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katselevat joka hetki
taivaallisen Isän kasvoja."
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Pääkirjoitus

Ihmisyytemme mittausta

P

akolaisten tulva Tornion kautta on yllättänyt pohjoisen ihmiset ja koko Suomen.
Toki kevään ja kesän perusteella oli pääteltävissä, että Välimeren yli tuleva pakolaisten virta ulottuu ennemmin tai myöhemmin
myös suomalaiseen lintukotoomme.
Saapuneet ovat paenneet sotaa ja terroria, tuhoa ja hävitystä Syyriassa ja Irakissa.
Luonnollisena toiveena heillä on löytää suojainen kolkka, jossa saisi elää rauhassa turvattua elämää.
Myös suomalaisilla on kokemuksensa
turvaan pääsystä sodan jaloista, kun Lapin
asukkaat evakuoitiin Ruotsiin ja Pohjanmaalle
Lapin sodassa. Pakenijat otettiin vastaan ja
heistä pidettiin huolta. Kokonaisuutena tilanne oli tuolloin toki osin toisenlainen kuin nyt,
olihan evakkojen määrä myös palata takaisin
kotikonnuille. Nyt turvapaikkaa etsivät toivovat löytävänsä uuden ja pysyvän kotimaan.
*****
aukaisten maiden ihmisten maahantulo
on meille suomalaisille peili ja mittari.
Se paljastaa syvimpiä asenteitamme,
pelkojamme ja haluamme kohdata ja auttaa
vieraita. Sanalla sanoen: inhimillisyyttämme
ja ihmisyyttämme mitataan.

K

Uskon, että jokainen avoimesti ja rehellisesti ajatteleva kokee ajatuksissaan tilanteessa myös ristivetoa. Yhtäältä on halu
auttaa, toisaalta ajatukset kulkevat myös
epäilysten aallokkoon, jossa kyselemme,
ovatkohan maahan tulleet jollain tapaa huijareita tai ainakin osa heistä. Pitääkö pelätä,
että tulee myös saapujien lähtömaissa riehuvaa terrorismia oman kotoisen väkivallan
lisukkeeksi?
*****
ilmämme mittailevat ja sydämemme arvioi, kun näemme tulijoilla hyvät vaatteet, rahaa taskuissa, älypuhelimet käsissä. Ja he ovat pääosin nuoria miehiä.
Miksi koemme näin ristiriitaisesti? Olemme sisäistäneet mielikuvan pakolaisuudesta
menneiltä vuosikymmeniltä. Pakolainen on
rääsyissä kulkeva, nälkiintynyt ja huonossa
kunnossa oleva ihminen. Katseeltaan surumielisen alistunut ja laiha äiti nälkiintynyt lapsi
sylissään. Toisin sanoen mielikuvissamme pakolainen on täysin toivonsa ja tulevaisuutensa
menettänyt ihminen.
Kaukaa Raamatusta kuulemme äänen,
joka kuiskaa, ettei tulisi tuomita silmännäöltä. Niinpä. Mikään halveksunta, viha-
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Aikuinen usko

I

Kaikki me tarvitsemme turvapaikkaa

Herramme ja Jumalamme.
Kiitos vapaudesta, johon olet kutsunut meidät,
kiitos totuudesta, joka yksin tekee vapaaksi.
Tee meidät lujiksi,
ettemme antautuisi pahalle silloinkaan,
kun se lupaa meille helppoa elämää
tai naamioituu yleiseen mielipiteeseen
ja yhteiseen etuun.
Anna totuutesi ja rakkautesi
ohjata sanojamme ja tekojamme.
Tätä pyydämme
Poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä.
Aamen.

Sana monikulttuurisuus on tullut viime
aikoina iholle ja jopa sen alle. Näemme
ympärillämme kaikenlaisia ihmisiä, media käy keskustelua ihan omassa sarjassaan ja vihapuheeltakaan ei voi välttyä.
Tämä asia on meidän kaikkien yhteinen asia, sillä nämä ihmiset ovat täällä
meidän kaikkien luonamme. Maalaamme heille kuvaa meistä, minkälaisen kuvan haluamme itsestämme antaa?
On ollut monia mahdollisuuksia tulla mukaan auttamaan. Kaunis kiitos Sinulle, joka toit seurakunnan täsmätempaukseen kattilan tai pyyhkeen. Kiitos Sinulle, joka olet antanut aikaasi ja auttanut käytännön järjestelyissä pakkaamalla ruoka-apua tai lajittelemalla vaatteita.
Kiitos Sinulle, joka laitoit sunnuntaina
kolikon kolehtiin. Nyt ei ole oleellista se,
missä tai minkä kautta olet oman apusi
antanut. Yksi on tehnyt vapaaehtoistyötä SPR:lle, toinen Toivon Torille, kolmas
toi ylimääräisen kattilan kotoaan. Tär-

Hartaus

Sanna Kerola

Kari Yliräisänen
vt. kirkkoherra

Kirkon kynnys

Rukous

omat ja toisten kokemukset. Se on rehellistä itselle ja toisille. Aikuinen usko elää sanat todeksi ja läpäisee koko ihmisyyden.
Aikuinen usko ei käännytä ketään. Se ei
vaadi, että muut uskoisivat samalla tavalla
kuin itse. Se ymmärtää, että jokainen voi uskoa vain niin kuin uskoo. Aikuinen usko katselee lempeästi omaa ja toisten etsintää, kipuilua ja löytämistä. Aikuinen näkee, että myös
toiset aikuiset ovat aikuisia ja kohtelee heitä
sen mukaan.
Parhaimmatkin puheet ja kohtaamiset voivat
olla ainoastaan lyhtyjä kulkijan omalla polulla,
joka kaikkien on lopulta itse kuljettava. Maailmankaikkeuden Luoja löytää jokaisen ihmisen
omalla ainutlaatuisella tavalla.
Lapsen avoin luottamus Jumalaan kukoistaa aikuisessa uskossa, joka tuntee, että Jumala on armon ja rakkauden syli. Ja joka näkee, että Jeesuksen silmät loistavat myötätuntoa ja hellyyttä, kun
ne katsovat itseensä kompastuneeseen ihmiseen.

*****
ristillisen uskon näkökulmasta on selviö,
että hädänalaista autetaan. Jeesuksen
kertomus riskin ottavasta Laupiaasta samarialaisesta opettaa meille lähimmäisyyttä,
joka ei laskelmoi.
Meille kuuluu Jeesuksen kehotus: ”Mene
ja tee sinä samoin.”
Täällä Rovaniemellä paikalliset seurakunnat ovat osaltaan kantaneet kortta kekoon pakolaisten auttamiseksi tarjoamalla
mm. hätämajoitusta, kotiseurakuntamme
Norvajärven leirikeskuksessa ja Ounasrinteen kappelin yhteydessä olevassa asunnossa. Lämmin kiitos kaikille tähän mennessä
mukana olleille.
Auttamisponnistelujen keskellä on syytä
muistuttaa valtioiden päättäjiä siitä, ettei saa
unohtaa myöskään niitä köyhimpiä ja heikoimpia, jotka vailla mahdollisuuksia lähteä
ovat jääneet sodan ja terrorin jalkoihin. Ennen kaikkea sota ja terrori on saatava loppumaan Lähi-Idässä.
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*****
sraelilaisten kantaisän Jaakobin klaanin
jäsenet myös olivat aikanaan maahanmuuttajia, ja oikeastaan paremman elämän
etsijöitä. Jaakobin koko suku näet matkasi
nälänhädän ajamana Egyptiin, siis leivän ja
parempien olojen perään. Ja onhan Suomestakin lähdetty.
Tuollaisten kokemusten opettamana israelilaisten uskontoon oli löytynyt empatiaa,
joka neuvoi: ”Älä tee muukalaiselle vääryyttä,
älä sorra muukalaista; olettehan itsekin olleet
muukalaisina Egyptissä ja tiedätte, mitä on
elää vieraassa maassa muukalaisena.” (2Moos
22–23)
Patriarkka Jaakobin klaani sai mahdollisuuden, kotoutui ja osaltaan vaikutti silloisen Egyptin hyvinvoinnin nousuun. Tämä antaa meillekin näkökulmaa suhtautua maahan tulleisiin lähimmäisiin mahdollisuutena

Monikulttuurisuuskeskus MoniNet

Ihmisellä on silmät nähdä enemmän, nähdä näkyväisen taakse ja kysellä, mitä siellä on. Iän mukana kasvava hiljainen tieto sisällämme kertoo, että lopulta ymmärrämme elämästä kovin vähän.
Kaikkialla maailmassa ihmiset etsivät Jumalaa. Lyhyellä elämän matkalla me löydämme
eri asioita. Me annamme Jumalalle erilaisia nimiä. Me kuvailemme Häntä monin tavoin, jotka muistuttavat suuresti sitä, mitä sisällämme
liikkuu. Sitä mitä pelkäämme, sitä mitä kaipaamme, sitä mitä vain hennosti aavistelemme.
Jos lapsi saa kasvaa aikuiseksi, hän muuttuu
elämänsä varrella kaiken aikaa. Myös aikuisuudessa me muutumme, vaikka jonkinlainen pohjimmainen minuus säilyy elämän läpi.
Ihmisen sisäiset silmät näkevät eri tavoin
eri iässä. Lapsen uskosta tulee aikuisen uskoa.
Aikuinen usko ei kiellä lapsen uskon vilpittömyyttä ja aitoutta. Aikuinen usko säilyttää sen,
mikä lapsen uskossa on hyvää ja ottaa sen rinnalle uutta hyvää.
Aikuinen usko on vastuullisuutta omasta itsestä ja yhteisestä maailmasta. Se ottaa todesta

yhteisen hyvän rakentamiseen.

Viikon sana

Herra antaa oikeat sanat
Hengen hedelmää ovat rakkaus, ilo, rauha,
kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan
ei ole laki.
Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia,
ovat ristiinnaulinneet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen. Jos me elämme Hengen varassa, meidän on myös seurattava Hengen johdatusta. Emme saa tavoitella turhaa kunniaa
emmekä ärsyttää ja kadehtia toisiamme. (Gal.
5: 22–26)

puhe tai väkivaltaisuus ei ole oikeutettua
eikä mitenkään hyväksyttävää. Meidän tulee sanoa itsellemme ja toisillemme, että
annetaan viranomaisten rauhassa selvittää
saapuneiden tilannetta ja mahdollisuutta
saada Suomesta turvapaikka ja mahdollisesti uusi koti.

keintä on se, että olet tehnyt omalta osaltasi ratkaisun ja haluat olla mukana tässä yhteisessä asiassa, joka koskettaa meitä kaikkia.
Myös ihan pienet lapset saavat osansa
uutisvirrasta. Kummipoikani soitti minulle ja ilmoitti, että hänelläkin olisi ylimääräinen lelu annettavaksi jollekin pienelle
lapselle. Lapset kuulevat keskustelujamme ja näkevät katukuvasta, että jotakin on
tapahtunut. Puhummehan lasten kuullen
kunnioittavaan sävyyn kaikista ihmisistä?
Tämä tilanne on jokaiselle vieras. Voimme tuntea pelkoa, ahdistustakin. Kuinka
kauan tämä vielä jatkuu? Mitä vielä tapahtuu? Ehkä tärkeintä tässä tilanteessa
on tiedostaa, että me jokainen tietyllä tavalla tarvitsemme turvapaikkaa. Ihmisellä
on oikeus olla turvassa.
Marja Posio
Monikulttuurisesta työstä vastaava
diakoniatyöntekijä
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Turvapaikanhakijoita enemmän kuin koskaan

Seurakunta tukee ja kulkee rinnalla
Kansainvälistä suojelua
hakevien ihmisten määrä
on kasvanut Suomessa
ennennäkemättömällä
tavalla. Kun edellisvuonna
hakijoita koko maassa oli
yhteensä 3651, on tänä
vuonna saapunut
maahan jo yli 15 600
(27.9. tilanne) turvapaikanhakijaa.
Keskustelu pakolaisasian ympärillä on saanut valtavat mittasuhteet ja viranomaiset ovat jatkuvassa valmiudessa. Kukaan ei osaa
ennustaa, millaisena tilanne lähiaikoina jatkuu ja pääministeri Juha
Sipilä on todennut turvapaikanhakijatilanteen ylittävän vakavuudessaan jopa talouskriisin.
Valtaosa Suomeen saapuvista
turvapaikanhakijoista tulee rajan
yli Haaparannasta Tornioon, jossa poliisi rekisteröi kaikki saapujat. Tänne saavuttuaan poliisi rekisteröi kaikki saapujat. Tornioon on perustettu järjestelykeskus, jonka ympärille on perustettu useita hätämajoitusyksiköitä.
Tämä on purkanut painetta myös
Rovaniemen suuntaan saapuvien
osalta ennen järjestelykeskuksen
perustamista. Ryhmät saapuivat
yöllä ja eri paikkakunilla on jouduttu järjestämään nopeasti hätämajoituspaikkoja.

