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Pääkirjoitus

Piispantarkastus peilinä itsearviointiin

P

iispa Samuel Salmi avustajineen suorittaa Rovaniemen seurakunnan piispantarkastuksen puolentoista viikon päästä
7.-9.10. Edellisestä tarkastuksesta on kulunut
11 vuotta.
*****
iispantarkastuksessa arvioidaan seurakunnan toimintaa viimeiseltä viisivuotis
-jaksolta. Lisäksi tarkastetaan taloudenhoitoon ja hallintoon liittyvät asiat. Myös
seurakunnan arkistojen ja kirjaston ylläpitoon
liittyvät seikat käydään läpi. Kaikkiaan tarkastus kestää viisi päivää, kaksi päivää talouden,
hallinnon ja arkistojen parissa, kolme päivää
yllämainitussa viikonvaihteessa eri tapahtumineen. Tätä aiemmin on kirkkoherran johdolla laadittu mainituista asiakokonaisuuksista kaksi tarkastuskertomusta, joka liitteineen
on noin 150 sivun paketti. Näiden tarkastuskertomusten avulla piispa, tuomiokapitulin
asessori ja lääninrovasti suorittavat arvionsa.
*****
eurakuntalaisille tarkastus voi tuntua
jossain määrin etäiseltä, koska vain osa
tarkastuksesta on julkisia tilaisuuksia.

P

S

Seurakuntalaisia kutsutaan koolle kolmeen tilaisuuteen. Perjantaina 7.10. toimitetaan vanhan perinteen mukaan piispantarkastuksen alkuhartaus klo 8.30 kirkossa. Lauantai-iltana 8.10. klo 18.30 on seurakuntailta
kirkossa, jolloin ansioituneita työntekijöitä
ja luottamushenkilöitä muistetaan ansiomerkein. Sunnuntaina 9.10. piispa toimittaa
yleisen piispantarkastuksen kirkossa messun
jälkeen. Seurakuntalaisilla on mahdollisuus
esittää siinä yhteydessä kysymyksiä piispalle,
tuomiokapitulin asessorille sekä lääninrovastille.
*****
iispantarkastuksen yksi tärkeä osa on
myös se, että piispa tapaa ja keskustelee
seurakunnan kaikkien työntekijöiden ja
luottamushenkilöiden kanssa. Lisäksi on merkittävää, että piispa tapaa kaupungin edustajia sekä muita seurakunnan yhteiskumppaneita. Myös tutustumiskäynti johonkin
yritykseen tai merkittävään toimijaan kuuluu yleensä piispan ohjelmaan. Tällä kertaa
piispa tutustuu Arktiseen keskukseen. Lisäksi
piispa vierailee perjantaina mm. Napapiirin
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yläasteella ja Lapin Kuntouksen Veljeskodilla.
Näissä piispa tapaa seurakuntalaisia heidän
omissa arkisissa yhteyksissään.
*****
iispantarkastus on omalla tavallaan pysähtymisen ja itsearvioinnin paikka seurakuntaorganisaatiolle. Siinä katsotaan
menneeseen ja nähdään toiminnan profiilit
eri työalojen ja tukipalveluiden osalta. Se
mahdollistaa prosessin kohti uutta. Parhaimmillaan siitä on hyötyä seurakunnan strategian suuntaviivojen hahmottamiseen. Piispantarkastuksen tarkoitus on syvimmiltään juuri
tässä.
Piispa tai avustavat tarkastajat eivät sanele, mitä seurakunnan tulee tehdä. Rooli on
enemmänkin olla peili, jonka avulla seurakunta suorittaa itsearviointia tulevaisuutta
varten. Piispantarkastus voi siis parhaimmillaan toteuttaa reformaation jaloa periaatetta
jatkuvasti uudistuvasta seurakunnasta.
*****
eikkimielisesti voisi ajatella, että seurakuntalaiset voivat piispantarkastuksessa
myös ”tarkastaa piispan”. Sellainen toteu-
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tuu silloin, kun piispalle tehdään kysymyksiä
seurakuntaan sekä kirkkoon ja sen uskon- ja
elämäntulkintaan liittyvissä asioissa nykyisessä monin tavoin murroksisessa ajassa.
Tervetuloa piispantarkastuksen tilaisuuksiin.
Kari Yliräisänen
kirkkoherra
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Kirkon kynnys

Viikon sana
Tärkein käsky on rakastaa
Kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut saddukeuksilta suun, he kokoontuivat neuvonpitoon. Sitten yksi heistä, joka oli lainopettaja, kysyi Jeesukselta pannakseen hänet koetukselle: ”Opettaja, mikä on lain suurin käsky?” Jeesus vastasi: ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein.
Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat.” Matt. 22:
34–40

Näkymätön reppu
Rukous:

Vapahtajamme Jeesus Kristus.
Sinä sovitit syntimme, jotta vapautuisimme
syyllisyydestä ja saisimme voiman elää.
Rukoilemme sinua:
Kiinnitä meidät lujasti itseesi.
Täytä meidät läsnäolollasi,
ettei turmeltunut luontomme hallitsisi meitä,
vaan eläisimme Henkesi johtamina.
Kuule meitä, Herra Jeesus, joka elät ja
hallitset Isän ja Pyhän Hengen kanssa
aina ja ikuisesti.
Aamen

Jokainen meistä saahan huolensa omat kantaa,
niiden määrää ei tiedetä, mitä elämä kullekin antaa.
Huolet ovat kuin reppu, joka selässämme matkan käy,
vaikka eihän sitä taakkaa toisten silmiin näy.
Jos reppua painavaa et aamuisin selkään saa,
niin kyllä enkelit sen sinun selkääsi avustaa.
Jos teoillasi kevennät omat ja toisten huolet,
kevennät silloin reppusi painosta ehkäpä puolet.
Raimo Haaja

Hartaus
Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi!
Monet elämän matkat ovat vaarallisia. Jo arkipäivien työmatkaliikenteessä voimme joutua
vaaratilanteisiin. Sairaus tai muu elämän kriisivaihe voi viedä meitä pimeyteen tai kulkemaan
tuntemattomia teitä. Kunpa joku tarttuisi käteen
ja taluttaisi. Lapsuudesta tutussa enkelitaulussa
enkeli taluttaa kahta lasta rikkinäisen sillan yli.
Lasten huomio on kiinnittynyt toisiinsa. He eivät katsele enkeliä, mutta enkeli katsoo heitä ja
näyttää valvovan heidän askeleitaan.
Enkeleistä on monenlaisia kokemuksia.
Muistan syksyisen metsäretkeni, jolloin kompastuin puunjuureen siirtyessäni valaistulta
alueelta oikopolulle. Olin kytketty juoksevaan koiraan, joka veti suoraan eteenpäin pitkin kivikkoista polkua. Kaaduin loivasti oikealle niin, että kasvoni osuivat varvikkoon. Selvisin puolen sentin naarmulla ja sekin tuli ihojuonteen sisälle.
Enkelit ovat osa Jumalan huolenpitoa. Hän
antaa niille käskyn ja me ihmiset voimme pyytää Jumalaa lähettämään niitä. Enkelit ovat palvelevia henkiolentoja. Ne toimivat sanansaat-

