
Muurolan kappelissa muistohetki on ennen jumalanpalvelusta.
Omainen käy sytyttämässä kynttilän alttarikaiteelle läheisensä nimen kohdalla. Palvelukseen tulevilta kysytään poisnukkuneiden nimet, jolloin voidaan muistaa myös muualle kuin Paloniemen
ja Leipeen hautausmaille haudat-

Klo 10 kirkossa messu,
liturgia ja saarna Valtonen,
avustaa Kuirinlahti,
kanttorina Kuusik,
Seitakuoro.
Kolehti oman seurakunnan
diakoniatyölle.

yhteinen kynttilä (kynttilöitä) poisnukkuneiden muistolle.
Kaikissa tilaisuuksissa muistetaan poisnukkuneita ja omaisia yhteisellä rukouksella.
Seurakunta on kutsunut omaiset
tilaisuuksiin kutsukirjeellä.

Klo 10 Jouttikeron kappelissa messu, Litendahl,
Tauno Savioja, Jouttikeron kuoro.
Klo 11 Meltauksen kappelissa messu, Tepsa,
Peltola, kuoro, kirkkokahvit.

Klo 15 poisnukkuneiden muistohartaudet:
Viirinkankaan kappeli, Kuirinlahti,
Tavivaaran kappeli, Lehmus.
Kuljetus Tavivaaraan klo 14 linja-autoaseman
kaukoliikenteen puolen tilauslaiturilta.
Klo 18 kirkossa iltajumalanpalvelus, Ahtinen,
kanttorina Silver, Nuorten kuoro.
Klo 18 Ounasrinteen kappelissa messu ja
poisnukkuneiden muistaminen, Lehmus.
Klo 18 Viirin kappelissa iltakirkko ja
poisnukkuneiden muistaminen, Lindström,
seurakuntakuoro.
Klo 18 Sinetän kappelissa mesu, Tepsa, Peltola,
kuoro, kirkkokahvit.

Rukoustyön
SYKSY 2011
Rukouksen lähde rukousiltapäivä Rovaniemen
puolesta klo 13–15.30
kirkon kryptassa
lauantaisin 12.11. ja 10.12.
Ylistystä, opetusta, rukousta.
Aamurukous
tiistaisin klo 8.30–9.30 kirkon sakastissa.
Jumalan kohtaamisen ilta maanantaisin klo 18
seurakuntakodin yläsalissa Rauhankatu 70. Ylistystä,
opetusta, rukousta ja keskustelua Helinä Sundelinin ja
tiimin johdolla.
Rukousvartioviikot
Rukousvartioita Rovaniemen puolesta jatketaan kunkin
kuukauden ensimmäisestä päivästä alkaen seitsemän
päivän ajan. Rukousvartioon liittyvä sitoutuu tunnin tai
puolen tunnin päivittäiseen rukousaikaan. Rukoilla voi
myös vapaasti valitsemallaan ajalla. Rukousvartioon
ilmoittautumisia ottaa vastaan Mirja Mäntymäki, puh.
344 063. Häneltä saa myös ohjeistusta päivittäiseen
rukousvuoroon.
Rukoustyön yhteyshenkilö
Liisa Alanne, 040 503 4057

Pääsky

8

Ti
Ke
To
Pe

14-17
18-21
18-21
19-23

Avoimet Ovet
Nuorisokahvila
Nuorisokahvila
Yökahvila

Nuorisotyön
viransijaiset:

TASON SYKSY 2012

Paula Päivinen (vas.) toimii Alakemijoen seurakuntapiirin viransijaisena
20.5.2012 saakka.
Jenni Kallio puolestaan työskentelee erityisnuorisotyön viransijaisena näillä näkymin ensi kesän alkuun
saakka.

BILJARDITURNAUS pe 11.11. klo 19-23
Kolmelle parhaalle luvassa pokaalit ja palkinnot! 12 pelaajaa mahtuu
mukaan, ilmoittautumiset paikan päällä perjantaina.

PIKKUJOULUT pe 9.12. klo 20-24
Jouluista meininkiä – lahjoja, jouluherkkuja, joulupukki sekä livemusaa!

TASO JÄÄ JOULULOMALLE 9.12 JÄLKEEN. AVAAMME OVET
JÄLLEEN TAMMIKUUSSA.

Tero

Jenni

040-5713372
tero.rautio@evl.fi

0400-690465
jenni.kallio@evl.fi

Rippikoulut käynnistyneet
R

Nuorisotyö
ilmoittaa
Nuortenmessu kirkossa klo 18: 11.11. ja 9.12.
Nuortenilta perjantaisin klo 18 kryptassa
Nuortenmessuiltana heti messun jälkeen.
10-synttärit 20.11. klo 15–17 Aapakirkolla ja
Syväsenvaaran koululla. Ilmoitt. Pirita Buchtille
1.–4.11. p. 040 546 9408, pirita.bucht@evl.fi
Nuorten kauneimmat joululaulut
kirkossa 16.12. klo 18.

Puuhaa
lapsille !

ippikouluryhmät ovat on aloittaneet
kokoontumisensa. Kunkin ryhmän
työntekijät ilmoittavat omalle ryhmälleen kokoontumisista. Kaikki rippikouluun liittyvät tapaamiset ovat tärkeitä
ja läsnäolo niissä välttämätöntä. Rippikoulu kestää 80 tuntia ja sitä käydään
vähintään puolen vuoden ajan.

vaikuttava asia. Jokaisen rippikouluryhmän vanhemmille
pyritään järjestämään vanhempainilta rippikoulun alkutaipaleella, jolloin
vanhemmilla ja työntekijöillä on mahdollisuus kahvikupposen äärellä keskustella kaikesta rippikouluun liittyvästä.

Konfirmaatiot

Muualla
rippikoulunsa käyvät

Kaikille ryhmille on varattu konfirmaatioajat, joista tiedotetaan kullekin ryhmälle kirjeitse. Konfirmaatioajoista
voidaan keskustella ryhmien vanhempainilloissa ja tarvittaessa niitä voidaan
muuttaa, jos sopivia aikoja löytyy.

Vanhempainillat kutsuvat
Rippikoulu on myös koko perheeseen

Muualla kuin Rovaniemen rippikoulunsa käyville lähetetään marraskuun
alussa kirje, josta selviää, millä tavalla kotiseurakuntayhteyden jakso toteutetaan. Jos ilmoittautuminen on yhä tekemättä, toimita osoitetietosi rippikoulutoimistoon infokirjeen postitusta varten.