Hätämajoitustilanteet
ovat sujuneet rauhallisesti

Seurakunta heräsi
ensimmäisten joukossa
Ke 2.9. SPR:n vastaanottokeskuksen Rovaniemen yksikön apulaisjohtaja Rauno Savela oli seurakunnan vieraana Ilta Kirkkolammella -tapahtumassa ja hän esitti
suoran avunpyynnön seurakunnalle ja seurakuntalaisille avun saamiseksi turvapaikanhakijoille. Tuolloin toivottiin erityisesti lämpimiä
vaatteita, kodin pientavaroita sekä esim. mattoja, verhoja ja muita tekstiilejä.
Seurakunta keräsi mittavan tavaraerän lähetystyön kirpputori Toivon Torilta luovutettavaksi vastaanottokeskukseen. Seurakuntalaisia ohjattiin toimittamaan

tavarat suoraan Konttiin, ja merkitsemään ne tarkoitetuiksi turvapaikanhakijoita varten. Seurakunta luovutti myös suuren lakanaerän ja muutamia kymmeniä peittoja SPR:lle.
25.9. seurakunta järjesti täsmätempauksen, jolloin yhtenä päivänä kerättiin kattiloita, paistinpannuja sekä käsi- ja kylpypyyhkeitä turvapaikanhakijoille. Keräys tuotti viiden tunnin aikana
noin 500 kylpypyyhettä ja noin
850 käsipyyhettä sekä 100 kattilaa ja 100 paistinpannua. Su 27.9.
Tuomasmessua vietettiin teemalla
”Syli avoinna monikulttuurisuudelle.”

Kapasiteetti 250,
majoitettavia kohta tuhat
– Vuosi sitten Rovaniemellä oli
100 paikkaa. Kapasiteetti on 250
henkilöä, mutta tällä hetkellä majoitettavia on jo yli 900. Uusia
majoitusvaihtoehtoja
kartoitetaan koko ajan. Ihmisiä tulee koko ajan lisää. Hakuprosessi kestää
väistämättä talveen saakka, osalla
jopa sen yli, ja nämä ihmiset ovat
jättäneet kaiken taakseen. Heillä ei ole mitään, Rauno Savela
kertoo.
Savela korostaa, että päinvastoin, kuin on annettu ymmärtää, on
saapuvien ihmisten joukossa myös
todellisessa hädässä olevia ihmisiä:
naisia ja lapsia sekä perheitä.
Ihmiset Rovaniemellä ovat heränneet auttamaan ja esimerkiksi
SPR:n ystäväpalveluun on ilmoittautunut runsaasti ihmisiä lajittelemaan lahjoitustavaraa sekä auttamaan muun muassa ruokapakettien
pussittamisessa.

Lämpimät suhteet
jo ennestään
Savela on kiitollinen Rovaniemen
seurakunnan tuesta ja pitää yhteistyötä tärkeänä. – Rovaniemen seurakunnan ja vastaanottokeskuksen yhteistyö on ollut hyvää, Savela sanoo.
Rovaniemen seurakunnasta monikultturista osaamista on Marja
Posiolla, joka onkin ollut tärkeä
yhteistyöhenkilö viime viikkoina
vastaanottokeskuksen suuntaan.
– Erittäin positiivista tässä tilanteessa on se, että olemme vuosikausia olleet hyvässä yhteistyössä paitsi SPR:n vastaanottokeskuksen, myös kaupungin maahanmuuttotoimiston ja Moninetin
kanssa ja yhteistyö monikulttuuristen asioiden ympärillä on säännöllistä ja luontevaa. Tunnemme
alueen toimijat ja teemme tiivistä
yhteistyötä. Yhteistyötä jatketaan
entiseen tapaan, monikulttuurisesta työstä vastaava diakoniatyöntekijä Marja Posio lupaa.
– Viranomaisilla on oma roolinsa tässä, seurakunnan rooli on olla
tukijana ja rinnalla kulkijana. Tahtotila on auttaa, mutta tehdään se
tarkoituksenmukaisimmalla tavalla
kuunnellen avuntarvitsijoiden toiveita ja tarpeita, Marja Posio korostaa. Hän haluaa kiittää seurakuntalaisia, jotka ovat osallistuneet
auttamiseen joko SPR:n tai seurakunnan kautta.

Piispat vetoavat seurakuntiin
Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi on kertonut ymmärtävänsä pakolaisten vastaanottamiseen liittyviä pelkoja. Hän kehottaa
jokaista tarkistamaan omaa asennettaan tässä vakavassa tilantees-

sa. – Pakolaisten joukossa on naisia, lapsia ja miehiä, jotka ovat olleet kidutettuina omissa yhteiskunnissa. Onko meillä varaa sanoa, että nämä ihmiset eivät kuulu meille,
emmekä halua heitä auttaa? Myös
arkkipiispa Kari Mäkinen on vedonnut seurakuntiin ja suomalaisiin, jotta Suomeen saapuvia turvapaikanhakijoita autettaisiin. Hän
on kehottanut seurakuntia toimimaan nopeasti.

Mitä sinä voit tehdä?
Voit osallistua SPR:n vapaaehtoistoimintaan. Soita Katja Junnila p.
0400-479962 ja tiedustele tilannetta. Voit myös ilmoittautua vapaaehtoiseksi osoitteessa www.punainenristi.fi.
Voit auttaa lahjoittamalla rahaa Kirkkopalvelujen tuoreen Kotimaanapu hyväntekeväisyyspalvelun kautta, lisätiedot www.kotimaanapu.fi. Tulot käytetään turvapaikanhakijoiden auttamiseksi
Suomessa

Lähetä viesti numeroon 16588
AUTA5 (5 €)
AUTA10 (10 €)
AUTA20 (20 €)

Soita lahjoituspuhelimeen
0600 1 4110
(10,26 € / puh + pvm/mpm)
0600 1 4120
(20,28 € / puh + pvm/mpm)

Tilinumero
FI54 1596 3000 1028 99
Harriet Urponen

Kuvat Harriet Urponen

Seurakunta on tehnyt periaatepäätöksen hätämajoitusavun tarjoa-

misesta turvapaikanhakijoille, jotka odottavat poliisin rekisteröintiä. Ryhmiä on majoitettu Ounasrinteen kappelin päädyn asunnossa ja Norvajärven leirikeskuksessa.
Ihmiset ovat olleet kiitollisia ja ystävällisiä ja kaikki on sujunut rauhallisesti.
Kirkkoneuvostossa 22.9. keskusteltiin seurakunnan roolista turvapaikkatilanteeseen liittyen. Kirkkoneuvosto myönsi käyttövaroistaan 5000 euron avustuksen Kirkon Ulkomaanavun kautta käytettäväksi pakolaistilanteen auttamiseksi erityisesti lähtömaissa ja
3400 euron avustuksen tarvittaessa käytettäväksi paikallisesti turvapaikanhakijoiden tilanteen auttamiseksi Rovaniemellä. Myös kolehteja on suunnattu avun tarvitsijoille. Su 13.9. kolehti kerättiin
Kirkon Ulkomaanavulle Balkanin
projektiin ja 20.9. Kirkkopalveluiden Kotimaanavulle pakolaisten
auttamiseen.

Seurakunnan täsmätempaus kattiloiden keräämiseksi tuotti tulosta. Jotkut olivat
hakeneet kaupasta uusia kattiloita ja toivat ne toimitettavaksi turvapaikanhakijoille.

Spr:n Rovaniemen vastaanottokeskuksen apulaisjohtaja Rauno Savela oli seurakunnan vieraana 2.9., kun pastori Sari Kuirinlahti
järjesti Ilta Kirkkolammella -tapahtuman.

Monikulttuurisesta työstä vastaava diakoniatyöntekijä Marja Posio (vas.) oli vastaanottamassa lahjoituksia kryptassa. Keräys onnistui hyvin ja vapaaehtoiset auttoivat tuotteiden lajittelussa.
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Tauno Saviojan viimeinen virkatehtävä
Jouttikeron kappelin kattoon piirtyy puista auringon varjo. Kellot
kutsuvat juhlaan. On juhlamessun
aika. Vt. kirkkoherra Kari Yliräisänen kuvaa tunnelmaa haikeaksi. Ilmassa on jotakin pysäyttävää
ja päättymätöntä ja urkujen ääreen
istuu viimeistä virkatehtäväänsä
soittamaan kanttori Tauno Savioja. Niin kuin satoja kertoja aikaisemminkin.

Jouttikeron kuoron kanssa
lähes 23 vuotta

Tauno Savioja on johtanut Jouttikeron kuoroa vuodesta 1993 saakka. Onko sattumaa, että kuoro viettää 40-vuotisjuhlaa samaan aikaan,
kun Tauno Savioja jää eläkkeelle? On jäähyväisten aika. Monilla on kyynel silmässä. ”Syvyydestä, minä huudan Sinua, Herra!”

– kuorolaiset katsovat tarkkaavaisesti johtajaansa. He tulevat häntä lähelle, eivät ehkä haluaisi päästää pois.
Messu soljuu eteenpäin kuin vene, määrätietoisesti ja rauhallisesti. Kaksi Liisaa lukee tekstiä. Toinen oma vaimo Liisa Savioja, ja
toinen Jouttikeron kuoron puheenjohtaja Liisa Suopajärvi. Liturgina toimi vt. kappalainen Elina
Rask-Litendahl. Esirukousosiossa koko seurakunta nielaisee, kun
Elina Rask-Litendahl pyytää siunausta Taunolle ja hänen vaimolleen.

Saarna tuli lähelle
Kari Yliräisänen opetti lähimmäisyydestä ja avasi laupiaan samarialaisen kertomusta seurakunnalle. Saarnassaan hän kuvasi, miten

sekarotuisen kansan aliarvostettu
jäsen auttoi lähimmäistä ja vielä
sitoutti muutkin auttamaan. Kuka
on lähimmäinen? Se, joka osoitti olevansa lähimmäinen. Oleellista ei ole kysyä kuka on lähimmäinen, vaan tärkeämpää on, että teoillani osoittaudun lähimmäiseksi.
Lähimmäisyys kuuluu meille
kaikille. Joskus kuitenkin kuljemme ohi. Suljemme ehkä silmämme, sillä emme halua nähdä kaikkea. Ei pitäisi olla sellaisia ohjeita tai malleja, mitkä estävät meitä
heittäytymästä avun antamiseen ja
lähimmäisyyden toteuttamiseen.
Ajankohtaiset uutiset pakolaisista
saavat meidätkin miettimään, onko meillä todella sydämessämme
lähimmäisen asennetta.
Saarnan loppuun Tauno Saviojan
pitkäaikainen työtoveri Kari Yliräisänen siteerasi Taunon ystävän,
Pave Maijasen laulua Pidä huolta.
”Sillä jokainen, joka apua saa, sitä
joskus tajuu myös antaa… ”

”Täytyy ruveta
opettelemaan”

Kirkkomusiikkiliiton kunniamerkit jakoi Lapin Kirkkomusiikkipiirin puheenjohtaja
Hilkka Erola (vas.) Liisa Suopajärvelle myönnettiin ansioituneesta kuorotoiminnasta
40-vuotisjuhlamerkki. Tauno Savioja sai 30-vuotisansiomerkin.