tajina, lähettiläinä ja taivaallisena sotajoukkona. Raamatun kertomuksissa useimmat nimeltä
mainitut enkelit ovat miehiä.
Heprealaiskirjeessä kuvataan enkeleiden ja
Jeesuksen suhdetta. Enkelit ovat luotuja olentoja. Jeesus on enkeleitä suurempi, Hän on samaa
olemusta Isän Jumalan kanssa ja Hän on ollut
läsnä jo maailman luomisessa.
Jeesus tuli tähän maailmaan kirkkaudesta
ja hänet asetettiin lyhyeksi aikaa enkeleitäkin
alemmaksi. Hän tuli kaikessa ihmisen kaltaiseksi, hän kävi läpi kärsimykset ja kiusaukset
ja siksi hän kykenee auttamaan ihmisiä, joita
koetellaan. Jumalan tahdosta Jeesus kärsi kuoleman jokaisen ihmisen puolesta. Nyt hänet on
korotettu taivaaseen Isän oikealle puolelle.
Me saamme Jeesuksen sovitustyön tähden
tehdä matkaa kohti taivasta monenlaisia ja
vaihtelevia elämänpolkuja pitkin. Pimeimpinäkin hetkinä saamme luottaa Jumalan lähettämään apuun. Voimme katsoa lähellämme polulla kulkevaa ja pitää häntä kädestä. Jumalan
enkeli saattelee meitä.

Älä pelkää,
minä olen sinun kanssasi!
Minä vahvistan sinua,
minä autan sinua,
minä tuen sinua
vakaalla lujalla kädelläni.
Jes 41:10
Seija Luomaranta
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Jouni Hagström

Kirkon piha-alueen
viimeistelytyöt käynnissä
Koko kesän ajan kirkon piha ja sen
ympärillä kulkevat kadut ovat olleet remontissa. Samalla, kun liikennejärjestelyjä on uusittu, on
tehty myös kirkon piha-alueella
ensimmäinen mittava perusparannus.
– Hanketta on toteutettu yhtäaikaisesti kaupungin kanssa ja näin
on voitu minimoida kunnostustöistä aiheutuvat haitat kaupunkilaisille. Kirkko on ollut auki koko kesän, vaikka väliaikaisia kulkureittejä on jouduttu välillä rakentamaan, seurakunnan kiinteistöpäällikkö Kalle Kenttälä sanoo.
Tavoitteena on saada kaikki valmiiksi ennen talven tuloa. Noppakivien asennuksia ja viimeistelytöitä tehdään vielä.

Kirkon piharemontin on tarkoitus
valmistua ennen talven tuloa.

Kehitysvammaisten
kirkkopyhä 30.10.
Rovaniemellä juhlimme kirkkopyhää Rovaniemen kirkossa su 30.10.
klo 10 alkavassa messussa, jossa
esiintyy jo 40 vuotta täyttänyt kehitysvammaisten musiikkiryhmä
Iloiset Musikantit johtajanaan Sari Laitila. Liturgina toimii kehitysvammatyön pappi Terhi Ämmälä ja kanttorina Ruusu
Tervaskanto. Myös muissa tehtävissä avustaa suuri
joukko erityisiä ystäviämme paikallisista palvelutaloista ja ryhmäkodeista.

Messun jälkeen on seurakuntakeskuksessa juhlakahvit, jossa myös
Iloiset Musikantit esiintyvät.
Kirkkopyhiä on vietetty yli 40
vuoden ajan vuosittain eri puolil-

la maata. Toiminnan on aloittanut
Kehitysvammaisten Tukiliitto yhteistyössä paikallisten seurakuntien kanssa. Kirkkopyhän järjestelyvastuu siirtyi 1990-luvun alkupuolella Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle. Kirkkohallitus
toimii kirkkopyhien valtakunnallisena koordinaattorina ja järjestäjänä yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa.
Kirkon saavutettavuusohjelman
mukaan saavutettavuus
nousee kirkon olemuksesta ja tehtävästä. Yhdessä, erilaisina olemme
Jumalan kuva. Aito ihmisyys toteutuu yhteydessä muihin. Vain kaikille
avoin kirkko on uskottava Kristuksen kirkko.

Mitä on tehty?
– Käytännössä kirkon ympäristö
on muokattu ajanmukaisempaan
kuntoon. Pihamaan rakennekerrokset on vaihdettu ja samalla on
uusittu viemäröinnit ja salaojitukset. Yhtä aikaa pihan läpi on vedetty sähkösyötöt ja valaistukset
on uusittu koko kirkon ympäristössä. Merkittävät muutostyöt on tehty kirkon pääparkkipaikalla, Kalle
Kenttälä sanoo.
– Vapaudentien puoleiset portaat
on siirretty. Ne olivat melko jyrkät ja niihin tuli katolta talviaikaan
paljon lunta. Henkilöturvallisuusseikkoja on siis pystytty parantamaan. Myös pääovella olevaa invaluiskaa on loivennettu ja siitä on
nyt helpompi kulkea.
Paikoitusalueen läheisyyteen tulee uusi yleisopaste ja pääportaiden
oikealle puolella oleva ilmoitustaulu ajanmukaistetaan sähköiseksi.

Oman seurakunnan
tarinoita radiosta
Sunnuntaisin klo 9.55. on taajuudella 93,4 MHz Rovaniemen seurakunnan tuottamaa ohjelmaa. Ensimmäisellä tunnilla koet oman
kirkon messun. Toisella tunnilla on
menovinkkejä tulevan viikon tapahtumista
ja mielenkiintoisia, ajankohtaisia
vieraita.

Voit myös antaa palautetta ohjelmasta tai ehdottaa jotakin uutta aihetta joko sähköpostilla radiorovadei@evl.fi tai soittamalla toimittaja Ulla Miettuselle
p. 040 571 9000.

www.radiodei.fi

Diakonian
Tule tapaamaan piispaa
keittopäiviltä
maukasta lounasta
Korkalovaaran kappelin keskiviikkoiset diakonian keittopäivät ovat
alkaneet taas. Lounasta on tarjolla
keskiviikkoisin klo 11–13 ja ruoka
on maukasta kotiruokaa, jota tehdään puhtaista raaka-aineista. Annoksen hinta on 3 €.
Rovaniemen seurakunnan keittopäivillä on pitkät perinteet. Jo
lama-aika 1990 -luvulla synnytti
ruokapalvelutoimintaa työttömille

Korkalovaaran kappeli

ja pienituloisille. Diakonian keittopäiviä järjestettiin Korkalovaarassa säännöllisesti myös vuosina
1993–2010.
– Tervetuloa nauttimaan edullinen lounas Korkalovaaran kappelille keskiviikkoisin, toivottaa
Terttu Lehtola. Hän on toiminut
diakoniakorttelitoimikunnassa jo
vuodesta 1994.

Piispa Samuel Salmi
tarkastaa Rovaniemen seurakunnan
lokakuun toisena
viikonvaihteena
7.–9.10.

Perjantai 7.10.
Klo 8.30 Piispantarkastuksen aloitushartaus Rovaniemen kirkossa
Lauantai 8.10.
Klo 18.30 Seurakuntailta kirkossa. Esiintyjinä Kamarikuoro AVE, johtaa Maie Kuusik,
sopraano Wenhao Zhang, kanttoreiden duo
ja kvartettimusiikkia, runoja, lausuntataiteilija Ulla Miettunen. Iltahartaus asessori

Kari Tiirola.
Sunnuntai 9.10.
Klo 10 Piispanmessu kirkossa ja sen jälkeen
yleinen tarkastus. Kirkkokahvit.
Piispa Salmi vierailee perjantaipäivän aikana Napapiirin yläasteella sekä tutustuu
Arktiseen keskukseen. Lisäksi hän tapaa veteraaneja Lapin Kuntoutuksen Veljeskodilla.