Yhdistä pisteet, niin näet mitä kynttilä kuvaavat.

Jaksatko laskea
hautausmaan kynttilät?

Pyhien yhteys
Aini on isän kanssa Pyhäinpäivän jumalanpalveluksessa. Pyhäinpäivänä muistellaan
kaikkia vuoden aikana kuolleita ja kirkossa
luetaan heidän nimensä. Aini on iloinen, sillä
isä kertoi, että alttarin ääressä kaikki uskovat
ovat yhtä, niin elävät kuin kuolleet. Alttarilla
Aini kokee mummin ja papan läsnäolon,
jotka ovat jo kuolleet. Joskus Ainilla on ikävä
heitä, mutta silloin hän katselee heidän
valokuviansa ja muistelee kaikkea kivaa,
mitä he tekivät yhdessä. Silloin Ainille tulee
hyvä mieli taas. Ainia lohduttaa erityisesti
tieto siitä, että Taivaan kodissa kaikki on
hyvin. Siellä ei ole mitään pahaa; ei kipua, ei
sairautta, ei vaivaa eikä murhetta. Taivaassa
on vain hyviä asioita ja siksi mummin
ja papan on turvallista olla siellä!
Pyhäinpäivän iltana Aini vie
muistokynttilän mummin ja
papan haudalle. Voi
miten kaunista
hautausmaalla
onkaan! Kynttilät tuovat
mieleen
Taivaan valon
ja lämmön.

Ketä sinä haluat muistaa?
Piirrä kuva, tee oksiin kukkia, kynttilään liekki ja väritä kehys.

Jos epäselvyyttä?
Jos oman rippikoulusi asioissa on epäselvyyttä, ota yhteyttä ensisijaisesti
oman ryhmäsi työntekijöihin.
”Suurempaa lahjaa ei elämältä voi
saada kuin ne, joiden kanssa elämän
jakaa. Heitä ei korvaa mikään eikä kukaan. Jokaisella on oikeus lähteä elämänmatkalleen rakastettuna ja hyväksyttynä. Enköhän voisi lakata huolehtimasta. Jumala siunatkoon minua ja
rakkaitani. Me selviämme kyllä.”
(Kotiväen rippikoulukirja s. 29)

Maija Pieskä
maija.pieska@evl.fi
3355 281 tai 040 5268 289

Mummi kertoo, että Taivaassa on vain hyviä asioita.
Raksi kuvasta kaikki ikävät asiat pois.

x
AI AI!

Laati Elina Koivula 2011
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Aamukahvit
Sanan äärellä 2011
Syväsenvaaran
Tupasvilla-asukastuvalla,
Tuohitie 5 C 24
Klo 10–11.30.
9.11. Jeesus on meidät lähettänyt.
23.11. Tuomiosunnuntaista adventtiin.
7.12. Minun jouluni, mitä merkitsee
Kuninkaan tuleminen tässä ajassa?

OPPILAITOSTYÖN
SYKSYÄ

Welcome to take part in services, student evenings and to be in silence.

Vs. oppilaitospappi
Maija Konttinen, p. 040-1781018
sähköposti: maija.konttinen@evl.fi
Kristittyjen yhteinen rukoushetki
maanantaisin klo 11.30–12 Yliopiston kappelissa,
hiljaisessa huoneessa.
Oppilaitospappi tavattavissa
yliopiston kappelissa eli hiljaisessa huoneessa
maanantaisin klo 11–12 seuraavasti:
7.11., 21.11., 5.12., 12.12., 19.12.
Pyhä Olohuone
lauantai-illan yhdessäoloa kerran kuussa klo 18–23,
rentoa meininkiä, kahvittelua, hiljentymistä rukoukseen sekä yhteistä laulua ja tekemistä kirkon kryptassa. 12.11. ja 10.12.
Opiskelijoiden lounastreffit
keskiviikkoisin klo 12–13 Amicassa.
9.11. MTI kampus (Viirinkangas)
16.11. Ounasvaaran kampus
23.11. Rantavitikan kampus
30.11. MTI kampus (Viirinkangas)
14.12. Ounasvaaran kampus
Englanninkielinen messu
kirkon kryptassa kutsuu erityisesti kansainvälisiä opiskelijoita, työssäkäyviä ja matkailijoita. Teetä ja kahvia
messun jälkeen.
Syksyllä klo 17: 13.11. ja 18.12.
Joululeiri 2.-3.12.
Norvajärven leirikeskuksessa.
Tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin internetsivuilla, sähköpostilistalla ja Facebookissa.

University Chaplain
rev. Maija Konttinen is available for pastoral counceling and also gives more information gsm 0401781018. (oppilaitospappi.rovaniemi@evl.fi)
University Chaplain is present at the University:
On Mondays from 11 am to 12 pm in the silent room
of the University.
And from 12 pm to 1 pm at the restaurant Felli.
Come to lunch
together with University Chaplain at Amica restaurants Wednesdays from 12 pm to 1 pm:
9th of November: at the campus of the Viirinkangas
16th of November: at the campus of the Ounasvaara
23rd of November: at the campus of the Rantavitikka
30th of November: at the campus of the Viirinkangas
14th of December: at the campus of the Ounasvaara
Christmas camp
2nd of December to 3rd of December.
Christmas camp for students organizes in Norvajärvi.
You can find more details in our websit, in facebook
and email.
The Holy Living Room
is a Saturday evening happening from 6 pm to 11
pm : hanging out together, praying and singing in
the Church Crypt. There is also a coffee buffet in the
Crypt. You can find us in Facebook group Pyhä Olohuone, Rovaniemi. 12th November, 10th December.
The Holy Mass in English
is celebrated following the Evangelical Lutheran ritus
and enriched by international Christian music.
Holy Mass will be in Rovaniemi Church Crypt,
(entrance from the street Vapaudentie, bottom floor)
at 5 pm.Tea and coffee afterwards.
13th November, 18th December