Tauno Savioja oli valinnut loppusoitoksi Hubert Barryn William
Blaken runoon säveltämän kappaleen Jerusalem. Se jäi hänen viimeisen virallisen virkatehtävän viimeiseksi kappaleeksi.
Tauno Savioja hengittää syvään.
Kysyn häneltä, kuin urheilukilpailun jälkeen, että miltä nyt tuntuu.
”Aika vaihtelevat tunnelmat. Ehkä vähän tyhjänpuoleiset”. Hän pitää tauon ja kysyy kuin itseltään:
”Mitähän tästä nyt sitten seuraa?
Täytyy ruveta opettelemaan”, hän
naurahtaa. Mitä opettelemaan? Sitä
hän ei vielä itsekään tiedä.
Harriet Urponen

Viimeisen virkatehtävän kanttori Tauno Savioja soitti Jouttikeron kappelin uruilla.

Jouttikeron kuoro ei jäänyt tähdenlennoksi
naurahtaa. Monenlaisia esiintymisiä on matkan varrelle mahtunut.
Mieleenpainuvimpia ovat olleet
Lahden valtakunnalliset laulujuhlat 1981 ja esiintyminen Leningradissa Pushkinin kirkossa. Myös
esiintymismatka Luleån siirtolaisten luo on jäänyt mieleen.
– Omassa kappelissa Jouttikeron
kuoro on esiintynyt eniten. Yleensä
kuoro on laulanut kaikissa merkittävissä kirkkovuoden tapahtumissa, lähes joka joulu ja pääsiäinen.
Esiintymispyyntöjä on ollut hyvin
monenlaisiin tilaisuuksiin, ilon ja
surun juhliin. 40 vuoden aikana
Jouttikeron kuoro on osallistunut
jokaisiin valtakunnallisiin ja piirien
järjestämiin kirkkomusiikkijuhliin,
viimeisimpänä tämän vuoden juhlat Kemijärvellä kesäkuussa. Siellä
Tauno Savioja johti paitsi Jouttike-

Näin kirjoitti Lapin Kansa silloin,
kun kuoro täytti 30 vuotta. Nyt juhlittiin kuoron 40-vuotistaivalta, ja
vietettiin samalla kuoron pitkäaikaisimman kuoronjohtajan, Tauno
Saviojan läksiäisiä.
Kuoron vaiheet ovat olleet moninaiset ja 40 vuoteen mahtuu monen
monta muistoa, laulua, esiintymistä ja tilaisuutta. – Kuoro on antanut
harrastuksena valtavasti ja tuonut
sisältöä jokaisen kuorolaisen elämään. Ei edes uskalla ajatella, miten paljon asioita olisi jäänyt kokematta, jos ei olisi ollut kuoroa!
Näin tuumaa kuoron puheenjohtaja Liisa Suopajärvi.

Monipuolinen taival
Kuoron perustamisen aikaan laulajia oli 20, kun tämän hetken kokoonpanossa on yhdeksän laulajaa.
– Tähän on vaikuttanut kuorolaisten ikääntyminen. Toki harrastustoimintaa on nykyään niin paljon
enemmän tarjolla, kuin ennen, Liisa Suopajärvi arvioi.
Ensimmäinen kuoronjohtaja oli
Martti Etelätalo, joka johti kuoroa viisitoista vuotta. Kuoron toinen johtaja oli Olli Kruunari, hän
työskenteli kuoron kanssa kolmen
vuoden ajan. Vuonna 1993 johtajaksi tuli Tauno Savioja.

Jouttikeron kuorolla oli toistaiseksi viimeinen esiintyminen. Kuoro jää tauolle, ja
mahdollisesti kokoontuu projektiluotoisesti laulamaan yhdessä.

– Kuoro perustettiin 1975 ja jo kesällä -76 esiinnyttiin Valtakunnallisilla Kirkkomusiikkijuhlilla, jotka olivat niinkin kaukana, kuin
Rovaniemellä, Liisa Suopajärvi

Jouttikeron kuoro lauloi juhlamessussa johtajansa Tauno Saviojan säestyksellä.

Elämäntapana kuoro
– Kuoro on ollut elämäntapa. On
ollut mahtava vielä kypsällä iällä
oppia uusia asioita ja löytää yhteinen sävel, joka soi. Olemme käyneet harjoitteluretkillä Vuontispirtillä tai Kairosmajalla ja ne ovat
olleet hyviä paikkoja yhteishengen
rakentamista varten. Kuoron henki
on koko ajan ollut rakentava ja hyvä. Nyt on vähän haikea mieli, kun
lähdemme jäähyväisretkelle syyskuun lopussa.
Kuoronjohtajan jäädessä eläkkeelle, on kuorokin päättänyt jäädä
eläkkeelle. Mutta eihän sitä koskaan
tiedä, mitä tapahtuu, Liisa Suopajärvi hymyilee arvoituksellisesti.
HU

Kuoron 40-vuotisjuhlassa jaetut
Kirkkomusiikkiliiton ansiomerkit:

40-vuotismerkki:
Asta Ylinampa, Heino
Alanampa, Ritva Lappalainen, Seija Rapakko ja Liisa Suopajärvi.

Satoja erilaisia esiintymisiä

ron kuoroa, myös juhlilla esiintyvää juhlakuoroa.

30-vuotismerkki:
Tauno Savioja

10-vuotismerkki:
Maija-Liisa Huhtaniemi.

Jokainen ansiomerkin saanut ja lisäksi
Ritva Viiri, Mirja Mustonen ja Terttu
Kortesalmi saivat liiton pinssin.
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Credo

Sari Laitila liittyi kirkkoon

Olen palannut kotiin

Aikuinen nainen kävelee määrätietoisin askelin kirkkoherranvirastoon. Hän haluaa kokea sen, miten kirkkoon liitytään
ja siksi tulee paikan päälle sen sijaan, että tekisi sen netissä. Hän on valmistautunut tähän hetkeen jo kauan
ja nyt hän on varma, että on oikea aika.
Virkailija pyytää häntä istumaan.
– Haluaisin liittyä kirkkoon. Hymy viivähtää virkailijan huulilla. Hän tarkistaa, että naisella
on rippikoulu käytynä ja antaa
kaavakkeen täytettäväksi. Sen
täyttäminen vie vain hetken, allekirjoitettuaan paperin hän saa
seurakunnalta tervetulokirjeen
ja cd-levyn, jolla on hengellistä musiikkia. – Tervetuloa takaisin, virkailija sanoo ja kättelee naista.
Istumme hetkeksi miettimään,

mitä silloin tapahtui, kun Sari
erosi kirkosta.
– Elämä tuntui epäoikeudenmukaiselta ja julmalta. Maailma näyttäytyi rakkaudettomana
ja ristiriitaisena, olin pettynyt ja
uupunut. Kirkko oli risti, joka
oli helppo riisua ensin pois, Sari
kuvaa. Yksinhuoltajaäidin osa ei
ollut helppo.

Kolehtihaavi tutuksi
Nuorena Sari osallistui aktiivisesti partiotoimintaan. Heidän

vartioryhmänsä keräsi kirkossa säännöllisesti kolehtia, mikä tuntui ahdistavalta. Muuten
muistot omasta kotikirkosta ovat
tasaisia ja turvallisia. – Omassa
kotikirkossa ei ole koskaan tapahtunut mitään pahaa. Olen etsinyt jotakin kuusi vuotta, ehkä
nyt olen löytänyt etsimäni, Sari miettii.
Hän muistaa erään hetken,
kun äitinä osallistui koululaisjumalanpalvelukseen. Saarna tuntui pitkältä ja väsyttävältä. Pap-

pi saarnasi hetkessä elämisestä ja levon löytymisestä, vaikka
näytti itse silmin nähden stressaantuneelta ja väsyneeltä. Viesti ei mennyt perille. Se ei koskettanut.

Lapsuuden uskoon
oli helppo nojata

Vastoinkäymiset jatkuivat kirkosta eroamisen jälkeen. Oman
lapsen sairastuminen vaikutti
elämäntilanteeseen oleellisesti
ja elämä tuntui entistä armottomammalta, mikä puolestaan lisäsi pahaa oloa. Vähitellen Sari halusi kokea yhteisöllisyyttä
ja yhteenkuuluvuutta. Hän halusi tuntea kuuluvansa johonkin
ja yllättäen hän kohtasi ihmisiä,
jotka edustivat erilaista seurakuntaa. Sellaista, johon hänkin
voisi kuulua.
– Huomasin ristiväni kädet ja
saavani sitä kautta enemmän.
Oli helppo nojata lapsuuden uskoon ja luottaa siihen Jumalaan,
joka on Jumalan kämmenellä
-laulussa: ”Jumalan kämmenellä ei pelkää lintunen, Jumalan
kämmenellä ei pelkää ihminen”.
Nyt usko tuo lohtua ja turvaa. –
Kun ajoin tänne, annoin paljon
turhaa kannettavaa seurakunnalle, Sari kuvaa.

Suurin syy rakkaus
Sari on oivaltanut, miten paljon
hyvää kirkko tekee. Nyt hän on
valmis myös itse kantamaan siitä vastuuta.
– Kun ihmisellä on hätä, häneltä ei kysytä, kuuluuko hän
kirkkoon. Suurin syy kirkkoon
liittymiseen on siis rakkaus,
täällä on rakkautta. Lähimmäisenrakkauden sanoma puuttuu
niin monesta paikasta, mutta
täällä se tuntuu, Sari sanoo.
Hän kokee, että kirkkoon palaaminen on ihan niin kuin kotiin palaamista. – Ennen välitin

Kotikirkon alttarifresko puhuttelee Saria yhä uudelleen ja uudelleen. Se kuvastaa myös Sarin elämää.

Sari Laitila halusi tulla kirkkoherranvirastoon ja tehdä liittymisen siellä,
vaikka sen voi tehdä myös www.liitykirkkoon.fi -sivulla.
kaikista muista, paitsi itsestäni,
Sari kertoo. – Olin valmis tekemään muiden puolesta asioita, mutten välittänyt omasta hyvinvoinnistani. Tuntui siltä, että omakin äidinrakkauden lähes
pohjaton kaivo alkoi ehtyä, kun
ei saanut itse rakkautta.

Isän luo
Yksi tärkeä ihminen Sarin elämässä on aina ollut hänen isänsä. – Pidin isää ehkä Jumalan
kaltaisena ja isä edusti minulle rakkautta. Kun isä kuoli, jäin
tyhjän päälle.
Sarista tuntui, ettei hänellä ollut mitään, mihin nojata. – Jos
minulla jo silloin olisi ollut vahva usko Jumalaan, minun ei olisi tarvinnut rakentaa riippuvuutta
vanhempaan. Ihmisellä olisi hyvä
olla usko korkeampaan, jotta hän
voi olla itsenäinen. Silloin ei synny riippuvuutta ihmiseen. Kirkkoon liittymisen kautta hän kokee
pääsevänsä lähemmäs isää.
Harriet Urponen

Rovaniemen
seurakunnassa

2014 kirkosta erosi 1013
henkilöä, liittyjiä oli 152.
2015 (25.9. mennessä) on
eronnut 223 henkilöä ja
kirkkoon on liittynyt 139.