Harriet Urponen
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Vapaaehtoistyö pitää Veikko Karppisen mielen virkeänä.

Veikko Karppinen:

Tärkeintä on olla rehellinen
Kello tikittää pirtissä. Veikko
Karppinen, 83 istuu hyväryhtisenä sohvalla. Hän asuu vaimonsa
Annan kanssa tärkeiden asioiden
äärellä.
– Vieressä on kirkko, poliisiasema ja terveyskeskus, Veikko naurahtaa.
Joka aamu Veikko käy viiden kilometrin lenkin. Kävisi pidemmänkin, mutta tietöiden takia reitti on
vähän lyhentynyt.
– Vakituisista vastaantulijoista
on tullut ystäviä, vaikka eihän heidän kanssa monta sanaa vaihdeta, joskus hymykin riittää ja hyvän
huomenen toivotus.
Veikko nauttii keittiössä touhua
misesta, hän osaa laittaa hyvää ruokaa ja leipoo mielellään kakkuja.
Pilke silmäkulmassa on luultavasti
perintöä äidiltä. Veikko on kasvanut Ylitorniolla suuressa sisaruspar-

vessa ja hän on aina tottunut auttamaan muita.
– Nykyään vapaaehtoistyö pitää
minut virkeänä. Olen mukana Sydäntuki ry:n ja Punaisen Ristin toiminnassa sekä seurakunnan monissa tehtävissä mm. Ilta Kirkkolammella -tapahtumissa. Keittelen kahvia ja juttelen ihmisten kanssa, että
he tuntisivat olonsa tervetulleeksi.

Yli 50 vuotta kirkkokuorossa
Veikko on laulanut kirkkokuorossa yli viisikymmentä vuotta. Lauluharrastus pitää mielen virkeänä.
– Kyllä sitä on aina lähdettävä
kuoroon, ei siitä auta jäädä pois.
Vaikka joskus tuntuu, että minulla
on sellainen vanhan miehen ääni,
Veikko sanoo.
Hän on nähnyt monta vetäjää,
pappeja ja kanttoreita.
– Olen kuoroharjoituksissakin

hoitanut aina penkit paikoilleen.
Etelätalon Martin aikaan järjestin
nuotit aina hyllyyn oikeaan järjestykseen ja sain oman matkalaukunkin nuotteja varten, kuljetin niitä
esiintymisiin mukana, Veikko kertoo.
Hän on aina ollut sen luontoinen, että on tykännyt olla ihmisten kanssa tekemisissä. Mihin hän
on ryhtynytkin, hänelle on ollut
tärkeää yrittää parhaansa. Tietokonekin hänellä on, mutta se on vaimolla tärkeämmässä roolissa kuin
Veikolla.
– Katselin juuri lastenlasten lähettämiä valokuvia.
Tämän ajan nuorille Veikko antaa neuvon.
– Tehkää asiat oikein ja rehellisesti, Veikko korostaa. Silloin pärjää elämässä aina.
Harriet Urponen

Valtakunnallinen Vanhustenviikko 2.–9.10.
”Tekee mieli oppia”
Aivovoimistelu pitää mielen virkeänä. Oppisinko vielä
uuden kielen, onko minusta tietotekniikan käyttäjäksi, osaisinko käyttää hipaisupuhelinta? Miksi ihmisen
pitää vielä vanhanakin opiskella?
Siksi, että se pitää vireänä. Mistä iäkäs löytää apua
tietotekniikan käyttöön?
Rovaniemen seurakunnan
Vanhustenviikon tapahtuma
ti 4.10. klo 12–13.30 Rovaniemen kirkossa.
Juhlan jälkeen kahvit seurakuntakeskuksessa.
Juontajana Laila Juntti.
Ohjelma
klo 12 Yhteisvirsi 484, alkusanat ja tervetuloa.
12.10 Alkuhartaus/juhlapuhe Mikko Reijonen.
12.25 Laulusikermä ja kanttorien esitys,
Mauri Miettunen ja Riikka Haapamäki.
12.40 Puheenvuoro Tellervo Koho.
13.00 Runo Leila Ylikulppi.
13.10 Musiikkia, Mauri Miettunen ja
Riikka Haapamäki, Kirkkomuskarin vetäjät
Sanna Koivuranta- Virtanen ja Henna Väistö.
13.20 Loppurukous, loppuvirsi 326: 1, 2 ja loppusoitto
uruilla.
13.30 Juhlakahvit
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Helena ja Matti Rapakko:

Helena ja Matti Rapakon vuosikymmenien yhteinen taival
heijastuu keskinäisenä kunnioituksena ja arvostuksena. Kun
Matti Rapakko, 83, miettii, miksi heidän on hyvä olla toisensa seurassa, vastaus on yksinkertainen:
Tässä iässä kannattaa pitää
puhevälit kunnossa ihmisten ja
Jumalan kanssa. Tarvitsemme
toinen toisiamme enemmän kuin
nelikymppisinä. Ja kun ajattelee
tulevaisuutta ja jos jompi kumpi
lähtee, se hirvittää.
Helena ja Matti Rapakolla on
vakiintunut istumapaikka Rovaniemen pääkirkossa. Jokainen kerta sivupilariin ikuistettu
teksti puhuttelee heitä: Sovi riita
puolisosi kanssa niin kauan kuin
olet hänen kanssaan tiellä.
Ja niin he ovat pyrkineet tekemään.

Eeva-Maija Pietilä

Välit pidettävä kunnossa
myös Jumalaan

Credo

Taidettakin
yhdessä
Kemijärveltä kotoisin oleva
Helena opiskeli Oulun diakonissalaitoksella
diakonissaksi
1950-luvun lopulla. Rovaniemeläinen Matti taas hankki opettajapätevyyden
Kemijärvellä
vuonna 1954. Pariskunta asettui Rovaniemelle. Perheen kolme lasta syntyivät 1959-1962.
Rapakon perheen mökkipaikka on ollut 1960-luvulta lähtien
Sierijärven rannalla parinkymmenen kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Aluksi se oli
vaatimaton saunamökki, sittemmin tontille nousivat päärakennus, sauna ja kolme vuotta sitten
Aitta-Ateljee.
Tämä on ollut hyvä paikka
kasvattaa lapsia, tuolla ne laukkoivat pitkin kankaita, oppivat
uimaan 4-5-vuotiaina. Täällä on
marjastettu, kalastettu, kasvatettu yritit ja muut syötävät, metsästettykin, Matti luettelee.
Helena ja Matti Rapakko innostuivat taiteen tekemisestä 1970-luvulla. He osallistuivat paikallisen kouluttajan Anna-Liisa Kantolan kurssille, ja se
oli menoa sen jälkeen.
Muistan vieläkin, kuinka hyvältä tärpätti ja maaliöljyt tuoksuivat. Kun tulimme illalla kurssin jälkeen kotiin, maalasimme
yhdessä yömyöhään, Matti selittää.
Ja töitä syntyi, syntyi jopa
niin, että niitä täytyi säilyttää
saunan lauteilla, kun muuta tilaa
ei enää kodista löytynyt.
Rapakot alkoivat puuhata Rovaniemelle Maahiset-kuvataideseuraa, jonka puheenjohtajana
Matti toimi kymmenen vuotta.
Vuosikymmenten aikana he ovat
osallistuneet kymmeniin kursseihin, leireihin ja näyttelyihin.
Me olemme silminä toinen
toisillemme, kysymme toiselta, miltä näyttää. Matti maalaa
etupäässä tauluja, tekee pajutöitä, hallitsee muodon, minulla taas pääosassa ovat keramiikka- ja lasityöt. Kilpailuastelmaa
meillä ei ole. Opit ovat samat,

Rovaniemeläinen Rapakon perhe viettää paljon aikaa mökillä, jossa heillä on mm. oma Aitta-Ateljee.