Pakina

”Syömmeni räytyy”
Eräs syy räytymiseen on syksyn muotischlagereita soittava lehtipuhallinorkesteri. Soitanto on epävireistä, sävellykset
aika rupisia ja haisevia – alkusoitto on samaa kaliiberia loppusoiton kanssa, vaikka kaikki ikkunat ovat kiinni, soitannon
haju tunkee sisälle. Haravat olisivat hyviä, äänettömiä ja tuoksuttomia, jeeee!
Eräänä päivänä sain huomata, kuinka nuorena jo aletaan olla ”eriarvoisia”.
Edelläni kulki pari pikkupoikaa, kuulin
heidän keskustelustaan pätkän. Toinen
loihe lausumaan: sie et saa paljon rahhaa
ko sie asut vuokratalossa, mie saan paljon rahhaa ko mie asun omassa talossa.
Tuntui pahalta kuulla moista, mistäköhän
nämäkin aatokset pojan päähän olivat sujahtaneet. Yhtä kevyt kuin henkäys on tämän päivän varakkuus, hetkenä minä hyvänsä huomaakin olevansa vailla tuloja,
asuntoa jopa ruokaa. Äitini sanoisi tähän,
että mikäs nyt etteen Pinneperi. Varmasti
on tuskallista lähteä hakemaan taloudellista apua, jota ei ole aikaisemmin tarvinnut. Häpeän hiki valuu selkärankaa pitkin, kädet tärisevät ja happi tuntuu loppuvan. Useat pelkäävät moittimista tilanteestaan, näinhän on käynytkin monille.
Virkailija tuntee asiakseen pitää mojovan
moitesaarnan, vaikka avustuksen hakija
olisi täysin syytön rahavaikeuksiinsa. To-

kihan on sellaisiakin jotka kokeilevat kepillä jäätä, josko jotain irtoaisi. He ovat
ns. pummaajia, jotka käyttävät hyväkseen
avustajien hyväntahtoisuutta ja auttamishalua. Oma kastinsa ovat nämä arvostelijat ja ”hyvämahaiset” joille toisten nälkä
ja hätä ovat yhtä tyhjän kanssa. En pidä
siitäkään, että omaan pesään päästetään
”kehnot”. Keskustelupalstat ovat täynnä
näitä ” ureanlaskijoita” ja kaikkien alojen erikoisasiantuntijoita. Mielipiteitä saa
esittää, mutta henkilökohtaisuuksiin meno on tyhmyyttä. Äitini sanoisi myös, että
sen eestään löytää, minkä taakseen jättää,
pilkka osuukin omaan nilkkaan. Elämänikuisia traumoja voi joku herkkä lähimmäinen saada panetteluista ja jopa keksityistä asioista. Keskustelupalstojen sheriffit voisivat enemmälti puuttua kovin
roiseihin kirjoituksiin.
Sulo Elvis täytti kolme vuotta 22.10 ja
sen kunniaksi pääsi käymään Tuovi-lääkärin luona rokotuksella. Sulon kanssa
olemme suuresti nauttineet muutamasta
ritirati – aamusta jo, odotamme innokkaasti talvea lumileikkeineen ja sairastumista joulukuumeeseen. Tässä alkaa
vanhuuttaan jo olla aika monia hapahkoja päiviä; mikään ei maistu miltään, mitään ei saa aikaiseksi. Tällaisena päivänä sain ystävältä tekstarin: epävirallisen

tutkimuksen mukaan hammastahnan lisääminen pesuveteen ei vähennä sukkien
reikiintymistä. Minulta pääsi selkäkeikkanaurun remahdus, tulin oikein hyvälle mielelle tästä päivän parhaasta pläjäyksestä. Aina ovat ystävät lähellä, ihanaa.
Politiikka-osastoon en viitsi kajota, saan jo näppylöitä ko. aiheesta. Tämä kaikkinainen kouhotus ei voi päättyä
kansalaisten kannalta hyvin.
Mitä eroa on televisiolla ja palkankorotuksella? Televisio näkyy ja kuuluu, palkankorotusta ei näy eikä kuulu.
Raikasta ja ystävärikasta syksyä toivottelee

Tervetuloa mukaan yhdessä tai yksin.
Tilaisuus on tarkoitettu kaikenikäisille,
vauvasta vaariin!
Tiedustelut diakonissa Marjo Rundgren
040 721 2028.

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

Nuorten aikuisten
solutoimintaa
Miestenpiiri to 10.11. ja 8.12.
klo 17.30–19, krypta.
Perhesolu to 17.11. ja 15.12.
klo 17.30–19, krypta.
Iltapala to 24.11. ja 22.12.
klo 17.30–19, krypta.
Naistenpiiri kodeissa ke 2.11. ja 30.11.
klo 18–20.
Avioparipiiri ti 8.11. klo 17–19,
kirkon suntiola.
Raamattupiiri nuorille naisille to 17.11. ja
15.12. klo 10.30–12 kodeissa.
Tied. pastori Sari Kuirinlahti,
p. 040 550 4732, sari.kuirinlahti@evl.fi

OMAISHOITAJIEN
KIRKKOPYHÄ

Omaishoitajia kutsutaan kirkossa
20.11. klo 10 alkavaan messuun
ja kirkkokahveille kirkon kryptan
Eelinhuoneessa. Tervetuloa.

OMAISHOITAJIEN
JA LÄHEISTEN
VIRKISTYSPÄIVÄ

Norvajärven leirikeskuksessa 28.11.
Retki on maksuton. Päivää vietetään
jouluisissa tunnelmissa ja toistemme
hyvässä seurassa.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset
keskiviikkoon 23.11. mennessä
diakoniatoimistoon, p. 335 5236
(puhelimen puhepostiin voi jättää myös
ilmoittautumisen mainiten: oman nimen
ja puhelinnumeron, ruokavalion sekä
virkistyspäivän nimen) tai
Sirpa Hiilivirralle, p. 040 546 9421.

Eeva Liisa Antinoja
diakonian
vapaaehtoistyöntekijä

Lähtö linja-autoasemalta, tilausajon
puolelta klo 9 ja paluu samaan paikkaan
n. klo 14.
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MUSIIKKIA

ROVANIEMEN KIRKOSSA
27.11. klo 18 Adventtivesper,
Rovalan sekakuoro, Sari Kuirinlahti,
Tauno Savioja.
02.12. klo 19 Antti Tuisku ja Vaasan
kaupunginorkesteri, Talven tuiskuja -konsertti. Johtaa
Hannu Koivula. Pääsylippu 25/20 €.
04.12. klo 18 adventinajan urkukonsertti, Fabrice Pitrois,
Ranskan Narbonne. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.
06.12. klo 16 Laulu Isänmaalle -yhteislaulutilaisuus.
Vapaa pääsy.
07.12. klo 19 Viktor Klimenkon joulukonsertti.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 €, kolehti diakoniatyön
jouluavustuksiin.
10.12. klo 18 Seitakuoron joulukonsertti.