Kuusi hakijaa Rovaniemen kirkkoherraksi
Rovaniemen seurakunnan kirkkoherran virkaan on kuusi hakijaa: Kalle Elonheimo, Ilari Kinnunen, Topi Litendahl, Tuomas Palola, Pentti Tepsa ja Kari Yliräisänen. Kinnunen, Litendahl ja Yliräisänen ovat Rovaniemen nykyisiä pappeja.
Varsinaissuomalaisen Sauvo-Karunan seurakunnan kirkkoherra Kalle Elonheimo (55) on ollut
pappina 30 vuotta. Hän oli Rovaniemen edellisessä kirkkoherranvaalissa 2012 toisella vaalisijalla
ja sai 513 ensisijaista ääntä ja 502
toissijaista ääntä, yhteensä 1015
ääntä. Hän on väitellyt teologian
tohtoriksi 2006.
Korkalovaaran-Ounasjoen aluekappalainen Ilari Kinnunen (38) on
ollut pappina 12 vuotta. Hän keräsi
Rovaniemen edellisessä kirkkoherranvaalissa neljänneltä vaalisijalta
1881 ääntä.
Saaren-Nammankylien ja Yläkemijoen aluekappalainen Topi Litendahl (45) on ollut pappina 17 vuotta. Hän keräsi Rovaniemen edellisessä kirkkoherranvaalissa neljänneltä vaalisijalta ensisijaisia ääniä

eniten eli 1988 ääntä, mutta äänimäärä ei ylittänyt vaalisäädösten
äänikynnystä.
Pastori Tuomas Palola (41) on
ollut pappina 15 vuotta. Hän toimii
nyt Taulumäen pappina maan suurimmassa seurakunnassa Jyväskylässä. Hän on aiemmin ollut mm.
kirkkoherrana Virossa. Hän on väitellyt teologian tohtoriksi viime
tammikuussa Amerikan lestadiolaisuuden historiasta.
Kemijärven nykyinen kirkkoherra Pentti Tepsa (51) on ollut pappina 20 vuotta ja toimi aiemmin
Rovaniemellä mm. Ounasjoen kappalaisena. Myös hän oli mukana
Rovaniemen edellisessä vaalissa ja
keräsi neljänneltä vaalisijalta 546
ääntä.
Rovaniemen nykyinen vt. kirkkoherra, rovasti Kari Yliräisänen

Kalle Elonheimo

Ilari Kinnunen

(59) on ollut pappina 35 vuotta.
Myös hän on aiemmin hakenut Rovaniemen kirkkoherran virkaa. Hän
keräsi 1995 vaalissa neljänneltä
vaalisijalta 339 ääntä. Hän on ollut
seurakunnan tiedotus- ja viestintäpäällikkönä vuodesta 2005 ja toiminut sitä ennen mm. Saaren-Nammankylien kappalaisena.

Topi Litendahl

Tuomas Palola

Pentti Tepsa

Kari Yliräisänen

Seurakuntalaiset äänestävät kirkkoherran
kolmesta vaalisijoille asetetusta
Kirkkoherran valinta on muuttunut
edellisvaalista siten, että ylimääräistä vaalisijaa ei enää ole. Tuomiokapituli asettaa hakijoista kolme vaalisijoille ja näistä seurakuntalaiset äänestävät kirkkoherran.

Vaalisijojen asettaminen siirtynee aikataulusyistä marraskuulle.
Vaalinäytteet ja äänestys ovat ensi
vuoden alkupuolella.
Pääsky esittelee myöhemmin
haastatteluin vaalisijoille asetetut.
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Mitä kaikkea
enkelit tekevät?
Enkeli sanansaattaja, hyvän uutisen tuoja.
Hän osaa oikeasti puhua, hän on turvallisuuden luoja.
Enkeli johdattaa, suojelee ja auttaa,
enkeli voi toimia toisen ihmisen kautta.
Enkelit voivat säteillä, niillä on hohtavat vaatteet.
Ne ovat usein miehiä ja niillä saattaa olla siipiä
ja kauniit ovat niiden aatteet.
Enkelit ovat taistelijoita.
Sotureita, rukoilijoita!
Enkeli haluaa varjella sinua monilta vaaroilta.
Jokaisella meillä on oma enkeli –
minkähän viestin Jumalalta hän sinulle toimitti?
Harriet Urponen ja Henna Väistö

Enkelit Raamatussa
Enkelit mainitaan Raamatussa noin
300 kertaa. Ne eivät siis ole satuolentoja, vaan Jumalan luomia, palvelevia henkiä. Enkelit vilahtelevat aika usein arkipuheissakin ja
monet uskomukset ovat vailla todenperää. Tämän vuoksi on tärkeää
selventää enkeli -käsitettä.
Kristityt ovat aina opettaneet, että jokaisella ihmisellä on oma suojelusenkeli. Jos voisimme nähdä
hänet, hän varmasti sanoisi meille:
Älä pelkää.
Mikkelinpäivää sanotaan enkelien ja lasten juhlapyhäksi. Suomen luterilaisessa kirkossa vietetään Mikkelinpäivää 29.9., paitsi
jos se on arkipäivä, niin sitä vietetään seuraavana sunnuntaina. Sana
Mikkeli tässä yhteydessä kuvastaa ylienkeli Mikaelia. Arkkienkeli Mikael on mainittu Raamatussa viisi kertaa (Dan. 10:13, Dan.
10:21, Dan. 12:1, Juud. 1:9, Ilm.
12:7). Arkkienkeli -sana on nykyisissä raamatunkäännöksissä käännetty ylienkeliksi. Sellaisia olivat
myös Rafal ja Gabriel.

Jaakobin uni
Kirkkomuskarissa perehdyttiin enkeleihin itse tehdyn runon kautta. Muskarilaiset saivat myös nähdä pöytäteatteriesityksen Jaakobin unesta. Jaakobilla oli paha olla, koska hän oli riidellyt veljensä
kanssa ja oli saanut elämänsä hankalasti umpisolmuun. Jaakob päätti
lähteä pois kotoa. Hän ajatteli, että
sillä tavalla hänestä olisi vähemmän harmia kenellekään. Pitkän illan käveltyään ulkona hän väsyi.
Hän otti kiven pään alle ja nukahti metsään.
Jaakob näki unta. Unessa oli tikapuut, jotka ylettyivät taivaaseen
saakka. Unessa Jumalan enkelit kulkivat tikapuita pitkin ylös ja
alas. Nuo enkelit kertoivat Jaakobille, ettei Jumala ole häntä hyljännyt. Vaikka Jaakobilla oli yksinäinen ja paha olo, Jumala olisi aina
hänen kanssaan. Kun Jaakob heräsi, häntä pelotti. Mutta sitten Jaakob teki kivestä alttarin Jumalalle ja siinä alttarin äärellä hän kiitti Jumalaa.

vataan nuoriksi miehiksi. Raamattu kertoo, että ihmiset voivat tietämättään saada enkeleitä vieraaksi.

Mitä enkelit tekevät?
Enkeleillä on erilaisia tehtäviä. Enkeli voi toimia Jumalan sanansaattajana. Enkeli oli se, joka ilmoitti Marialle, että hänestä tulee Jeesuksen äiti. Joulun paimenet saivat
kuulla ilouutisen Jeesuksen syntymästä juuri enkeleiden välityksellä. Ja kukapa oli pääsiäisaamuna
kertomassa, että Jeesus oli noussut
kuolleista?
Toisaalta enkelit ovat taistelijoita. He taistelevat hyvän puolesta pahaa vastaan. Enkelit kiittävät
ja ylistävät Jumalaa ja rukoilevat
meidän puolestamme, he ovat suojelijoitamme ja lohduttajiamme.
”Hän antaa enkeleilleen käskyn
varjella sinua, missä ikinä kuljet.”
(Ps. 91:11)

Enkelit Rovaniemen kirkossa
Rovaniemen kirkon upeassa alttarifreskossa enkelit ovat tärkeässä roolissa. Ne ovat pilvien päällä ja hallitsevat freskon taivasosaa.
Freskossa näkyy ihmisen elämä
niin hyvässä kuin pahassa. Enkelit
soittavat torvillaan fanfaaria ja hyvällä puolella torvet osoittavat taivasta kohti, mutta pahalla puolella enkelten torvet osoittavat maahan päin. Vasemmalla puolella siis
ylistetään Jumalaa ja oikealla puolella taas julistetaan tuomiota niille, jotka tuhlaajapojan tavoin lähtevät pois.
Sivuseinien maalauksissa on puhutteleva kuva poromiehestä, jolla
on kasvoillaan kärsivä ja tuskainen
ilme. Mies seisoo lapinkengissään
poronsa vierellä pitäen kiinni porostaan, melkein kuin taputtaisi sitä. Takana seisoo enkeli, joka puolestaan kurottaa kätensä poromiehen päälle. ”Suostu pian sopimaan
riitapuolesi kanssa, niin kauan
kuin vielä olet hänen kanssaan tiellä” (Matt. 5:25), lukee tekstissä.
Olen nähnyt usein ihmisten pysähtyvän juuri tämän Raamatun kuvan kohdalle Rovaniemen kirkossa. Sopimisen merkitys puhuttelee
myös tämän ajan ihmisiä.

Miltä enkelit näyttävät?

Enkelit musiikissa

Raamattu kertoo enkeleiden ulkonäöstä mm. sen, että ne ovat säteileviä ja heillä on hohtavan valkoiset vaatteet. Myös siivistä on mainintoja Raamatussa. Enkeleitä ku-

Aika usein enkelit kuvataan joko
soittamassa harppua tai torvea, tai
laulamassa nuottipaperien kanssa.
Enkeleistä on tehty valtavasti lauluja, ja yksi tunnetuimmista var-

Lasten enkelikirkkoja järjestetään Mikkelinpäivän aikoihin kirkossa ja kappeleilla. Lapset enk

masti on Suojelusenkeli. Perhemessussa laulaessamme lapsikuoron kanssa tätä rakasta kappaletta,
tuli monella kyynel silmään. Se on
myös suosittu laulutoive siunausmusiikiksi hautajaisissa.
Suojelusenkeli -lauluun mielikuviin liittyy yhtä varmasti taulu, jossa enkeli suojelee lapsia, jotka ovat
ylittämässä vaarallista siltaa. Kun
puhutaan suojelusenkeleistä, voi
olla vaikea selittää sitä, miksi ihmisille tapahtuu onnettomuuksia.
Miksi enkeli ei tuolloin ole ollut
varjelemassa? Sitä on tärkeää pohtia yhdessä lasten kanssa, vaikka
vastauksia ei aina löydykään. Itse
uskon, että enkelit lohduttavat meitä, kun meillä on surua ja murheita.
Enkelit ovat minun ja lasteni elämässä joka päivä, ainakin iltarukouksessa ja -siunauksessa.
”Suljehan väsyneet silmäsi,
olkoot enkelin siivet ylläsi.
Isän rakkaus sinua kantakoon läpi
yön aina aamuaurinkoon.”
Aamen.
Harriet Urponen

Lähde: sakasti.evl.fi

Rovaniemen kirkon seinämaalauksessa enkeli rohkaisee poromiestä.

E
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Kaikkien lasten enkelikirkko
ke 7.10. klo 10 kirkossa

keliasuissa on aina pysäyttävä näky.

Enkelit ja musiikki liittyvät yhteen myös Rovaniemen kirkon
alttarifreskossa.
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Uusia kasvoja nuorisotyössä
Nuorisotyön tiimissä on tapahtunut paljon. Tuttujen työntekijöiden tilalle on saatu sijaisten myötä uusia kasvoja ja
tuoreita ajatuksia rovaniemeläisten nuorten syksyyn. Näitä erilaisia ihmisiä yhdistää Katutaso. Jere on ollut sijaisena, Miia nuorena ja Erika uutena tutustuu viihtyisään yökahvilaan, jota kuvaa turvalliseksi ja rennoksi kohtaamispaikaksi. Hyvät nuoret! Nämä tyypit ovat teitä varten!