"Minusta tuntui,
että joku kannatteli
minua, ehkä se oli enkeli,
sillä en loukannut itseäni lainkaan
pudotuksessa."
mutta teemme erilaista, Helena kertoo.
Myös toisen kuvataideseuran
Palaksen toiminnassa Rapakon
pariskunnalla on ollut merkittävä rooli.
Helena on kuuluisaa kemijärveläistä Kyyhkysten taiteilijasukua.

Lapsenusko
syventynyt
Helena ja Matti ovat oppineet
kotoaan rehellisyyden, hyvien
tapojen kunnioituksen ja tietyn
lapsenuskon. Helenan äiti huolehti, että pyhäkoulussa käytiin
ja iltarukoukset opeteltiin.
Kotikasvatus vaikutti siihen,
että säädylliset elämätavat ja siveelliset arvot ovat kulkeneet läpi elämän mukana ja opettajaseminaarissa piti olla siivosti,
Matti miettii.
Matilla oli yhdeksän sisarusta,

ja perhe asui pienessä mökissä.
Matti muistelee, kuinka hän pikkupoikana putosi kellarin luukusta parin metrin syvyyteen.
Minusta tuntui, että joku kannatteli minua, ehkä se oli enkeli, sillä en loukannut itseäni lainkaan pudotuksessa. En tuntenut
edes minkäänlaista kipua.
Kristillisyys ja usko johonkin
vahvempaan voimaan heijastuu
molempien taiteessa. Helenalla
on ollut erityinen enkelikausi.
Olen tehnyt niitä keramiikasta
vuosikausia. Ehkä se tulee lapsuudesta, sillä enkeli on sanansaattaja, suojelija.
Matti koki uskonnollisen heräämisen parikymmentä vuotta sitten kotiseurakunnan Silta
elämään -tapahtumassa. Hänen
mielestään usko voi jopa hankaloittaa elämää.
Joskus tuntuu, että olisi helpompi olla ajattelematta, miten

pitäisi elää oikein. Tunnen itseni
usein niin vajavaiseksi, riitänkö
tällaisena Jumalalle, Matti kyseenalaistaa.
Helena taas näkee uskossa tärkeäksi armon. Sen, että me kaikki olemme Jumalan edessä yhtä arvokkaita, Jumala ei valikoi.
Molempien lapsenusko on
ikääntyessä muuttunut syvemmäksi luottamukseksi Jumalan
tahtoon. Että on olemassa korkeampi voima, joka tietää, miten
asioiden tulee mennä.

Puhuminen
auttaa kriiseissä
Aitta-Ateljee nousi Sierijärven
rannalle rivakasti. Jopa niin, että
aikuiset lapset ihmettelivät vanhempiensa intoa.
Odotimme kymmenen vuotta
mahdollisuutta ostaa lisämaata
mökkimme naapurista. Kun sen
saimme, aloitimme heti ateljeen
suunnittelun Kontio-mökkien
asiantuntijan avulla. Sanoimme
epäilijöille, että meillä loppuu
aika, Helena naurahaa.
Matti väittää vaimonsa olevan
42-vuotias. Molemmilla on pieniä terveysongelmia, mutta he
eivät anna niiden viedä ajatuksia liian synkiksi. Mökkipaikka
on kuin pieni paratiisi luoville
ihmisille.
Ei elämä silti aina näin auvoista ole ollut. Pitkässä parisuhteessa on ollut samat on-

gelmat kuin monilla muillakin.
Niistä on selvitty, kun tahtoa on
ollut riittävästi.
Kerran jouduimme pitämään
perhekokouksen, jossa keskimmäinen lapsistamme toimi puheenjohtajana ja kerroimme
muille, että nyt on sellainen kriisitilanne, ettemme pysty sitä itse ratkaisemaan. Puhumalla asia
saatiin kuntoon, Helena sanoo.
Helena on työskennellyt pitkään päihdehuollossa ja nähnyt,
kuinka solmuun ihmiset saavat
asiansa. Keskustelemalla moneen ongelmaan löytyy ratkaisu, ja välttämättä parisuhteessa
ei tarvita ulkopuolisen terapeutin apua.
Ihmiset eroavat liian helposti.
Aikuisten ihmisten pitäisi kyetä
puhumaan, miksi minun on paha olla tässä suhteessa, miten tulen kuulluksi tai mitä pitäisi tehdä toisin, Helena miettii.
Helena on kärsinyt selkäkivuista epäonnistuneen leikkauksen vuoksi vuosia. Iltaisin nukahtaminen vatsallaan on vaikeaa, mutta kun Matti laittaa
kätensä kipukohdan päälle, uni
saattaa tulla jo kymmenessä sekunnissa.
Ja kun Helena pulahtaa Sierijärveen, Matti seuraa katseellaan, että uimari pääsee nousemaan myös vedestä pois.
Maarit Simoska

Suuremman
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T

		 ervetuloa viettämään
lasten ja enkelien sunnuntaita Suuremman suojassa. Kaikilla on enkelinsä.
Mikkelinpäivää eli lasten ja
enkelien sunnuntaita vietetään tänä vuonna 2.10. Se
on ollut alkujaan arkkienkeli
Mikaelille omistettu kristillinen juhlapäivä, joka nykyisin on kaikkien enkelien ja
lasten oma juhlapyhä. Mikkelinpäivän tärkeitä teemoja ovat lapsi, lapsen usko ja
turva sekä ajatus siitä, että
jokainen ihminen on Jumalan kuva ja sellaisenaan arvokas. Olemme kaikki toistemme suojelijoita, ja voimme toimia lähimmäisillemme arjen enkeleinä joka
päivä.
Jokainen ihminen on
luotu Jumalan kuvaksi.
Minä olen arvokas juuri
tällaisena, Jumalan kuvaksi
luotuna. Sinä olet, ja jokainen meistä on. Jumala pitää huolta meistä ja meidän
tehtävämme on pitää huolta
toinen toisistamme. Olemme Suuremman suojassa
ja samalla tehtävämme on
luoda suojaa toinen toisillemme.