Lähetystyön kirpputori

TOIVON TORI

LAPINKÄVIJÄNTIE 23,
PUH. 335 5280

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

LÄHETYKSEN
SYKSYÄ
16.11. klo 18 lähetyksen rukousilta Liisa Alanteella,
Jäämerentie 32.
19.11. klo 10–15 lähetyksen kirpputori
TOIVON TORILLA HUPSIS -HINTALAUANTAI.
Tervetuloa ale-edullisille eko-ostoksille,
Lapinkävijäntie 23, p. 3355280.
19.11. klo 11–14 Korkalovaaran piirien myyjäiset
seurakuntakeskuksessa.
20.11. klo 11 Muurolan kappelissa perhekirkko, jonka
jälkeen burmalainen lounas.
Vapaaehtoinen maksu
lähetystyölle.
27.11. klo 11.30–13 Adventtilounas
seurakuntakeskuksen juhlasalissa.
14.12. klo 18 lähetyksen rukousilta
Tellervo Malmiolalla, Mäkiranta 4 C 17.

Markuksen evankeliumi
kirkossa 17.11. klo 18
Tornion Kaupunginteatteri esittää
torstaina 17.11. klo 18 Rovaniemen kirkossa maineikkaan versionsa Markuksen evankeliumista.
Markuksen esittäminen kirkkodraamana
alkoi Tanskasta
1990-luvun alussa. Tornion esitys on saanut kiitosta siitä, että se
on sovitettu esitettäväksi nimenomaan kirkkotilassa. Sen esittää teatterin johtaja Pauli Mahlamäki,

Tornion Kaupunginteatterin johtaja Pauli
Mahlamäki tulkitsee evankeliumin
kymmenet historialliset henkilöt. Teatteri
on maamme pienimpiä ammattiteattereita.

joka on vieraillut esityksineen eri
puolilla Suomea yli 200 kertaa.

Lyhin mutta vauhdikkain
Neljästä evankeliumista vanhin
Markus on lyhin, mutta se sisältää niistä eniten toimintaa ja tapahtumia. Heti julkisen esiintymisensä alussa Jeesus teki suuria ihmetekoja, jotka hämmästyttivät kansaa. Markuksen evankeliumissa
korostetaan, että ihmeteot tapahtuivat Jumalan voimasta.
Ajan uskonnolliset johtajat eivät
hyväksyneet Jeesuksen tekoja ja
opetuksia. Tämä johti välikohtauksiin, jotka saivat heidät lopullisesti
surmaamaan hänet.
Nähdessään Jeesuksen kuolevan
ristillä roomalainen sotilas tunnusti: ”Tämä mies oli todella Jumalan Poika.” Markus tahtoo rohkaista ihmisiä uskomaan Jeesuksen voimaan, joka pelastaa heidät.
Hän myös muistuttaa, että elämä
Jeesuksen seuraajana ei ole helppoa, vaan täytyy olla valmis tarvittaessa kärsimään Jeesuksen tavoin.
Esitys kestää pari tuntia sisältäen
väliajan, jolla on kahvitarjoilu
(vapaaehtoinen maksu diakoniatyön hyväksi). Tilaisuuteen on
vapaa pääsy.

Sävelkaikuja

Ensi vuonna Jyväskylässä
Kirkkomusiikkipiireissä on viime
aikoina keskusteltu innokkaasti
tulevista kirkon musiikki- ja laulujuhlista. Niitä on odotettu vuosikausia, ihmetellen milloin niistä alkaisi kuulua jotakin. No, nyt
on kuulunut.
Ensimmäiset Kirkon musiikkijuhlat, kuten nimi virallisesti kuuluu, järjestetään Jyväskylässä tulevana keväänä 25.-27.5.2012. Edelliset laulujuhlat olivat Kuopiossa
kuusi vuotta sitten ja sen jälkeen
on ollut aistittavissa uuden ilmeen
hakemista tuleville juhlille. Juhlien nimestäkin on pääteltävissä, että tavoitteena on esitellä seurakuntien musiikkitoimintaa mahdollisimman monipuolisesti.
Aiemmin vuodesta 1927 kirkkokuoroväki on kokoontunut Laulujuhlille poikkeuksia lukuun ottamatta pääsääntöisesti viiden vuoden välein. Välivuosina kirkkomusiikkipiirit ovat järjestäneet omia
juhliaan laulajien suureksi iloksi. Lapin kirkkomusiikkipiirin viimeiset menestyksekkäät laulajaiset
olivat Torniossa kuluvan vuoden

keväällä. Viime vuosisadalla elettiin kirkkokuorojen kulta-aikaa, joka näkyi valtakunnallisten juhlien
ohjelmistoissa. Sittemmin lapsi- ja
nuorisokuorojen osuus ilahduttavasti on lisääntynyt.
Seuraavien musiikkijuhlien talouden turvaa kirkon musiikkijuhlien rahasto, joka on perustettu Kirkkohallituksen yhteyteen.
Tämä on merkittävä uudistus organisaatiossa, ennen taloudesta ja
järjestelyistä vastasivat Suomen
kirkkomusiikkiliitto ry ja Suomen kanttori-urkuriliitto. Nykyiset taustayhteisöt: Kirkkohallitus,
Kirkkopalvelut, Suomen kanttoriurkuriliitto ja Suomen kirkkomusiikkiliitto tekivät 2007 sopimuksen järjestää musiikkijuhlat joka
neljäs vuosi.
Valmistautuminen juhlille etenee seuraavasti: kuorolainen harjoittelee parhaansa mukaan kotonaan, ja kuoronsa harjoituksissa.
Sitten seurakunnan kuorot treenaavat yhdessä ja lopuksi kirkkomusiikkipiiri kokoaa laulajat isompiin
harjoituksiin pari kertaa.