NUORILLE

Ounasrinteen kappeli
Deeper-nuortenilta 9.10., 30.10. ja 4.12. klo 18–20.
Tyttöjen ilta 7lk. 8.10., 19.11. ja 10.12. klo 18–20.
Itukoulutus 25.10. ja 28.11. klo 15.30–18.
Isoskoulutus 25.10. ja 29.11. klo 18–19.30.
Muurolan kappeli
Tyttöjen ilta 7lk. kerhotilassa 1.10., 5.11. ja 3.12. klo 18–20.
Itukoulutus 21.10. ja 28.11. klo 15.30–18.
Isoskoulutus 21.10. ja 29.11. klo 18–19.30.
Lisätietoja miia.sammalniemi@evl.fi, p. 040 7321 989.
Korkalovaara
Itu-koulutus Hillakirkolla klo 16-18 ke 21.10., su 15.11 (klo
13–17) ke 25.11. ja pe 18.12. (kirkolla). Mukaan mahtuu vielä!
Pipo-paja nuorille 2.11. klo 16–18 Hillakirkolla.
Lisätietoja merita.orell-kiviniemi@evl.fi, p. 040 7301 965.
Saaren-Nammankylät
Nuortenillat Yläkouluikäisille maanantaisin klo 18.30–21
Kiepissä, Aapakirkon vieressä,
Aapatie 6. Tarjoilua, yhteistä ohjelmaa ja vapaata olemista.
Tervetuloa uudet ja vanhat kävijät!
Lisätietoja jere.turpeinen@evl.fi, p. 040 5469 408.

RIPPIKOULURYHMÄN VAIHTOAIKAA
VIELÄ MUUTAMA PÄIVÄ

Vuoden 2016 rippikouluihin ilmoittauduttiin kesäkuun
loppuun mennessä. Vuorossa olivat vuonna 2001 syntyneet. Nuoret saivat 30.8. mennessä tiedon, mihin ryhmään
ovat päässeet. Vaihtotoiveita otetaan vastaan 2.10. saakka.
Toteutumattomat toiveet säilyvät rippikoulutoimistossa ja
toki vaihtoja tehdään myöhemminkin toiveiden jättämisjärjestyksessä, jos ryhmiin tulee tilaa.
On kuitenkin tärkeää, että nuori aloittaa rippikoulunsa sen
ryhmän mukana, johon hän sillä hetkellä kuuluu.
Ryhmien tämänhetkinen tilanne
Rippikouluryhmiä on 25, joista 20 leiriä Norvajärvellä, vaellusrippikoulu, 2 päiväkoulua ja 2 pienryhmää. Joissakin ryhmässä on vielä vapaana muutama paikka. Rippikouluryhmän
maksimikoko on 25 rippikoululaista.
Vieläkö rippikouluun voi ilmoittautua?
Rippikouluun voi yhä ilmoittautua, jos on syntynyt vuonna
2001. Ilmoittautuminen tapahtuu netin kautta osoitteessa
www.rovaniemenseurakunta.fi ja sieltä klikataan ilmoittautumiset rippikouluun. Sieltä löytyy tietoa, missä ryhmissä on
tilaa. Täynnä olevia ryhmiä ei kannata laittaa vaihtoehdoksi,
koska niihin on myös vaihtojonossa olevia.
Muualla rippikoulun käyvät voivat edelleen ilmoittautua
netin kautta.
Milloin rippikoulut alkavat?
Rippikouluryhmien työntekijät lähettävät joko sähköisesti
tai kirjeellä marraskuun loppuun mennessä oman ryhmän
tapaamisaikataulun tai kutsun ensimmäiseen tapaamiseen.
Syksyn aikana ryhmille järjestetään myös vanhempain tapaaminen. Ryhmille, joista puuttuu vielä työntekijät, infon lähettävät po. alueen työntekijät.
Jatkossa rippikouluryhmiin liittyvissä kysymyksissä kannattaa
ensi sijaisesti ottaa yhteyttä oman ryhmän vetäjiin.
Maija Pieskä
maija.pieska@evl.fi
p. 040 5268 289 ti klo 10–14, to klo 11–15

Nimi: Erika Alaluusua
Koulutus: Sosionomi AMK, kirkon
nuorisotyönohjaaja, musiikkiterapiaopintoja.
Työalue: Erityisnuorisotyö
Mitä haluat kertoa työstäsi: Katutasolla on avoimet ovet tiistaisin ja nuorisokahvila keskiviikkoisin, perjantaisin ja lauantaisin klo 17–20. Seurakunnalla on kaksi bändikämppää, ja
bänditilaa etsivät nuorten bändit voivat kysyä treenitilaa seurakunnalta.
Jos olet kiinnostunut Katutasosta, tervetuloa piipahtamaan, meiltä saa herkullisia lämpimiä voileipiä ja muuta naposteltavaa. Kaikkien Katutason
kävijöiden kanssa tehdään silloin tällöin myös yhteisiä reissuja ja järkätään
spesiaali-iltoja, esimerkiksi 30.10. on
tasolla Yötaso naamiaisten merkeissä,
eli siellä ollaan yötä, katsotaan leffa ja
vietetään aikaa loistoseurassa.
Mitä teet kun rentoudut? – Opiskelen ja käyn salilla.
Mitä työkaverit sanovat Erikasta?
– Erika on innokas ja rohkea. Hän uskaltaa kertoa ideoistaan ja se tuntuu
vanhoista tiimiläisistä virkistävältä.
Salapoliisi selvitti Erikasta: Hän on
kotoisin Kemijärveltä ja asunut muutaman vuoden etelässä. Opiskelee musiikkiterapiaa ja osaa soittaa monia
soittimia.

Nimi: Jere Turpeinen
Koulutus: Sosionomi AMK, kirkon
nuorisotyönohjaaja
Työalue: Saaren-Nammankylät ja
Yläkemijoen alue
Mitä haluat kertoa työstäsi: Vastaan
varhaisnuorisotyön kerhoista ja retkistä, ja alakouluikäisten tapahtumista,
jotka on suunnattu nuorille ennen rippikoulua. Kaikkiin kerhoihin pääsee
vielä mukaan, paitsi kokkikerhoihin
on ilmoittautumiset, jotta osataan varata tarpeeksi raaka-aineita.
Mitä teet kun rentoudut? – Luen
kirjoja.
Mitä työkaverit sanovat Jerestä? –
Jere on helposti lähestyttävä ja hymyilevä.
Salapoliisi selvitti Jerestä: Jerellä on
käsittämättömän hyvä huumorintaju ja
hän keksii aina jotakin nasevaa sanottavaa. Hän työskenteli 2007–2010 Parikkalan seurakunnan nuorisotyössä
Etelä-Karjalassa. Parikkala tunnetaan
piioistaan ja Simpele siioistaan. Lähiseutu muistetaan Ruokolahden leijonasta. Mutta kuka enää muistaa leijona-hysteriaa?  

Nimi: Miia Sammalniemi
Koulutus: Yhteisöpedagogi AMK,
kirkon nuorisotyönohjaaja
Työalue: Ounasrinne ja Alakemijoen
alue
Mitä haluat kertoa työstäsi: Ounasrinteellä on Deeper -iltoja, Muurolassa
ja Ounasrinteellä käynnistyy tyttöjen
illat 7-luokkalaisille ja siitä vanhemmille tytöille. Kaikki tytöt siis mukaan! Donkkis tulee uutena Ounasrinteelle, se ollut aiemmin jo Muurolassa.
Myös Itu- ja isoskoulutukset starttavat
tälle syksylle. Uusia ituja kaivataan,
ennen kaikkea Muurolaan mahtuu vielä porukkaa.
Mitä teet kun rentoudut? – Harrastan tavotteellista kuntosali-urheilua.
Treenaan viisi kertaa viikossa. Soitan
myös kitaraa ja laulan.
Mitä työkaverit sanovat Miiasta? –
Miia on pirtsakka. Hän on asiallinen
ja kaunis.
Salapoliisi selvitti Miiasta: Hän on
”vanha” Katutason nuori, työkokemusta mm. ituna, isosena, kerhonohjaajana, avustajana, kesänuorisotyönohjaajana ja kirkon oppaana. Hänen
on helppo muistaa kaikkien nimet ulkoa.

Erikaa, Jereä ja Miiaa yhdistää Katutaso. Kaikilla on siihen joku side.
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KERHOJA VARHAISNUORILLE
Ounasrinteen kappeli
Maanantaisin klo 16.30–18 Huippuhauska
Monitoimikerho 1.–6. luokkalaisille.
Max. 15 lasta. Ohjaajat Nikita Leshin ja Joni
Nieminen.
Tiistaisin klo 17–18.30 Nooran ja Hennin puuhakokkikerho 1.–4. luokkalaisille.
Max. 15 lasta. Ohjaajat Henni Rautajoki ja
Noora Ruuska.
Keskiviikkoisin klo 17–18.30 Sarjispajakerho
3.–5. luokkalaisille.
Max. 7 lasta. Ohjaaja Katariina Paaso.
Torstaisin klo 16–17 Jätskipallerot -puuhakokkikerho 3.–6. luokkalaisille.
Max. 10 lasta. Ohjaajat Anna-Katariina ja
Aino-Elina Kuusimäki.
Klo 17–18.30 SoppaX-puuhakokkikerho 4.–6.
luokkalaisille.
Max. 10 lasta. Ohjaajat Eveliina Lehtoranta ja
Enni-Sofia Raitanen.
Ounasvaaran peruskoulun pieni sali
Poropolku 7.
Tiistaisin klo 17–18 Touhukkaiden
Liikuntakerho 4.–6. luokkalaisille.
Max. 15 lasta. Ohjaajat Kalle Pohjola, Linda
Kekäle ja Elina Kiinnisselkä.
Alakemijoki
Alakorkalon kerhotalo
Niskanperänkuja 13 C11.
Torstaisin klo 17.30–19 Puuhik -puuhakokkikerho 1.–3. luokkalaisille.
Max. 10 lasta. Ohjaaja Marianne Koivula.
Hirvaan koulu Kemintie 1504.
Keskiviikkoisin klo16–17.30 seurakunnan
Ylihauska Toimintakerho 1.–6. luokkalaisille.
Max. 15 lasta. Ohjaajat Julia Kynsijärvi ja Tanja
Holopainen.
Muurolan Totto-halli Kosteenranta 1.
Maanantaisin klo 16.30–18 Liikuntakerho!
1.–6. luokkalaisille.
Max. 15 lasta. Ohjaajat Rasmus Ronkainen ja
Teemu Takkinen.

Korkalovaara
Ylikylän koululla liikuntakerho
Vauhtivekarat, 2.–4. luokat, torstaisin klo
16.30–17.30.
Hillakirkolla Hillapolku 9, kirjaston yläkerta:
Puuha-Puksut tiistaisin klo 17–18.30,
1.–2. luokat.
Puuha- ja askartelukerho torstaisin klo 18.30–
20, 2.–3. luokat.
Kokkipäivä alakouluikäisille, joilla ei ole kokkikerhossa paikkaa ke 18.11. klo 16–17.30.
Ilmottautuminen Meritalle viimeistään viikkoa ennen. Mukaan mahtuu 5–12 kokkailijaa.
Saaren-Nammankylät
Kokkikerhoihin on ilmoittautuminen alueen
työntekijälle (tekstiviesti riittää).
Muihin kerhoihin pääsee mukaan tulemalla
paikalle. Kerhot ovat jo alkaneet!
Kokkikerhot
1.–2. luokkalaisille maanantaisin klo 16–17.30
Kieppi, Aapatie 6.
5.–6. luokkalaisille maanantaisin klo 17–18
Nivavaaran kerhotila, Asematie 1, koulun
takana.
3.–4. luokkalaisille keskiviikkoisin klo 17.30–
19 Kieppi, Aapatie 6.
1.–3. luokkalaisille torstaisin klo 17–18.30
Nivavaaran kerhotila, Asematie 1, koulun
takana.
Sählykerhot
3.–4. luokkalaisille maanantaisin klo 16–17
Nivavaaran koulun sali.
4.–6. luokkalaisille tiistaisin klo 16–17
Nivavaaran koulun sali.
5.–6. luokkalaisille tytöille torstaisin klo 16–17
Nivavaaran koulun sali.
Liikuntakerhot
1.–2. luokkalaisille keskiviikkoisin klo 16–17
Saaren koulun sali.
1.–6. luokkalaisille keskiviikkoisin klo
17–18.30 Vikajärven koulun sali.
Puuhakerhot
4-6 luokkalaisille torstaisin klo 17.30–18.30
Kieppi, Aapatie 6.