Kun on turva Jumalassa,
turvassa on paremmassa
kuin on tähti taivahalla,
lintu emon siiven alla.
– virsi 397

Sylkky

Yhden vanhemman perheiden

kerho

Sylkky kutsu
vanhemman
Sylkky on kerho, joka on suunnattu
erityisesti yhden vanhemman perheille. Lastenohjaajat ovat suunnitelleet lapsille toimintaa, jotta aikuisten keskustelulle jää aikaa.
Sylkky kokoontuu seurakuntakodilla maanantaisin klo 9.30–11.
Kerho on ilmainen eikä sinne ole
ilmoittautumista. Tarjolla on kahvia ja teetä.
HU

suojassa
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Tule lasten enkelikirkkoon!
Kirkko ke 28.9. klo 10
Aapakirkko to 29.9. klo 10
Ounasrinteen kappeli
pe 30.9. klo 10
Korkalovaaran kappeli
ma 3.10. klo 10
Ounasrinteen kappeli
ti 4.10. klo 9 ja 10

uu yhden
perheitä
SYLKKY

Maanantaisin 5.9. klo 9.30–11
seurakuntakodilla,
Rauhankatu 70 G.
Lisätietoja
mari.karanta@evl.fi tai
p. 040-7617448

Enkeleiden kanssa
Aapakirkossa
Rovaniemen seurakunta kutsuu
perheitä Aapakirkkoon Mikkelinpäivänä, su 2.10. klo 11 alkaen, jolloin vietetään perhepyhää. Tapahtuma alkaa kaikenikäisille suunnatulla jumalanpalveluksella, jossa lauletaan
enkeliaiheisia lasten virsiä, kuten Maan korvessa kulkevi lapsosen tie. Jumalanpalveluksen
jälkeen on tarjolla kirkkokah-

vit ja pientä purtavaa sekä enkeliaiheista askartelua perheen
pienimmille – ja miksikäs ei
vähän isommillekin. Tapahtumassa ovat mukana Rovaniemen seurakunnan lapsi- ja nuorisotyö.
Lämpimästi tervetuloa!

Muurolan kappeli ke 5.10. klo 10
Aapakirkko ma–to 3.–6.10.
klo 9 ja 10
Ilmoittautuminen Aapakirkon
tilaisuuksiin topi.litendahl@evl.fi
tai p. 040-7246552.
Muihin tilaisuuksiin ei tarvitse
ilmoittautua.

Menovinkkejä
Mikkelinpäivänä 2.10.
Klo 10 Rovaniemen kirkossa perhemessu, messun jälkeen keittolounas.
Klo 13 Korkalovaaran kappelissa
messu, messun jälkeen kirkkokahvit
Klo 10 Meltauksen kappelissa sanajumalanpalvelus, messun jälkeen kirkkokahvit ja 70-80v synttärit.
Klo 13 Maijasen kappelissa sanajumalanpalvelus.
Klo 15 Ounasrinteen kappelissa
Mikkelinpäivän virsikirkko ja 4-v synttärit.

Klo 11 Muurolan kappelissa perhemessu, Burmalainen lounas messun
jälkeen. Vapaaehtoinen maksu lähetystyön hyväksi. Onnenpyörä ja myyjäispöytä, käteismaksu.
Klo 12 Viirin kappelissa perhekirkko ja
alueen 4-v ja 70/80 v syntymäpäiväjuhla.
Klo 11 Aapakirkossa perhepyhä.
Sanajumalanpalvelus, jonka jälkeen
pikku purtavaa ja monenlaista touhua
lapsiperheille.
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Esitä ripariryhmän
vaihtotoive ennen 10.10.
OppilaitOstyö
seurakuntakeskuksessa klo 17.
1.10. Ylistysilta.
15.10. Living room –tapahtuma, teemana Lähi-itä.
29.10. Jumalan valtakunnan dynamiikka,
Jumalan valtakunnan siunaukset.
12.11. Todistusilta / paneeli.
26.11. Love Story.
10.12. Pikkujoulu.

OMA-leiri NOrvAjärvellä 8.-9.10.
Leiri sisältää yhdessäoloa, rukousta, musiikkia ja opetusta.
Olet lämpimästi tervetullut mukaan yksin, perheellä, tai
kaverin kanssa. Samaan aikaan toteutetaan varhaisnuorten
oma leiri. Mukana vastuunkantajia OMA-illoista, Heini Kesti,
Elina Rask-Litendahl sekä yllätysvieras.
lisätietoja: heini.kesti@evl.fi ja omasrk.blogspot.fi

Middle eAst –liviNgrOOM tApAhtuMA 15.10.
Perinteinen järjestettävä Livingroom-tapahtuma, aiheena
ajankohtainen Middle East. Tapahtuma on osa yliopiston
KEHY-viikkoa. Jos olet kiinnostunut auttamaan tapahtuman
järjestelyissä, ota yhteyttä heini.kesti@evl.fi

Vuoden 2017 rippikouluihin ilmoittauduttiin heinäkuun loppuun
mennessä. Vuorossa olivat vuonna 2002 syntyneet. Nuoret saivat
31.8. mennessä tiedon, mihin ryhmään ovat päässeet. Vaihtotoiveita
otetaan vastaan 10.10. 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 tällä hetkellä kuuluu.

nen yhteinen tapaaminen ke 30.11.
klo 17–18.30 seurakunta-kodilla.

Milloin rippikoulut alkavat?
Rippikouluryhmien työntekijät lähettävät joko sähköisesti tai kirjeellä marraskuun loppuun mennessä
oman ryhmän tapaamisaikataulun
tai kutsun ensimmäiseen tapaamiseen ellei tietoa tullut jo infon mukana, joka lähetettiin elokuun lopussa. Syksyn aikana ryhmille järjestetään tapaaminen myös rippikoulu-

laisten vanhemmille. Ryhmille, joista puuttuu vielä työntekijät, infoa lähettävät po. alueen työntekijät.
Jatkossa omaan rippikouluryhmään liittyvissä kysymyksissä kannattaa ensi sijaisesti ottaa yhteyttä
oman ryhmän vetäjiin.
Maija Pieskä
maija.pieska@evl.fi
040-5268289
ti klo 10–14
to klo 13–16

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 2002. Ilmoittautuminen tapahtuu netin kautta osoitteessa www.rovaniemenseurakunta.fi/rippikoulut ja klikataan ilmoittautumiset rippikouluun ja edetään ohjeen mukaisesti. 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. Ilmoittautuneille lähetetään
16.11. mennessä infoa. Ensimmäi-

Rippileirillä on monenlaista ohjelmaa,
tässä pelataan lipunryöstöä.

KOULUIKÄISILLE LEIREJÄ
NORVAJÄRVELLÄ

Säpinä-leiri 19.–20.10.
3–6 lk. Max 25. Leirimaksu 15€. Ilm. 1.9.–5.10.
Minna Laakko 0400-138143 ja Merita Orell-Kiviniemi
040-7301965.
Makeeta-leiri 18.–20.11.
5–7 lk. Max 25. Leirimaksu 30€. Ilm. 1.9.–30.10.
Jere Turpeinen 040-5469408 ja Petteri Mäki-Hirvelä
040-7218862.

ISOSKOULUTUSLEIRIT

Leirit tarkoitettu ituvuoden käyneille
Isosleiri I 4.–6.11. Max 30.Ilm. 3.–21.10.
Isosleiri II 25.–27.11. Max 30. Ilm. 3.10.–11.11.
Sähköiset ilmoittautumiset leireille
www.rovaniemenseurakunta.fi ja sieltä
Ilmoittautumiset (kerhot, retket, leirit)

RIPPIKOULUN KÄYNEILLE
NUORILLE

Nuortenleiri 21.–23.10. Norvajärvellä. Leirimaksu 34€.
Ilm. 1.9.–5.10.
Oulugospel 5.11. Oulussa. Retkimaksu 15€. Ilm.
1.9.–14.10.
Maata näkyvissä- festarit 18.–20.11. Turussa.
Retkimaksu 60€.
Ilm. 1.9.–14.10.