Rovaniemellä tulevien musiikkijuhlien materiaalit ja nuotit on
ajoissa tilattu ja saatu kuorolaisille.
Harjoitukset ovat täydessä käynnissä. Seurakunnastamme on laskettu Jyväskylään lähtijöitä runsaat kahdeksankymmentä laulajaa.
Suuresta innostuksesta Kirkon
musiikkijuhlia kohtaan kertoo se,
että keskeiset hotellimajoitukset
Jyväskylässä myytiin parissa päivässä käytännöllisesti katsoen loppuun. Toivottavasti kaikki kuitenkin löytävät tyynyn päänsä alle levähtääkseen hetken laulamisen lomassa.
Siis: ensi vuonna Jyväskylässä.

Tauno Savioja
vs. johtava kanttori

Toivon Tori – toivoa täynnä
Keskellä Rovaniemeä, lähellä Revontulen ostoskeskusta sijaitsee
Rovaniemen seurakunnan (lähetyksen) kirpputori, Toivon Tori.
Vanha puutalo antaa idylliset puitteet kirpputoritoiminnalle. Kun taloa katsoo, ei uskoisi, että se tosiaan sijaitsee vetovoimaisen, modernin ostoskeskuksen vieressä.
Kun itse ensimmäisen kerran
löysin Toivon Torin ja astelin putiikkiin sisään, minut yllätti kirpputorin runsas tuotevalikoima.
Vastassa oli myös joukko ystävällisiä ja hymyileviä myyjiä. Tunsin itseni lämpimästi tervetulleeksi ja ryhdyin löytöretkelle. Mukaani tarttui ties mitä vaatetta ja pientä tavaraa. Olin yllättänyt, miten
paljon hyväkuntoisia tuotteita löytyi. Tämähän oli todellinen keidas! Tästä tulisi vakio shoppailupaikkani!
Toivon Torista tuli minulle kuitenkin enemmän kuin pelkkä shoppailupaikka. Päästyäni puolittamaan lähetyssihteerin virkaa Rovaniemen seurakuntaan, sain kunnian toimia Toivon Torin vastaavana. Sain tilaisuuden tutustua syvemmin ja paremmin kirppiksen
toimintaan ja siellä työskenteleviin
vapaaehtoisiin.
Vapaaehtoistyöntekijöitä Toivon Torilla on parisenkymmentä. Hommat hoituvat sujuvasti ja
kauppa käy. Tiistaista perjantaihin nämä ”tehotädit” työskentelevät palkatta Toivon Torilla aamukymmenestä iltapäivä-viiteen.

Ei voi kuin ihmetellä sitä energiaa
ja intoa, jolla nämä vapaaehtoiset
työtään tekevät. Kirppis on viimeisen päälle hoidettu - puhdas ja siisti, tavarat huolella lajiteltu. Kaikki tuntuu sujuvan jouhevasti ystävällistä ja avuliasta asiakaspalvelua unohtamatta.
Välillä Toivon Tori on auki
myös lauantaisin klo 10-15. Tällaiset erikoispäivät kulkevat nimellä ”HUPSIS” -hintalauantai. Tällöin asiakkaille on yleensä tarjolla
jotain extraa kuten kahvi tai pullatarjoilu, arpajaisia, ym. Seuraava
HUPSIS-päivä on jo tiedossakin,
19.11 klo 10-15. Tällöin asiakkaat
yllätetään myös tavalla jos toisella.
Sitä en tässä vielä paljastakaan Sinulle - tervetuloa katsomaan!
Toivon Tori saa tuotteensa lahjoituksina. Kirpputorin tuloilla tuetaan Etiopiassa Hosainen alueen
lukutaitotyötä ja Pietarin lastenkotityötä Suomen Lähetysseuran
kautta.
Toivon Torin visio on laaja ja
painopiste lähimmäisten auttamisessa - oli lähimmäinen sitten

Etiopiassa tai kadun toisella puolella. Toivon Torilta löydät tavaroiden lisäksi myös ihmisen, jonka kanssa keskustella melkeinpä
mistä vain. Myymälätoiminnan lisäksi Toivon Tori on kohtaamispaikka, jossa vallitsee tiivis, toinen
toisiaan kunnioittava ja arvostava
tunnelma sekä myös kansainvälinen ulottuvuus. Asiakkaita löytyy
meidän suomalaisten lisäksi myös
ulkomailta, erityisesti Venäjältä.
Toivon Torin maine on siis kiirinyt jopa rajojemme ylitse. Puskaradio toimii. Vai olisiko se kenties
Pyhä Henki? Oli miten oli, Toivon
Tori on lunastanut paikkansa niin
hyväntekeväisyystyössä, lähetystyössä, kuin myös sielunhoitotyössä. Ihmisten välinen kohtaaminen
ja vuorovaikutus toimii niin työntekijöiden kuin myös asiakkaiden
välillä. Tavara vaihtuu, kuin myös
kuulumiset.
Niin kauan kuin ihmiset jaksavat auttaa toinen toisiaan ja lahjoittaa vähästäänkin, niin kauan on
toivoa. Torillakin.
Satu Inkerö

Lähetysruutu

Lähetyslounas

Muurolan kappelilla su 20.11.
perhekirkon jälkeen klo 12–13.30
Tarjolla burmalaista ruokaa.
Jokainen ruokailija maksaa
haluamansa summan lähetystyön hyväksi.

Tervetuloa!
Tiedustelut Seija Luomaranta p. 040 731 7987
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Syyssateen siunaus jo viidennen kerran
Rovaniemen kolmen seurakunnan
yhteinen tapahtuma Syyssateen siunaus toteutetaan jo viidennen kerran joulukuun alussa. Tilaisuuksien teemana on evankeliointi Pyhän Hengen avulla. Sitä opetellaan
myös käytännössä.
Rovaniemen kirkossa on kaksi

sanan ja rukouksen iltaa, to 1.12.
ja la 3.12. klo 18 sekä sunnuntain
messu 4.12. Muut tilaisuudet ovat
helluntaiseurakunnan Kairatemppelissä (Kairatie 37) perjantaista sunnuntaihin.
Lauantaina 3.12. jalkaudutaan
kauppakeskuksiin, joissa kuoro-

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

Luoma-aho ky

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

jen joululaulujen myötä todistetaan
joulun sanomasta.
Järjestävien seurakuntien työntekijät ja rukouspalvelijat palvelevat
rukousilloissa.
Tapahtuman pääpuhujat tulevat
Englannista. Kirkkoherrat Mark
Aldridge ja Tim Meathre toimi-

P

Vapun
itopalvelu

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

Nyt vain

Ihmistä etsimässä.
Tiina Laaninen (toim.),
Minna L. Immonen (kuvitus)
Enkelihymyjä
Unohtumattomia, hyvää
mieltä ja levollisuutta tuovia
tekstejä enkeleistä.