DONKKIS-ILLAT MUUROLASSA
JA OUNASRINTEELLÄ!
Donkkis Big Night (tai tuttavallisemmin Donkkis) on
7–13-vuotiaille
tarkoitettu kristillinen, huippuhauska toimintailta. Sen järjestää
Rovaniemen seurakunnan
lapsi- ja varhaisnuorisotyö,
sekä liuta vapaaehtoistyöntekijöitä. Donkkis koostuu
yhteisestä opetusosuudesta,
johon kuuluu hauskalla ja
lapsille sopivalla tavalla toteutettua raamatunopetusta
ja musiikkia. Sitä seuraa toimintapisteet, joita voi olla
jopa 20 kappaletta! Ilta päättyy yhteiseen lopetusosioon,
jossa mm. musiikkia ja lauluja ja rukousta! Eli mahtavaa meininkiä siis tulossa!
Donkkis aloitetaan nyt
myös Ounasrinteen kappelilla ja onnistuneen Donkkis-illan ydin on vapaaehtoiset työntekijät. Jos haluat
vapaaehtoistyöntekijäksi Donkkikseen tai haluat
muuten vain lisätietoja, ota
yhteyttä:
Seija Luomaranta lapsityönohjaaja, p. 040 7317 987.
Juho Rinne nuorisotyönohjaaja, p. 040 7300 153.
Miia Sammalniemi nuorisotyönohjaaja, p. 040 7321 989.
Donkkissuunnittelu ja –illat
järjestetään Ounasrinteen
kappelilla (koulutus Muurolan kappelilla).
Syksyn illat klo 18–20 seuraavasti
Pe 23.10. Muurolan kappeli ja la 24.10. Ounasrinteen
kappeli.

Suunnittelu Ounasrinteen
kappeli ke 14.10. klo 18.

Suunnittelu Ounasrinteen
kappeli to 3.12. klo 18.

Pe 20.11. Muurolan kappeli ja la 21.11. Ounasrinteen
kappeli.
Suunnittelu
Muurolan
kappeli pe 13.11. klo 18.

HUOM! Donkkis-illat alkavat klo 18, mutta vapaaehtoisten on oltava paikalla
kyseisenä päivänä jo klo 16.

Pe 11.12. Muurolan kappeli ja la 12.12. Ounasrinteen
kappeli.

Tule mukaan,
sinua tarvitaan!!
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Sävelkaikuja

Kirkko soikoon – edelleen
Kun Rovaniemi-päiviä runsaine tapahtumineen on vietetty ja monet kirkkokonsertit ovat jääneet taakse, on aika suunnata katse kohti loppusyksyä.
Lokakuun puolesta välistä alkaa tahti kiihtyä niin, että marraskuun loppu
alkaa muistuttaa konserttikalenterissa
joulunajan rytmiä.
On mielenkiintoinen ilmiö, että jotkut konsertit saavat väen liikkeelle
niin, että jo tuntia ennen konserttia
on ensimmäiset tulijat odottamassa sisään pääsyä. Toisissa konserteissa taas
esiintyjienkin puolesta hieman huolettaa, saadaanko kuulijoita kirkkoon edes
kohtuullisesti.
Syyskuun 19. päivä vietettiin valtakunnallista Uskon yö -tapahtumaa,
jossa ajatuksena oli, että taide valtaa
kirkot. Tapahtuma järjestettiin noin
50 seurakunnassa, ensimmäistä kertaa

suudesta kertovat, onko tapahtuma itseä kiinnostava. Toki perustiedot löytyvät myös kirkollisista ilmoituksista
ja Pääskystä.
Joka tapauksessa Kirkko soikoon
edelleen – syksyn hämärän valoksi ja
iloksi sekä voimaksi tulevaan talveen!
Aina voi yllättyä ja sielu virkistyä!

myös Rovaniemen kirkossa. Työryhmä
oli saanut aikaiseksi mielenkiintoisen
kolmen tunnin ohjelman gospelkonsertista nuorten aikuisten draamalliseen
tanssiin, rukousmaalaukseen ja runomessuun. Mutta kun oli lauantai-ilta
ja lisäksi vettäkin satoi rankasti, niin
väen harvalukuisuus yllätti. Todennäköisesti viesti tapahtumasta ei mennyt
perille. Vaikka juttua tapahtumasta oli
hyvissä ajoin seurakunnan kotisivuilla,
tapahtuma jäi viestimissä muiden uutisten varjoon.
Seurakunnassa on niin paljon tapahtumia viikoittain, että yksittäinen tapahtuma hukkuu helposti muiden joukkoon. Siksi osoitteessa rovaniemenseurakunta.fi kannattaa vierailla säännöllisesti, näin pysyy hyvin ajan tasalla
sekä konserttien että muiden tapahtumien osalta. Kuvat ja pienet jutut tilai-

Mauri Miettunen
Johtava kanttori

Pieniä ympäristötekoja – vanhasta
uutta Naisten Käsityökahvilassa
Hanna Ekolan konsertti 25.10.
Lauluja Levoksi ja Lohduksi
Rovaniemen kirkossa su
25.10. klo 15, lippu 10 €.
Kukapa meistä ei tarvitsisi elämäänsä rauhoittavia
levähdyshetkiä ja pysähtymistä toivon ja lohdutuksen
äärelle. Hyvän mahdollisuuden uusien voimien keräämiseen tarjoaa Hanna Ekolan Lauluja levoksi ja lohduksi –konsertti.
Konsertti hiljentää kuulijan kauniiden ja lohdullisten
hengellisten laulujen myötä kiitoksen, valon ja toivon äärelle. Kuulijaa lähelle
tulevat sielukkaat tulkinnat
koskettavat elämän syviä
kerroksia ja luovat samalla
näkyä siitä, että Luojan
lähellä
elämämme
on

turvassa ja hyvissä käsissä.
Hanna Ekolalta on ilmestynyt 12 levyä, joiden joukossa on useita hengellisiä
äänitteitä. Hanna Ekolan
kanssa esiintyy laulaja-pianisti Virpi Salo.

Graham Dow tulee Rovaniemelle

Piispa Graham Dow oli mukana
Rovaniemellä Hengen Uudistus
kirkossamme ry:n kesäpäivillä
2011.

tapahtumaan ovat kaikki
tervetulleita!
Syvemmälle yhteyteen tapahtuma järjestetään seurakuntakeskuksen juhlasalissa, Rauhankatu 70. Lauantaina mahdollisuus keittolounaaseen.
Tarkempi ohjelma:
Pe 2.10. klo 18: Miten elää
Jeesuksen seuraajana tänä
aikana
La 3.10. klo 10: Miten pääsen läheiseen yhteyteen Jeesuksen kanssa
La 3.10. klo 13: Mihin Jeesus minua kutsuu
La 3.10. klo 18: Jeesuksen
seurassa, sanan ja rukouksen ilta, kirkko
Su 4.10. klo 10: Saarna Rovaniemen kirkon messussa klo 10. Graham Dow on
mukana kirkkokahveilla.
Lämpimästi tervetuloa! Järjestää Rovaniemen seurakunta, Rovaniemen Helluntaiseurakunta ja Rovaniemen
Vapaaseurakunta.

Kahvilassa voi viipyä myös lyhyemmän ajan tai käydä hakemassa materiaalia. Useimmat jatkavat käsitöitä kotona ja tuovat niitä valmiina seuraaviin kokoontumisiin. Jokainen kokoontuminen
alkaa lyhyellä hartaudella, jossa rukoillaan lähettien puolesta. Sen jälkeen tartutaan käsitöihin. Kahvia ja teetä pienen
purtavan kanssa on tarjolla työn lomassa.
Käsityökahvila seuraavan kerran ti
29.9. klo 12.30 – 15.30. Muut syksyn päivät ovat 13.10., 27.10., 10.11.
ja 24.11.

Käsityökahvilan tuotteita: neulatyyny vanhasta muffinssi -vuoasta, koruja tilkuista,
napeista, pullonsulkijoista ja vetoketjuista.
Kauppakassi on ommeltu verhoista, nukenmekko pienistä kangaspaloista.

Seija Luomaranta

Kirpputorilla lähettäjiä ovat
vapaaehtoinen työntekijä, lahjoittaja ja asiakas
Rovaniemen seurakunta kerää varoja
lähetyksen tukemiseksi ylläpitämällä
kirpputoria.
Toivon Tori -nimiselle kirpputorille kaupunkilaiset tuovat lahjoituksia,
jotka vapaaehtoiset työntekijät jatkokäsittelevät. Kirpputorituotoilla tuetaan
nuorten naisten ammattikoulutusta Senegalissa, Dandakin Boarding Schoolin koulutyötä Nepalissa ja lasten turvakoti Dikonia Venäjällä Viipurissa.
Sitoutuneita vapaaehtoisia on noin
kaksikymmentä. Päivittäin lahjoitukset käydään läpi, lajitellaan oikealle
osastolle ja hinnoitellaan myytäväksi.
Työntekijän erikoisalueeksi muodostuu usein työn ohessa jokin myymälän
osasto, asiakaspalvelu tai varasto.
Lahjoituksia tulee päivittäin monta
säkillistä. Joskus vastaan tulee tavaroita, joiden käyttötarkoitus ei heti avaudu.
– Niiden oikeaa sijoittelua ja arviointia sitten yhdessä ihmetellään, joskus
asiakkailtakin neuvoa kysyen, kertoo
hyväntuulisesti Maija-Liisa Törmänen. Hänelle sydäntä lähellä ovat kirjat.
Kirpputori on avoinna tiistaista perjantaihin, kymmenestä viiteen. Töissä

Pirre Saario

Piispa Graham Dow vierailee seurakuntatapahtumissa
Rovaniemellä lokakuun ensimmäisenä viikonvaihteena.
Syvemmälle
yhteyteen
-tapahtumassa pe ja la 2.–
3.10. pohditaan sitä, mitä
Jeesuksen seuraaminen voi
nykyajassa tarkoittaa.
Piispa Dow on mukana
myös Sanan ja rukouksen illassa la 3.10. klo 18 ja hän
saarnaa su 4.10. messussa.
Tähän kristittyjen yhteiseen

Seurakuntakodin alasaliin kokoontuu
joka toinen tiistai naisten ryhmä joka laittaa Singerit soimaan ja saumurit laulamaan. Puikot kilisevät, virkkuukoukut heiluvat. Ryhmä valmistaa
koruja, asusteita, nukenvaatteita. Viime keväänä painettiin käsin leivinliinoja, ommeltiin kasseja ja kukkaroita.
Joulun alla tehdään kransseja ovikoristeiksi. Tuotteiden valmistuksessa on
monia vaiheita ja jokaisen taidoille löytyy käyttöä.
Käsitöissä käytetään paljon kierrätysmateriaalia: verhoja, lakanoita, kangastilkkuja, vetoketjuja, nappeja, pullonsulkijoita.
Syksyllä kokoontumiselle annettiin
uusi nimi Naisten Käsityökahvila,
mutta kävijöiden kesken sitä useimmiten kutsutaan lähetyksen käsityöpiiriksi. Kolmen tunnin ajan voi työskennellä valmiin materiaalin äärellä ja tehdä
omin käsin jotain lähetystyön hyväksi.
Tuotteet myydään lähetystyön tapahtumissa ja myyjäisissä, tuotto menee seurakunnan nimikkoläheteille.
Kahvilassa voi myös kutoa sukkia
ja vanttuita. Niitä kudotaan jaettavaksi
turvapaikanhakijoille.