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

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

Heikkilä Jenniina, OunasvaaraAlakemijoki 040-7300153
Jääskeläinen Katariina,
Ounasvaara-Alakemijoki
040-7321989
Rinne Juho, v.s. OunasvaaraAlakemijoki, 040-3582135
Mäki-Hirvelä Petteri ,
Saarenkylä-Yläkemijoki,
040-7218862
Turpeinen Jere, SaarenkyläYläkemijoki 040-5469408
Lisätietoja www.rovaniemenseurakunta.fi ja Aikku- facebookista.
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Kuka kuuntelee
Maasai-miehet tahtovat oppia lukemaan ja ketä?
Morogoron seudun maasaimiehet haluavat oppia lukemaan ja kirjoittamaan. Osa
suunnittelee jo ammattikoulua ja uutta työuraa.
”Olemme panostaneet kaik
ki nämä vuodet maasai-naisten huonon aseman parantamiseen. Nyt olemme havahtuneet siihen, että maasai-miehet ja -pojat ovat edelleen suurelta osin lukutaidottomia ja
kouluttamattomia”, sanoo lähetystyöntekijä Anna-Riitta
Holmström.
Hän on tehnyt työtä miehensä Oskari Holmströmin
kanssa Morogoron seudulla noin kuusi vuotta. Muutamia kuukausia sitten apulaisrehtori Martin Mollel
kävi puhumassa koulutuksesta maasai-miehille ja järjesti tutustumiskäynnin ammattikoululle.
”Miehet luottavat minuun,
koska olen itsekin maasai ja
puhun heidän äidinkieltään.
Voin auttaa heitä pääsemään
koulutukseen. Aloitin itse
alakoulun vasta 19-vuotiaana ja opiskelin lopulta myös
yliopistossa”, Mollel kertoo.
Hänen mukaansa maasaimiesten on hyvä saada monenlaisia taitoja, joita he
voivat hyödyntää yhteisöissään.
Holmströmit ovat mukana nuorten Deeper-illassa
pe 30.9. klo 18 alkaen.
Paikka Krypta.

Karjanhoitoon oppia

Morogoron ammattikoulussa voi opiskella autoasentajaksi, sähkömieheksi, muurariksi, tietotekniikan ammattilaiseksi tai talonrakentajaksi. Kaupungissa voi
opiskella myös ammattikoulunopettajaksi. Ammattikouluun suunnitellaan myös
opintoja karjankasvatuksesta sekä maidon- ja lihantuotannosta.
”Maasaiden rooli lihantuottajana tässä maassa on
ratkaisevan tärkeä, ja karjankasvatus on tärkeä osa
maasai-identiteettiä. Pyrimme auttamaan työssämme
maasaita monipuolistamaan
elinkeinojaan ja saamaan
uusia mahdollisuuksia”, sanoo Oskari Holmström.
Maasaiden elinolojen parantamiseen on pyrkinyt
myös Lähetysseuran tukema kehitysyhteistyöhanke.
Se päättyy tämän vuoden lopussa.
Kirkon pitkäjänteinen työ
ja
kehitysyhteistyöhanke
ovat parantaneet myös maasai-naisten asemaa viime
vuosina Morogoron aluella. Heitä opiskelee ammattikouluissa, joista osa on jo
valmistunut. Tyttöjen tulevaisuuteen vaikuttaa myös
olennaisesti 1,5 vuotta sitten tehty päätös lopettaa tyttöjen sukupuolielinten silpominen. Päätöksen takana
ovat sekä maasaiden miesettä naisjohtajat.

Katri Kuusikallio

Tansania

Kilindi ole Lestino (vas.) ja Swai Loishuro pohtivat tulevaisuuden näkymiä. Lestino haluaa taata, ettei tyttöjen silvota enää.
Ammattiopintoja suunnitteleva Kilindi ole Lestino
ja muut nuoret maasai-johtajat ovat luvanneet valvoa,
että päätöstä myös noudatetaan. Tyttöjen sukupuoli

elinten silpominen on Tansaniassa kielletty lailla.
Teksti Katri Kuusikallio ja
Marjatta Kosonen

Lähetysruutu

Ekumeeninen vastuuviikko 23.–30.10.
Teema: Turvassa?

Euroopassa on miljoonia
muualta tulleita ihmisiä, jotka etsivät täältä turvaa, toimeentuloa ja tulevaisuuden
toivoa. Heidän elämäänsä leimaa epävarmuus, sillä
pääsy Eurooppaan ei vielä
tarkoita lupaa jäädä. Kykenemmekö kulkemaan heidän
rinnallaan riippumatta siitä,
mistä he ovat tulleet ja kuinka kauan he viipyvät kans-

samme? Miten kohtaamme
heidät, jotka joutuvat kääntymään takaisin vastoin tahtoaan?

Maailmojen messu
Ekumeenisen vastuuviikon
tapahtumana Rovaniemen
seurakunnassa järjestetään
Ounasrinteen kappelilla su
30.10. klo 15 Maailmojen
messu. Messu on täynnä

musiikkia, kertomuksia ja
ystävyyttä yli rajojen.
Lämpimästi
tervetuloa
mukaan!

Ihmiset kaipaavat kuuntelijaa. Siitä kertoo yhteydenottojen määrä kirkon keskusteluavun eri kanavilla puhelimessa, netissä, chatissa ja
kirjeenä.
Kirkon
keskusteluavun
kanaviin ollaan yhteyksissä
monenlaisissa asioissa. Yleisimpiä yhteydenottojen syitä
ovat ihmissuhde asiat ja yksinäisyys. Päivystäjät kohtaavat puhelimessa ihmisiä,
jotka eivät ole päivän aikana
saaneet puhua kenellekään.
Meille kaikille on tärkeä
tulla kuulluksi ja nähdyksi.
Kirkon keskusteluapu toimii
anonyymisti: sekä päivystäjä
että soittaja kohtaavat nimettöminä. Päivystystyötä tehdään yli 40 paikkakunnalla
eri puolilla Suomea.
Päivystäjän tehtävissä toimii vapaaehtoisia ja seurakunnan työntekijöitä. Seurakunnat valmentavat päivystäjät päivystystehtäviin. Päivystystyötä tehdään yksin,
mutta päivystäjille on säännöllisesti tapaamisia työnohjauksen ja jatkokoulutuksen merkeissä. Päivystäjät
haastatellaan ja valitaan tehtävään haastattelun pohjalta.