Lisää tuotteita löydät:
www.kotimaakauppa.ﬁ

KATULÄHETYSTYÖ

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

Korkalovaaran piirien yhteiset

Juhlapalvelua ammattitaidolla

ANNIN PITOPALVELU
Anni Pallari
p. 0400 692 523

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

Tervetuloa!

joulu

Nyt vain

299900

ADVENTTILOUNAS
su 27.11. klo 11.30-13
Aikuiset 18 €, 5–12-v. lapset 5 €

Tervetuloa!
Järj. Keskikaupungin lähetyspiiri

p. 020 743 3946

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

Muisto kaunis
voimaa antaa
surun raskaan
hiljaa kantaa

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

Lähteentien pirtti
Maarit Simoska
044-200 6880

Radio Dei
93,4 Mhz
Rovaniemen seurakunnan ohjelma
sunnuntaisin klo 9–12. Seuraa ilmoittelua
keskiviikon Uusi Rovaniemi-lehdessä.

Pääsky
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Tervoesttouklo
sille.

Perinteinen
myyjäisineen
seurakuntakeskuksen
juhlasalissa

Valtakatu 4 D, Rovaniemi
p. 020 743 3940

Hll Aki Tuomanen
Suu- ja leukakirurgian
erikoishammaslääkäri

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

JOULUMYYJÄISET
lauantaina 19.11. klo 11–14
seurakuntakeskuksen juhlasalissa.
Myytävänä *ternimaitoa *leivonnaisia *käsitöitä
*arpoja *ym. myyjäistavaroita
Paikan päällä nautittavana *puuroa
*soppaa *kahvia *torttuja

Valtakatu 4 A, Rovaniemi

209900

Seutulankuja 11 016 379 7071
96800 Rovaniemi

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

Hammaslaboratorio

Hyvä Hammas
Oy
Puree Paremmin.

Myös suuhygienistipalvelut

joulu

nä on seurakuntien uudistuminen.
”Haluamme nähdä kansakuntamme
muuttuvan sellaisten kristittyjen ja
seurakuntien kautta, jotka ovat Pyhän Hengen täyttämiä ja täynnä Jeesuksen Kristuksen tuntemisen iloa.”
Lisätietoja: www.new-wine-finland.net

DentoTeam
Hammaslääkärit

Sekä yleishammaslääkärit

a
Tervoesttouklo
sille.

Seutulanharjun hoivakoti Ky

vat anglikaanikirkon seurakunnissa Lontoossa ja Birminghamissa.
Lapuan hiippakunnan lähetystyön aluepäällikkö, pastori Jukka
Jämsén on rovaniemeläisille tuttu
aiemmista vastaavista tapahtumista.
Kaikki kolme ovat mukana New
Wine -verkostossa, jonka näky-

T
Tommy
H
Hellsten
ll t n
Ajan takaa
Uutuuskirja kysyy, maltammeko pysähtyä, kohdata
nykyhetken. Huomaammeko
oman ainutkertaisuutemme?

Lisää tuotteita löydät:
www.kotimaakauppa.ﬁ

31. vuosikerta
Julkaisija
Rovaniemen seurakunta
Päätoimittaja
Vesa-Pekka Koivuranta
puh. 335 5210
vesa-pekka.koivuranta@evl.fi
Toimitussihteerit
Kari Yliräisänen
puh. 040-503 2734
kari.yliraisanen@evl.fi
Jouni Hagström
puh. 335 5249
jouni.hagstrom@evl.fi
Lehtityöryhmä
Vesa-Pekka Koivuranta pj., Jouni
Hagström, Kati Kanto, Sanna Kerola,
Tuomo Korteniemi, Markku Kukkonen,
Maija Pieskä, Riku Tapio,
ja Kari Yliräisänen.

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy, Ilmoitusmarkkinointi
Vappu Kuusiniemi
puh. (014) 619 824, 040 486 6726
faksi (014) 616 035
Vappu.kuusiniemi@kotimaa.fi
Toimituksellinen aineisto
Rovaniemen seurakunnan
tiedotustoimisto,
PL 8104, 96101 ROVANIEMI
Seuraava Pääsky ke 7.12.2011
Aineisto
ma 21.11.2011
Kustantaja
Painatus

Alma Manu Oy,
Rovaniemen paino
Jakelu
Itella posti oy
Jakeluhuomautukset puh. 335 5249
Tilaukset 5 euroa vuosikerta
Painos
30 400
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Kirkolle ja hiippakunnille
valitaan päättäjät helmikuussa
Suomen ev-lut kirkon kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuustojen vaalit järjestetään 13.2.2012.
Samanaikaisesti toimitetaan kahdet vaalit. Toisessa valitaan maallikko- ja pappisjäsenet kirkolliskokoukseen ja toisessa hiippakuntavaltuustoihin nelivuotiskaudeksi 2012–16.
Kirkolliskokous on kirkon ylin
päättävä toimielin. Hiippakuntavaltuustot puolestaan hoitavat tuomiokapitulien ohella hiippakuntien hallintoa. Niillä on oikeus tehdä muun muassa esityksiä kirkolliskokoukselle.

Oulun hiippakunnasta valitaan
kahdeksan maallikkoa
Kirkolliskokoukseen valitaan 64
maallikkoedustajaa ja 32 pappisedustajaa. Edustajapaikkojen
jakautuminen hiippakuntien kesken perustuu jäsenmääriin. Oulun hiippakunnasta on kahdeksan
maallikkoa ja neljä pappia. Maal-

Kirkko toimii lasten kanssa
sosiaalisessa mediassa

likkoehdokkaaksi voidaan asettaa seurakunnan maallikkojäsen,
joka on vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimeen.
Maallikkoedustajien vaalissa äänioikeutettuja ovat kirkkovaltuustojen tai seurakuntaneuvostojen ja yhteisten kirkkovaltuustojen jäsenet. Hiippakuntavaltuustovaaleissa valitaan jokaiseen yhdeksään hiippakuntaan 14
maallikko- ja 7 pappisjäsentä.