Oili Mäkinen (vas.) ja Maija-Liisa Törmänen
työskentelevät vapaaehtoisina Toivon Torilla.
käyville asiakkaille aukioloajat tuottavat haastetta, mutta työtä tehdään tekijöidensä ehdoilla. Osa vapaaehtoisista
on palvellut tehtävässään sinnikkäästi
jo yli viisitoista vuotta.

Vakiasiakkaiden kesken vapaaehtoisia kutsutaan ”tytöiksi”, vaikka palkaton
päivätyö houkutteleekin eniten esimerkiksi eläkepäiviään viettäviä naisia. Joskus puolisotkin piipahtavat auttamassa,
vastuutehtäviä löytyy aina kaatopaikalla käymisestä vaatteiden silittämiseen.
Tiloja hoitaa ja työntekijöitä kohtaa
seurakunnan lähetyssihteeri, joka kokoaa vapaaehtoiset yhteiseen palaveriin
aina kerran kuussa. Yhteinen kunnioitus
säilyy ja rakentuu, kun myymälää rakennetaan toimivammaksi yhdessä.
Kirpputori on myös Rovaniemen seurakunnalle reaktiokykyinen ja konkreettinen väylä auttaa tarvitsevia, myös
muiden järjestöjen pyynnöstä. Esimerkiksi syyskuussa Toivon Tori vastasi
SPR:n seurakunnalle esittämään kutsuun, ja vaate- ja avustuspaketteja koottiin pakolaisten vastaanottokeskukseen
toimitettavaksi.
Salla Korteniemi

Lähetysruutu
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Sydämen puhetta – Tuomasmessussa
Illalla on Tuomasmessu kirkossa. Olen alkanut löytää sieltä oman paikkani.
Tuomas oli se opetuslapsi, joka uskalsi epäillä ja kysyä. Tuntuu niin tutulta.

Tuomasmessu syntyy
pala palalta
Aamupäivän ajatukseni askaroivat
rukousalttarissa, jonka olen saanut
suunniteltavakseni messuun kirkon sivukäytävälle. Rukousalttarit puhuttelivat minua alusta alkaen. Kuulin sanottavan, että ne
ovat ruohonjuuritason kertakäyttötaidetta, visuaaliseen muotoon tehtyjä rukouksia. Eivät aina kauniita, sillä ei elämä ole aina kaunista.
Jokaisessa messussa on oma teemansa, nyt pyörittelen sitä mielessäni. Millainen rukous minussa etsii muotoaan? Pohdiskelen, miten
kokoamani alttari koskettaisi muita
sen ääressä viivähtäviä. Vähitellen
se löytää näkyvän muotonsa. Tuohusten valo rakentamani keskellä
kantaa rukoustani.

ennen messun alkua. Kuorolaiset
käyvät läpi illan lauluja kanttorinsa kera ja messun vapaaehtoiset toteuttajat valmistautuvat tehtäviinsä. Kättelijät ovensuussa järjestävät käsiohjelmia, tekstinlukija käy
läpi luettavan tekstinsä, synnintunnustajat kokeilevat alttarin mikrofoonia liturgin kanssa, esirukouksesta vastaavat paneutuvat osuuteensa, kolehdinkerääjät sopivat
paikoistaan. Messun liturgin ja puheenpitäjän kanssa kootaan tehtävien kulku.
Vähän ennen messun alkua kaikki messua toteuttavat kokoontuvat sakastiin. Onko kellään kysyttävää? Hei, onko Tuomasmessun
kulkueristi vielä kaapissa! Sytytettiinhän rukouspöytien kynttilät?
Messun pappi siunaa messun, kirkkokansan ja meidät toimitsijat. Ja
nyt, mennään palvelemaan Jumalaa ja ihmisiä.

Entä itse messu,
mitä siinä tapahtuu?

Juontajan alkusanat ovat kutsu kirkkoon tulleelle tuntea itsensä tervetulleeksi. Olemme tulleet
koolle eripituisten matkojen takaa.
Ristikulkue lähtee liikkeelle alkulaulun tahdissa. Kulkueen edessä
kannettavassa ristissä Kristus kokoaa omansa maailmasta ja kut-

suu heitä tulemaan koolle, levähtämään hetkeksi. Laskemaan haavat.
Aterioimaan yhdessä.
Tuomasmessuun moni sanoo
tulevansa sen sykkivän musiikin
tähden. Lukuisat yhteislaulut soivat Tuomaskuoron johdolla. Laulut ovat uudempaa hengellistä musiikkia. Laulujen sanat ovat helposti seurattavissa edessä olevalta
kankaalta.
Alkusiunauksen jälkeen laulut
seuraavat toisiaan. Messun evankeliumiin liittyvä tuomaspuhe on
usein mukavasti jutusteleva ja pituudeltaan lyhyt. Sitä seuraava
synnintunnustuslaulu Näinkö tulla
nyt saan, valoon paljastavaan, havahduttaa. Puhdistava valo siivilöityy freskon Vapahtajasta.

Rukouksen
monet muodot

Messu etenee rukouksen hengessä. Rukousalttarit kutsuvat kulkemaan, pysähtymään, hengähtämään. Koreissa oleville paperilapuille saa kirjoittaa oman rukouksensa. Minun rukoukseni ja sinun rukouksesi, ne mahtuvat tähän
messuun, kirjoitettujen sanojen
kautta huudan puoleesi, Herra.
Tai hiljaa penkissä paikallani istuen kutsun sinua, Jumalani, tarttumaan tähän elämääni. Näet sen,

mitä kaipaan. Halutessani alttarilla esirukoilija kuuntelee hätäni, rukoilee puolestani ja siunaa minut.
Kiitos, että uskalsin tulla tähän.
Kiitos, että annoit tämän ihmisen
viereeni.

”Oi Jumalan Karitsa, joka
pois otat maailman synnin…”

Ehtoollisen asetussanojen ääressä
kumarran pääni. Yhdessä vaellamme ehtoolliselle, Jumalaan turvautuva kansa. Elämän leipä, minun
edestäni annettu. Herramme veri,
sinun puolestasi, vuodatettu. Muista minua, Jeesus.
Kiitoslaulu kaikuu kirkon korkeuksiin. Minä tässä, me kaikki
yhdessä. Liturgin siunaus saattelee
meitä matkalle omaan arkeemme.
Loppukulkue symboloi sitä miten
itse Kristus johdattaa omiaan siunattuina takaisin maailmaan, kutakin omalle arkipaikalleen. Edellämme sinne kulkee Hän, joka sanoo: Älä pelkää, minä olen siellä
sinun kanssasi.
Päivän valo on sammunut. Jätän kynttilöin valaistun kirkon ja
sen lämmön. Astun ulos pimeään.
Mutta pimeä ei olekaan pimeää,
sydämeni kantaa valoa.
tuomasmessusihteerin tunnelmissa
Ulla Miettunen

Illan suussa mukava hyörinä täyttää tutun kirkon puolitoista tuntia

Sannan kummitäti on ollut Yläkemijoella diakonissana ja hän oli

Tuomasmessun helmiä ovat
gospeltyylinen uudempi
musiikki, rukousjakso monine
rukousmuotoineen sekä
yhteinen ehtoollisenvietto.
Tule katsomaan ja kokemaan,
millainen on epäilevän Tuomaan
messu, jota myös kaikkien aistien
messuksi kutsutaan.
Löytäisitkö sinä sieltä
oman paikkasi?

Olet tervetullut!

Aina mahtuu mukaan!

Kummitätinä diakonissa

syntyi pääkaupunkiseudulla
27 vuotta sitten vastauksena
kysymykseen: Millaiseen
messuun kehtaisin pyytää
naapurinikin?

Syyskauden Tuomasmessut
kirkossa sunnuntaina klo 18:
18.10., 15.11. ja 13.12.

Mitä tapahtuu
ennen messua?

Sanna Tennilä on sijaisena diakonian tehtävissä ohjaten mm. kerhoja Saaren-Nammankylillä. Tällä hetkellä hänellä on kaksi ikäihmisten kerhoa. Nahkurinpolulla on
seurakuntakerho parillisten viikkojen tiistaina klo 13–14.30. Toinen
tiistaikerho kokoontuu Jouttikeron
kappelilla parittomilla viikoilla klo
12–13.30. – Aina mahtuu mukaan,
Sanna Tennilä kannustaa.
Sanna on Yläkemijoelta ja kokee edelleen olevansa niitä ”maalaiskunnan tyttöjä”. Hän on 1- ja
4-vuotiaiden lasten äiti ja elämä
pyörii tällä hetkellä työn ja kodin yhteensovittamisen ympärillä.
Opiskeluaikana Sanna on asunut
Pieksämäellä, mutta muuten asuinpaikkana on aina ollut Rovaniemi.

Tuomasmessu

Sannalle tärkeä ihminen.
– Kummitädin ja äidin kautta
seurakuntayhteys kuului elämään.
Pienenä kävin pyhäkoulua ja seurakunnan kerhoa, kesäiset pyhäkoulupäivät ovat jääneet mieleen.
Hengellisyys on meillä aina ollut
arkipäivää, siitä ei ole tehty sen
suurempaa numeroa, Sanna kuvaa.
90-luvun lopulla Sanna pääsi erityisnuorisotyöhön avustajaksi ja siitä hänelle heräsi ajatus opiskella
kirkon nuorisotyönohjaajaksi. Koulutukseltaan Sanna on siis sosionomi AMK, ja kirkon nuorisotyönohjaaja. Ensimmäinen työpaikka valmistumisen jälkeen oli Rovaniemen
seurakunnan nuorisotyössä.

Kokemusten reppuun
lisätäytettä
Noin vuoden nuorisotyön kokemuksen jälkeen Sannan tie vei
päiväkotiin ja hän sai tehdä lastentarhanopettajan sijaisuuksia, kunnes hän tuli ensi kertaa äidiksi.
Äitiysloman jälkeen avautui ovi
lastenohjaajan työhön seurakuntaan ja Sanna ohjasi lapsiryhmiä
Harjoittelukoulun aamu- ja iltapäiväkerhoissa.
Sekä nuoriso- että lastenohjaajana toimiminen ovat antaneet näköaloja ja osaamista diakoniatyöhön.
– Diakonia on ennen kaikkea sitä, että ollaan ihminen ihmiselle.
Kokemusten reppu on saanut lisää
täytettä. Muutaman vuoden päästä voisi ehkä harkita myös kouluttautumista diakoniatyöhön, Sanna
haaveilee.
HU

Valoa
Pimeään

-konsertti

Rovaniemen kirkossa
Nenäpäivänä 6.11. klo 18.
Tervetuloa!

Pääsky
35. vuosikerta
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Rovaniemen seurakunta
Päätoimittaja
Kari Yliräisänen
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Harriet Urponen
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Retriittivenyttely parittomilla viikoilla
Retriittivenyttely Hillakirkolla, Hillapolku 9, Korkalovaaran kirjaston yläpuolella. Kokoontuminen
klo 14.30–16 parittomina viikkoina tiistaisin 22.9. alkaen ja jatkuen
17.11. asti.
Retriitti tarkoittaa vetäytymistä Jumalan läsnäoloon. Retriittive-

nyttelyssä tulee huolletuksi ihminen kehon, sielun ja hengen jakamattomana kokonaisuutena. Tervetuloa rauhoittumaan instrumentaalisen virsi- ja klassisen musiikin
mukaan.
Osallistuminen ei edellytä ilmoittautumista. Ylle lämmin, jousta-

va asu. Jumppa-alustoja on paikan
päällä.
Ohjaajana toimii rukousliikunnan
vertaisohjaaja Tellervo Malmiola,
liik. erik. luokanopettaja. Tiedustelut p. 040 7216 231 tai tellemalmiola@luukku.com.