Palvelevan puhelimen
päivystäjän kokemuksia
Tässä yhden Palvelevan puhelimen vapaaehtoisena toimivan henkilön haastattelu.
Miten koet päivystäjänä
toimimisen?
– Koen sen tärkeänä lähimmäisen auttamisen muotona. Ajattelen, että tällä pienellä henkilökohtaisella panoksella voin auttaa ihmisiä olemalla korvana silloin,
kun sille on tarvetta.
Miksi aikanaan lähdit
mukaan?
– Hyvä ystäväni kysyi,
olisinko kiinnostunut. Melko nopeasti vastasin kyllä,
kun kuulin millainen tämä
tehtävä olisi. Oli jotenkin
etuoikeutettu olo, kun tällaiseen toimintaan pyydettiin mukaan.
Onko jäänyt mieleen
jotakin tilannetta, jossa
erityisesti osasit lausua
erityisen rohkaisevat
sanat?
– Keskustelut ovat usein
hyvin polveilevia. Aiheet
ovat laidasta laitaan. Joskus saan palautetta puhelun
päätteeksi, että olipa mukava keskustella. Tunne on
usein molemminpuolinen.
Joskus soittajan ahdistus
on voimakasta ja hän pyytää neuvoja. Yritän kuunnella ja joskus saatan ehdottaa
erilaisia lähestymistapoja ai-

heeseen. Neuvojen kanssa
olen tosin varovainen.
Jollain tavalla on etuoikeutettu olo, kun soittaja pyytää rukoilemaan puolestaan.
Saatan joskus kysyä soittajalta, onko hän yrittänyt rukoilla asian puolesta – onhan hän
soittanut seurakunnan palvelevaan puhelimeen. En tietenkään tyrkytä kristittyjä ajatuksia hänelle. Ystävä vinkkasi myös, että olisi hyvä tapa
rukoilla soittajan puolesta puhelun jälkeen. Se tuntuu hyvältä. Sitä kautta ikään kuin
jättää asian Herran käsiin.
Kuinka paljon teet
päivystystyötä?
– Minulla on maksimissaan pari vuoroa kuukaudessa. Määrä on sopiva, eikä
kuormita liikaa.
Mitä saat siitä,
että toimit päivystäjänä?
– Minulle tulee sydämeen
lämmin olo siitä, että voin
auttaa tällä tavalla. Olen
myös ylpeä siitä, että kristittynä voin olla tällaisessa
luottamustoimessa. On mahtava huomata, että löytyy
paljon saman henkisiä ihmisiä, esimerkiksi tässä omassa
päivystäjien ryhmässä.
Millaista tukea
olet saanut?
– Meillä on säännöllisesti tapaamisia muiden päivystäjien kanssa. Sieltä saan
vertaistukea ja pääsen purkamaan ajatuksia aiheesta.
Päivystäjille on myös neuvottelupäiviä, joihin sisältyy
koulutusta. Meillä on näissä
tapaamisissa myös voimaannuttavia alustuksia ja virkistävää ohjelmaa.
Päivystäjänä tärkein ohjenuora on vuorisaarnan kultainen sääntö: ”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.”
(Matt. 7:12). Palvelevan puhelimen päivystäjänä saan
tehdä työtä kristillisen lähimmäisenrakkauden eteen.
Haluaisitko sinä antaa
aikaasi toisten hyväksi?
Kirkon keskusteluapu etsii
uusia päivystäjiä?
Päivystäjältä toivotaan
● halukkuutta antaa aikaa
toisten ihmisten hyväksi
● kykyä vaitiolovelvollisuuden noudattamiseen
● tällä hetkellä tasapainoista elämäntilannetta
● mahdollisuutta päivystää
n. 4 h/kuukaudessa
Jos olet kiinnostunut ota
yhteyttä toiminnanohjaaja
Laila Junttiin puh.
0400-152243 tai
laila.juntti@evl.fi.
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Sävelkaikuja

On ilo!
Olipa suuri ilo olla musisoimassa
kirkkoherran virkaanasettajaisissa
yhdessä kollegoiden, kamarikuoro Aven ja barokkiyhtye Gaudiumin sekä solistien kanssa. Sama
ilo jatkui myös Tuomasmessussa
Tuomaskuoron ja -yhtyeen kanssa.
Yhä vahvemmin olen sitä mieltä, että kirkkomuusikon eli kanttorin virka on yksi luovimpia muusikon virkoja. Joka sunnuntain aiheeseen liittyen on suuri vapaus luoda
musiikkia, valita kuorolle päivään
sopivia lauluja ja miettiä toteutusta. Ja kirkossa on käytettävissä hyvät soittimet, uruista flyygeliin sekä erilaisiin kosketinsoittimiin.
Uusimpana on hankkeilla käytetty
cembalo, joka antaa vanhan musiikin esityksiin oman lisänsä.

Musiikin harrastamiselle seurakunta tarjoaa monia vaihtoehtoja, mutta myös henkilökohtaiseen
musisointiin kannattaa panostaa.
Esimerkkinä alttonokkahuilu, jonka saa muutamalla kympillä muoviversiona. Muutaman viikon huilukouluvihkoa tutkimalla ja harjoittelemalla alkavat helpommat
sävelmät onnistua. Ja mikä ilo se
on itselle ja mikä määrä aivonystyröitä on myös saanut töitä! Jos
innostus kasvaa ja soitin alkaa tuntua omalta, voi siirtyä puuhuiluihin. Nykyään nokkahuilulla voi
suorittaa tutkintoja aina SibeliusAkatemiaa myöten…
Löydä siis paikkasi seurakunnan
kuoroissa tai etsi oma innostuksesi
lähde! Olisiko se tänä syksynä jo-

kin sopiva soitin, jota olet pitkään
miettinyt. Olkoon musiikki ilona
niin kuin psalmissa 71 sanotaan:
Lyyrani sävelin saan ylistää sinun
totuuttasi, Jumala, ja harppuni kielillä kiittää sinua, Israelin Pyhä!
Mauri Miettunen
Johtava kanttori

Virsikirjan lisävihko tutuksi laulamalla
Virsikirjamme on saanut uuden
liitteen, joka täydentää nykyistä
virsikirjaamme. Uusiin lauluihin
pääsee tutustumaan ti 18.10. klo
17 Rovaniemen kirkossa. Mukana
ovat Oulun hiippakunnasta Raimo Paaso, Jouko Kantola, Päivi Jussila. Mukana myös johtava
kanttori Mauri Miettunen.
Lisävihkon virsien aihepiirit
ovat moninaisia: esimerkiksi talvi,
kaupunkilaisuus, isänpäivä, paastonaika, ekologisuus, vastuu, ilo ja
kiitollisuus. Virsiä voidaan käyttää läpi kirkkovuoden, ja perin
-

teisen urkusäestyksen lisäksi voidaan käyttää myös bändikokoonpanoja.
Lisävihkosta henkii musiikillinen monikulttuurisuus ja monikielisyys. Lauluja on mukana muun
muassa Argentiinasta, Filippiineiltä, Irlannista, Karibialta, Kongosta ja Tansaniasta. Suomen lisäksi laulamaan pääsee muun muassa pohjois- ja inarinsaameksi, saksaksi, venäjäksi, englanniksi, hepreaksi ja espanjaksi. Myös tukiviittomat ovat uusi elementti
virsikirjaan.

Projektikuorolla innostunut vastaanotto

Touko Hujanen

Tuore kanttori Riikka Haapamäki aloitti projektikuoron, joka
tähtää harjoituksillaan Kirkkomusiikkijuhlille Helsinkiin keväällä
2017. Kuoro kokoontui ensimmäisen kerran ja vastaanotto oli innostunutta.
– Projektiluonteiselle kuorotoiminnalle näyttäisi olevan tilausta,
Riikka Haapamäki sanoo. Mukana oli 14 innokasta naista ja heille
tuntui erinomaisesti sopivan hieman väljempi treenausrytmi.

Riikka Haapamäki johtaa projektikuoroa.

Ohjelmistossa on uusia tilaussävellyksiä juuri kirkkomusiikkijuhlille, säveltäjäniminä mm. Jussi Chydenius, Mia Makaroff ja
Jaakko Mäntyjärvi.
Mukaan pääsee vielä, kuoron
seuraavat harjoitukset ovat su
9.10. ja su 30.10. klo 15-18. Sovi koelaulusta Riikka Haapamäen
kanssa p. 040-6475584 tai riikka.
haapamaki@evl.fi.