Valitsijayhdistykset
asettavat ehdokkaat
Vaalien ehdokasasettelu päättyy
15.12. Valitsijayhdistykset asettavat ehdokkaat vaaliin.
Maallikkoehdokkaiden valitsijayhdistyksen perustamiseen tarvitaan vähintään kymmenen äänioikeutettua henkilöä. Ehdokaslistaan saa nimetä kolme kertaa enemmän ehdokkaita kuin
vaalissa valitaan.

Ehdokkaat esittäytyvät
uudessa verkkopalvelussa
Kirkolliskokouksen ehdokkaista
julkaistaan esittelyt kirkolliskokouksen vaalisivulla sakasti.
evl.fi/kirkolliskokousvaalit
Ehdokkaita varten Kirkon tiedotuskeskus luo sivuston, jossa he
voivat vastata muutamiin kysymyksiin ja kertoa ajamistaan asioista.

Kirkon hallinto
n Kirkon hallinto
n Kirkolliskokous
n Hiippakuntavaltuusto
ja tuomikapituli/piispa
n Kirkkovaltuusto
n Seurakuntalaiset

Uudet, lapsille ja lapsiryhmille suunnatut virtuaalitilaisuudet
avattiin verkkoon mikkelinpäivänä osoitteessa Lastenkirkko.fi. Virtuaalitilaisuuksien vetäjinä toimivat kirkon työntekijät. Virtuaalitilaisuudet ovat hankekoordinaattori
Katri Saarelan mukaan tärkeä osa
kirkon toimintaa.
– Virtuaalinen kohtaaminen on
aina aito kohtaaminen. Siksi on
tärkeää, että myös kirkon työntekijät ovat verkossa, Saarela painottaa.

Kirkkohetkiä,
leikkiä ja rukousta
Virtuaalitilaisuudet ovat kirkon
työntekijöiden vetämiä toiminnallisia kerhoja, rukous- ja kirkkohetkiä, joissa lapset kuulevat aikuisen
äänen ja kommunikoivat valmiiksi kirjoitetun chat-sanaston avulla.
Tarjontaa riittää usealle viikonpäivälle. mm. puuhakerhoja, leikkihetkiä, ja iltarukouksia.

Edellyttää
sisäänkirjautumista
Lastenkirkko.fi on virtuaalinen
kirkko, joka edellyttää sisäänkirjautumista. Se on ympäristö, jossa lapset pääsevät itsenäisesti tutustumaan
kirkkoon ja kristilliseen kulttuuriin.
Lapset voivat myös lähettää sivustolle kuvia ja omia rukouksiaan.
Hankkeessa ovat mukana Espoon, Helsingin, Oulun, Tampereen, Turun ja Kaarinan ja Vantaan seurakuntayhtymät, Seurakuntien Lapsityön Keskus ry sekä
PTK – poikien ja tyttöjen keskus
sekä Kirkkohallituksen Hengellinen Elämä Verkossa -hanke.
Yläkemijokisten
ADVENTTIRETKI
Norvajärvelle 17.11.
hinta 10 €,
(kuljetus, ruoka, kahvi)
ilmoitt. 11.11. mennessä
Mirja-Liisalle 040-548 2921.

Syysallakka
ROVANIEMEN KIRKKO
Sunnuntaisin klo 10 messu. Klo 18 konsertti, Tuomasmessu tai
iltakirkko kirkossa tai Ounasrinteen kappelissa. Tiistaisin klo
8.30 Aamun rukoushetki sakastissa. Käynti sakastin ulko-ovesta. Keskiviikkoisin klo 8.15 viikkomessu.
Kirkko avoinna 28.11.2011–8.1.2012.
03.11. klo 18–21 Siunausta syksyyn-kirkkoilta, Korteniemi.
05.11. klo 10
pyhäinpäivän messu, Valtonen, Kuirinlahti,
Kuusik, Seitakuoro.
05.11. klo 18
pyhäinpäivän iltajumalanpalvelus, Ahtinen,
Silver, Nuorten kuoro.
10.11. klo 18–21 Siunausta syksyyn-kirkkoilta, Mäkinen.
11.11. klo 18
nuorten messu.
12.11. klo 13–15.30 kryptassa Rukouksen lähde - rukousiltapäivä Rovaniemen puolesta.
12.11. klo 18–23 kryptassa Pyhä Olohuone-opiskelijailta.
13.11. klo 10
Isänpäivän messu.
13.11. klo 17
kryptassa englanninkielinen messu.
13.11. klo 18
Tuomasmessu, Tepsa, Lindström.
15.11. klo 19
Rauhanyhdistyksen seurat.
17.11. klo 18
”Markuksen evankeliumi”, Tornion Kaupunginteatteri.
20.11. klo 10
messu, omaishoitajien kirkkopyhä, messun
jälkeen kirkkokahvit kryptassa.
20.11. klo 15
Lähdemessu, Konttinen, Mäkinen, Jippiikuoro.
20.11. klo 18.30 Antaa kyynelten virrata-tilaisuus itsemurhan
tehneiden muistolle. Kynttiläkulkue lähtee
Lordinaukiolta klo 18.
24.11. klo 18–21 Siunausta syksyyn-kirkkoilta, Kukkonen.
02.12. klo 19
04.12. klo 18
05.12. klo 18
06.12. klo 16

Antti Tuisku ja Vaasan kaupunginorkesteri,
Talven tuiskuja -konsertti. Johtaa Hannu Koivula. Pääsylippu 25/20 €.
adventinajan urkukonsertti, Fabrice Pitrois,
Ranskan Narbonne. Vapaa pääsy, ohj. 5 €.
Partiokirkko, Kuirinlahti, Pehkonen.
Laulu Isänmaalle -yhteislaulutilaisuus. Vapaa
pääsy.

KESKIKAUPUNKI
02.11. klo 14
srk-keskuksessa Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus.
02.11. klo 18
miesten saunailta Norvajärvellä, lähtö klo
17.45 srk-keskuksesta. Isäntänä Tuomo Korteniemi.
05.11.
poisnukkuneiden muistohartaudet klo 15;
Viirinkankaan kappeli, Kuirinlahti, Tavivaaran
kappeli, Lehmus.
16.11. klo 14
srk-keskuksessa Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus.
16.11. klo 18
lähetyksen rukousilta Liisa Alanteella, Jäämerentie 32.
16.11. klo 18
miesten saunailta Norvajärvellä, lähtö klo
17.45 srk-keskuksesta, Rauhankatu 70. Isäntänä Tuomo Korteniemi.
19.11. klo 10–15 lähetyksen kirpputori Toivon Torilla Hupsishintalauantai.
19.11. klo 11–14 Korkalovaaran piirien yhteiset Joulumyyjäiset seurakuntakeskuksen juhlasalissa.