Hengitän, olen, ajattelen
ja liikun – rukoustanssikurssi
Sinulle, joka tahdot pysähtyä kuuntelemaan sydämesi puhetta liikkeen
keinoin.
Kurssi järjestetään Rovaniemen
seurakunnassa 10.–11.10.2015. Kaikki ovat tervetulleita rukoilemaan ja
liikkumaan yhdessä, niin ensikertalaiset kuin jo aikaisemmin kursseilla käyneet.
Tanssitaiteen maisteri ja terapeuttisen tanssin ohjaaja Marja-Sisko
Pohjola ohjaa kehon, sielun ja hengen yhteiselle, kokonaisvaltaiselle matkalle. Saat kurssilla mahdol-

lisuuden pysähtyä oman elämäsi äärelle ja rukoilla liikekielisesti.
Valmiita askelluksia ei ole. Jokainen osallistuja ohjataan lempeästi
erilaisten aihekokonaisuuksien äärelle ja liikettä syntyy omista taidoista käsin, oman kunnon ja mielen
mukaan. Olet lämpimästi tervetullut.
Kurssi on suunnattu aikuisille.
Kokoonnumme Hillakirkolle, Hillapolku 9, la 10.10. klo 14–18 ja su
11.10. klo 13–16.30. Tarjolla kahvia
ja teetä, omat eväät mukaan.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut va-

paaehtoistyöntekijä Tellervo Malmiola 040 7216 231 tai tellemalmiola@luukku.com. Max 25 osallistujaa, hinta 20 € / opiskelijat ja vähävaraiset 10 €.
Tilaisuuden järjestää Rovaniemen
seurakunnan aikuistyö, opiskelijatyö
ja Korkalovaaran piiri.
Motto: Ps. 139: ”Kuljen tai lepään, kaiken olet mitannut, perin
pohjin sinä tunnet minun tekemiseni. Sinä suojaat minua edestä ja takaa, sinä lasket kätesi minun päälleni.”

Perhemessussa liikekielistä rukousta
Su 11.10. liikekielinen rukous tulee
osaksi perhemessua. Muutamassa
kohdassa messuväelle mahdollistuu
hiljentyä rukoukseen, meille kaikille
yhteisellä globaalilla, tanssin- ja liikkeen kielellä. Tanssitaiteen maisteri,
rukoustanssija Marja-Sisko Pohjola johdattelee meitä tanssillaan ko-

konaisvaltaisempaan rukoukseen yhdessä Kaisa Lakkalan ja Pauliina
Harjun lapsiryhmän kanssa.
Olet lämpimästi tervetullut mukaan messuun. Liturgina ja saarnaajana toimii Sari Kuirinlahti, kanttorina Tarja Alakörkkö. Avustavana pappina on Noora Tikkala. Mes-

sun jälkeen on tarjolla rukouspalvelua. Seurakunnan rukouspalvelijat
rukoilevat puolestasi ja näin kantavat sinua ja asiaasi Jumalan eteen.
Voit pyytää rukousta myös lähimmäistesi puolesta. Saat toki tulla ilman suurempia taakkojakin pyytämään vain, että sinua siunattaisiin.

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

ROVANIEMEN KIRKKO
Sunnuntaisin klo 10 messu kirkossa.
Tiistaisin klo 8.30 Aamun rukoushetki kirkon sakastissa.
Keskiviikkoisin klo 18 arki-illan ehtoollinen kirkossa.
02.10. klo 18
nuorten messu.
02.10. klo 20–23 kryptassa nuorten Yökirkko.
05.10. klo 13.30–21 kryptan Eeli-salissa Heprea-ilta.
06.10. klo 12
Vanhustenviikon juhla, kahvit seurakuntakeskuksessa.
07.10. klo 10
lasten Enkelikirkko.
10.10. klo 13–15.30 kryptassa Rukouksen lähde, rukousiltapäivä Rovaniemen puolesta.
17.10. klo 18
konsertti, suomalaisia sävelmiä – Sibelius,
Merikanto, Rautavaara – soitinyhtye, Satu
Nyman huilu Satu Kae alttoviulu, Annika
Mikkola piano. Vapaa pääsy, käsiohj. 5 €.
18.10. klo 18
Tuomasmessu.
19.10. klo 13.30–21 kryptan Eeli-salissa Heprea-ilta.
20.10. klo 19
Rauhanyhdistyksen seurat.
23.10. klo 20–23 nuorten Yökirkko.
25.10. klo 15
konsertti, Hanna Ekola, laulu ja Virpi Salo,
piano, laulu. Pääsylippu 10 €.
25.10. klo 18
Rauhanyhdistyksen syysseurojen
ehtoolliskirkko.
26.10. klo 13.30–21 kryptan Eeli-salissa Heprea-ilta.

17.10. klo 17
21.10. klo 18
25.10. klo 13
31.10. klo 17

KORKALOVAARA-YLIKYLÄ
04.10. klo 15

kappelissa Pinjapuun alla-perhepyhä, messu,
välipalatarjoilu, puuhapaja.
05.10. klo 10
kappelissa lasten Enkelikirkko.
06.10. klo 14.30–16 Retriittivenyttely Hillakirkolla, Hillapolku 9.
10.-11.10.
Hillakirkolla ”Luotu liikkuu-Sydän puhuu” –
rukoustanssiviikonloppu.
Ohjaa tanssitaiteen maisteri ja -pedagogi
Marja-Sisko Pohjola.
11.10. klo 13
kappelissa messu. Kirkkokahvit.
18.10. klo 13
kappelissa messu. Kirkkokahvit.
20.10. klo 14.30–16 Retriittivenyttely Hillakirkolla, Hillapolku 9.
25.10. klo 13
kappelissa messu. Kirkkokahvit.
25.10. klo 15
kappelissa 4-v synttärit.
31.10. klo 13
kappelissa pyhäinpäivän messu.
Kirkkokahvit.

OUNASJOKI
04.10. klo 12

KESKIKAUPUNKI

16.10. klo 18

Pyhiinvaellus Raamatun halki srk-keskuksen
salissa.
04.–11.10.
Valtakunnallinen vanhustenviikko. Teemana
”Tulevaisuutta rakentamaan”.
02.–04.10.
srk-keskuksessa ja kirkossa Syvemmälle
yhteyteen-päivät.
Piispa Graham Dow.
03.10. klo 17
srk-kodilla nuorten aikuisten OMA-ilta.
05.10. klo 18
srk-kodin takkahuoneessa lähetystyön
rukouspiiri.
05.10. klo 18
srk-kodin yläsalissa katulähetyksen
Pullakirkko.
06.10. klo 9.15 ja 10.15 Viirinkankaan kappelissa lasten
Enkelikirkko.
07.10. klo 18
Norvajärvellä miesten saunailta, lähtö klo
17.45 srk-keskuksen edestä.
08.10. klo 18
srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
11.10.
perhemessun jälkeen rukouspalvelijoiden
kokoontuminen srk-kodin yläsalissa.
17.10.
Rovaniemen rovastikunnan diakoniapäivä,

18.10. klo 12
18.10. klo 15

01.10. klo 18

linja-autoretki Sallaan. Diakoniatyön vapaaehtoiset, työntekijät ja luottamushenkilöt.
Tiedustelut p. 040 5830 966.
srk-kodilla nuorten aikuisten OMA-ilta.
Norvajärvellä miesten saunailta.
Lähtö klo 17.45 srk-keskuksen edestä.
srk-keskuksessa Parisuhteen vuosihuolto.
oppilaitostyön Livingroom-tapahtumasrkkodilla. Järj. LYY ja opiskelijatyö.

21.10. klo 18
31.10. klo 10

Meltauksen kappelissa ja klo 15 Sinetän kappelissa messu. Kirkkokahvit.
Sinetän kappelissa rauhanyhdistyksen seurat.
Maijasen kappelissa messu. Kirkkokahvit.
Sinetän kappelissa perhemessu.
Välipalatarjoilu, puuhapaja.
Meltauksen kappelissa Virsikirja tutuksi –ilta.
Maijasen kappelissa, klo 12 Meltauksen kappelissa ja klo 15 Sinetän kappelissa pyhäinpäivän muistohetki. Kirkkokahvit.

ALAKEMIJOKI
04.10. klo 11

kappelissa Mikkelinpäivän perhekirkko,
burmalainen lounas.
11.10. klo 10
kappelissa messu.
13.10. klo 18
Kivitaipaleen diakoniailta Irmeli Keräsellä,
Ranuantie 2160.
18.10. klo 14
kappelissa perhepyhäkoulu.
23.10. klo 18
kappelissa 10- v synttärit ja Donkkis.
25.10. klo 10
kappelissa messu.
29.10. klo 18.30 kappelissa "Ilta on tullut Luojani" -virsi-ilta,
kahvit klo 18 Hirvaan diakoniakylätoimikunnan hyväksi.
31.10. klo 10
kappelissa Pyhäinpäivän jumalanpalvelus,
poisnukkuneiden muistohetki.

YLÄKEMIJOKI
04.10. klo 12
06.10. klo 10–12
08.10. klo 11.30
11.10. klo 10
11.10. klo 12
15.10. klo 10
20.10. klo 10-12
20.10. klo 10.30
25.10. klo 10
25.10. klo 12
31.10. klo 18

Viirin kappelissa jumalanpalvelus,
syntymäpäiväjuhla 4-vuotiaat ja 70/75.
Viirin kappelilla perhekerho.
Tennilän Kylätalolla kaikenikäisten kerho.
Auttin kappelissa messu.
Viirin kappelissa jumalanpalvelus.
Viirin srk-kodilla toimintapäivä.
Viirin kappelilla perhekerho.
Auttin kappelissa Varttuneiden kerho.
Auttin kappelissa messu.
Viirin kappelissa jumalanpalvelus.
Viirin kappelissa Pyhäinpäivän hartaushetki.

SAAREN-NAMMANKYLÄT
04.10. klo 11

Aapakirkossa jumalanpalvelus ja klo 13
Jouttikeron kappelissa messu.
05.–07.10. klo 9 ja 10 Aapakirkossa lasten Enkelikirkko.
08.10. klo 18
Aapakirkossa Virrestä voimaa -lauluhetki.
18.10. klo 11
Aapakirkossa Perhepyhä ja klo 13
Jouttikeron kappelissa messu.
22.10. klo 18
Aapakirkossa Virrestä voimaa -lauluhetki.
31.10. klo 10
Jouttikeron kappelissa Pyhäinpäivän messu.

OUNASVAARA
04.10. klo 15
kappelissa enkelilaulujen hartaus.
08.10. klo 9 ja 10 kappelissa lasten Enkelikirkko.
11.10. klo 12
kappelissa messu, Herättäjän kirkkopyhä,
kirkkokahvit ja siioninvirsi seurat, Matti
Nuorala.
18.10. klo 15
kappelissa messu.
18.10. klo 17
kappelissa saksalainen messu.
24.10. klo 18
kappelissa 10-v synttärit ja Donkkis.
25.10. klo 15
kappelissa Kansanlaulukirkko ja pelimanniseurat, kirkkokahvit.

Tyhjän sylin messu
kirkossa pe 30.10. klo 19.

Hiljentymistä ja rukousta lapsettomuuden, keskenmenon,
raskauden keskeytyksen, kuolleen lapsen syntymän
tai lapsen kuoleman kokeneille.
Ehtoollisen vietto.