27.11. klo 11.30–13 seurakuntakeskuksen juhlasalissa Adventtilounas lähetystyön hyväksi.
27.11. klo 18
kirkossa Adventtivesper, Rovalan sekakuoro,
Sari Kuirinlahti, Tauno Savioja.
30.11. klo 14
srk-keskuksessa Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus.
30.11. klo 18
miesten saunailta Norvajärvellä, lähtö
klo 17.45 srk-keskuksesta, Rauhankatu 70.
Isäntänä Tuomo Korteniemi.
01.–04.12.

Syyssateen siunaus-tapahtuma. Ylistystä,
opetusta, Jumalan kohtaamista, rukouspalvelua. Iltajuhla kirkossa 1. ja 3.12. Muut tilaisuudet Kairatemppelissä ja kauppakeskuksissa.

KORKALOVAARA-YLIKYLÄ
19.11. klo 11–14 Korkalovaaran piirien yhteiset Joulumyyjäiset seurakuntakeskuksen juhlasalissa. Myytävänä ternimaitoa, leivonnaisia, käsitöitä,
arpoja ym. Paikan päällä nautittavana puuroa, soppaa, kahvia, torttuja.
27.11. klo 12
Ylikylän koululla sanajumalanpalvelus, Kuirinlahti.
27.11. klo 13
Vaaranlammen koululla sanajumalanpalvelus, Kuirinlahti. Pyhäkoulu.

05.11. klo 18
06.11. klo 15
13.11. klo 15
15.11. klo 18
20.11. klo 18
27.11. klo 15
29.11. klo 18
04.12. klo 15
06.12. klo 15

OUNASVAARA
kappelissa Pyhäinpäivän messu ja poisnukkuneiden muistaminen, Lehmus.
kappelissa perhekirkko ja 4-vuotiaiden syntymäpäivät, Jääskelä.
kappelissa Isänpäivän perhemessu, Kuirinlahti, kahvit.
kappelilla Raamattuluento, aiheena ”Alaikäisyydestä aikuisuuteen”.
kappelissa messu, Jääskelä, pyhäkoulu, kirkkokahvit.
kappelissa Pyhät meiningit – perhekirkko ja
perhetapahtuma, Lehmus.
kappelilla Raamattuluento, aiheena ”Rakkaus ohjatkoon elämäämme”.
kappelissa messu, Jääskelä, pyhäkoulu, kirkkokahvit.
kappelissa Itsenäisyyspäivän messu, Lehmus, kahvit.

SAAREN-NAMMANKYLÄT
05.11. klo 10
Jouttikeron kappelissa Pyhäinpäivän messu,
Litendahl, Tauno Savioja,
Jouttikeron kuoro.
06.11. klo 11
Aapakirkossa sanajumalanpalvelus, Valtonen.
09.11. klo 10–11.30 Aamukahvit Sanan äärellä Syväsenvaaran Tupasvilla-asukastuvalla, Tuohitie 5 C 24.
”Jeesus on meidät lähettänyt.”
13.11. klo 11
Aapakirkossa Isänpäivän messu, Valtonen.
13.11. klo 13
Jouttikeron kappelissa Isänpäivän messu,
Valtonen.

23.11. klo 10–11.30 Aamukahvit Sanan äärellä Syväsenvaaran Tupasvilla-asukastuvalla, Tuohitie 5 C 24.
”Tuomiosunnuntaista adventtiin.”
27.11. klo 11
Aapakirkossa messu, Litendahl.
27.11. klo 13
Jouttikeron kappelissa messu, Litendahl,
Tauno Savioja, Jouttikeron kuoro.
27.11. klo 15
Perunkajärven koululla kyläkirkko.
27.11. klo 17
Misin Metsätorpalla kyläkirkko.
06.12. klo 10

05.11. klo 18
06.11. klo 18
13.11. klo 11
20.11. klo 13
27.11. klo 11
06.12. klo 11

05.11. klo 10

06.11. klo 10

17.11. klo 18
20.11. klo 11
27.11. klo 10

Jouttikeron kappelissa Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus, Litendahl.
YLÄKEMIJOKI
Viirin kappelissa pyhäinpäivän iltakirkko ja
poisnukkuneiden muistaminen, Lindström,
seurakuntakuoro.
Mikakossa pelimanniseurat, pelimanniyhtye,
seurakuntakuoro, Lindström.
Auttin kappelissa jumalanpalvelus,
Mäkinen.
Auttin kappelissa jumalanpalvelus,
Litendahl.
Viirin kappelissa adventin perhekirkko,
Lindström.
Auttin kappelissa Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus, kirkkokahvit ja kunniakäynnit sankarihaudoilla, Auttin hautausmaa klo 12.30
ja Viirin hautausmaa klo 13.15, Lindström.
ALAKEMIJOKI
kappelissa Pyhäinpäivän jumalanpalvelus, Ilari Kinnunen. Piirin alueella asuneiden
poisnukkuneiden muistaminen. Poisnukkuneiden nimiä voi ilmoittaa ennen jumalanpalvelusta kappelin eteisessä. Kirkkokahvit.
kappelissa messu, Ilari Kinnunen. Kirkkokahvit.
Klo 12 Muurolan rauhanyhdistyksen pyhäinpäiväseurat.
kappelissa virsilauluilta, Litendahl. Kahvitus
klo 17.30 Hirvaan diakonian hyväksi.
kappelissa perhekirkko, jonka jälkeen burmalainen lounas.
kappelissa messu, Jääskelä.

04.12. klo 11
kappelissa 10-synttärit, Päivinen.
04.12. klo 14–15 kappelissa perhepyhäkoulu.
05.12. klo 11
kappelissa kaikenikäisten kerhojen ja näkövammaisten joulujuhla, Anttila, Mäkinen.
06.12. klo 10
kappelissa itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus, Mäkinen.

05.11. klo 11

06.11. klo 18

OUNASJOKI
Meltauksen kappelissa pyhäinpäivän messu,
klo 14 Maijasen kappelissa ja klo 18 Sinetän
kappelissa. Tepsa, Peltola, kuoro.
Kirkkokahvit.
Sinetän kappelissa iltakirkko, Tepsa.