Jippu
konsertoi
kirkossa
Väinö Jalkanen
soittaa Bachia

Jouluna
Rovaniemellä!

Lisätiedot: www.rovaniemenseurakunta.fi/ajankohtaista

Väinö Jalkanen (s. 1989) on rovaniemeläislähtöinen pianotaiteilija.
Hän on opiskellut Berliinin Hanns
Eisler -musiikkikorkeakoulussa,
Budapestin
Liszt-Akatemiassa,
Sibelius-Akatemiassa sekä Lapin
musiikkiopistossa.
Rovaniemen kirkossa Jalkanen
soittaa Bachin tuotantoa. Ensimmäinen konsertti on to 27.10. klo
19 ja toinen konsertti on su 30.10.
klo 18. Molempiin konsertteihin
on vapaa pääsy! Käsiohjelman voi
halutessaan ostaa 10 euron hintaan.

Laulaja, lauluntekijä Jippu kiertää
ahkerasti kirkoissa ympäri Suomea. Konserteissa kuullaan sekä
laulajan omaa tuotantoa, että tuttuja hengellisiä lauluja. Konsertit
ovat tunnettuja Jipun vahvasta tulkinnasta ja läsnäolosta. Jippu työstää tällä hetkellä uutta hengellistä
albumiaan, joka julkaistaan loppuvuodesta 2016.
– Lauluja syntyy elämän kivuista ja vahvasta nojaamisesta

toivoon. Syvimmät vuoteni ovat
kääntyneet minulle voitoksi ja
koen, että kyyneleet eivät menneetkään hukkaan, Jippu kommentoi uutta musiikkiaan.
Jippu vihittiin lokakuussa 2015
Turun Mikaelinseurakunnan musiikkievankelistaksi. Lisäksi Jippu
juontaa Radion Dein Ihmisen ääni
-keskusteluohjelmaa.
Jippu konsertoi Rovaniemen kirkossa pe 28.10. klo 19, liput 10/5 €.
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Alttarifreskon
paljastuksesta 65 vuotta
Kun Rovaniemen kirkkoon astelee
sisään, voi jo ovelta nähdä Kristuksen astuvan vastaan.
Alttarifresko jaksaa hätkähdyttää aina vain uudelleen. Koko kuori-osan kattava fresko on niin näyttävä ja hallitseva, että on lähes
mahdotonta kuvitella kirkkoa ilman sitä. Toisaalta kirkot ovatkin
usein kokonaistaideteoksia.

Teos ajan kuvana
Taiteilija Lennart Segerstrålen
maalaama ja vuonna 1951 valmistunut ”Elämän lähde”-fresko on
aikansa kuva ja sen tapahtumat
on sijoitettu paikalliseen ympäristöön. Viime vuonna Lapin sodan
päättymisestä tuli kuluneeksi 70
vuotta, ja lokakuun 21. päivä tulee kuluneeksi 65 vuotta Rovaniemen kirkon alttarifreskon paljastamisesta.
Seurakunta halusi tilata freskon
uuteen kirkkoon nimenomaan Segerstrålelta. Segerstråle näki Lapin matkoillaan koko sodan hävityksen kauheuden, ja vaikuttui siitä miten tuhkasta alkoi hiljalleen
nousta uutta. Vaikka selkeimmät
viitteet jälleenrakennusaikaan ovat
karsiutuneet luonnoksista lopulliseen teokseen, tuhkasta nousevaan
uuteen heräämiseen viittaavat paitsi haalaripukuiset työmiehet, myös

kevääseen heräävä luonto Kristuksen oikealla puolella.

Merkittävä investointi
Tutkin keväällä 2014 valmistuneessa teologian Pro gradu -työssäni
Lapin jälleenrakennusajan kirkkojen alttaritaideteosten uskonnollista viestiä. Myös kotikirkon alttarifresko oli mukana tutkimuksessani.
Työssäni saan palata teoksen äärelle yhä uudestaan. Kalliilla fresko
hankkeella riitti myös vastustajia
aikana, jolloin kaikesta oli muutenkin pulaa. Teos on kuitenkin maksanut itsensä monin kerroin takaisin ja mielestäni on merkityksellistä, että sodan jälkeen panostettiin aineellisen jälleenrakennuksen
lisäksi henkiseen jälleenrakennukseen. Sen jäljet kantavat pitkälle.
Jokainen taideteos on aikansa kuva, mutta jokainen sukupolvi voi
luoda teokselle oman erityisen merkityksensä. ”Elämän lähde”-freskon
kerroksellisuus ja monitulkintaisuus
antaa mahdollisuuden löytää siitä
aina jotakin uutta, ja elämäntilanteesta riippuen on mahdollista samaistua eri henkilöhahmoihin.

Merkitys tässä ajassa

asettamisen juhlamessun johdantosanoissa freskon sanomaan. Herran siunauksessa pyydämme, että Jumala kääntäisi kasvonsa meidän puoleemme. Kristuksen katse näyttää freskossa suuntautuneen
kauas, kuin häntä katsovien ohi.
Toisaalta Kristus on lähempänä
kuin huomaammekaan, hänen kasvonsa ovat elämän lähteeseen kuvastuneena. Ne heijastuvat paitsi
omatuntoomme, myös lähimmäisiimme. Meidän pitäisi pystyä näkemään jokaisessa ihmisessä Kristuksen kasvot, myös heissä jotka
tappelevat tai viettävät huonoa elämää kuten freskossa Kristuksen
vasemmalla puolella olevat.
Piispan sanojen jälkeen aloin
miettiä Kristuksen kauas suuntautunutta katsetta uudella tavalla. Meidän oma ymmärryksemme
on vajavaista. Maailma on joskus
liiankin pieni ja kylvämme turhaan
riitaa, vihaa ja katkeruutta. Mutta
Kristus näkee laajemmalle ja meitä kauemmaksi. Alttarifreskon sanomassa kuultaa toivo, joka kantoi raskaiden aikojen läpi. Se sama toivo johdattaa meitä eteenpäin
myös tässä ajassa.
Noora Tikkala

Mitä sitten ”Elämän lähde” voisi kertoa meille tänään? Piispa Samuel
Salmi viittasi kirkkoherran virkaan

Ensi kerta historiassa:
Teologian tohtorien koulutus alkaa Kiinassa
apul.prof. Abraham Chen Yongtao, joka väitteli 2014 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa,
prof., dekaani Joshua Cho Hong
Kongin Baptistisesta seminaarista
sekä prof. Miikka Ruokanen Helsingin yliopistosta. Helsingin teologisella osaamisella on tärkeä rooli tämän tohtoriohjelman startissa.
Kiinan rekisteröidyissä seurakunnissa on n. 35 miljoonaa kristittyä ja vuosittain kastetaan yli miljoona uutta aikuista kristittyä. Sa-

man verran on uskovaisia myös
rekisteröimättömissä ns. kotiseurakunnissa; Kiinan protestanttien kokonaismäärä on n. 70 miljoonaa.
Kirkolla on 24 teologista seminaaria, mutta ulkomailla koulutettuja
tohtoreita on vain muutama. Nyt
alkanut uusi ohjelma täyttää tätä
suurta aukkoa.
Tohtoriohjelman koordinaattori,
Nanjingin teologisen seminaarin
opintoasioiden dekaani Lin Manhong toteaa, että tohtoriohjelmaa

on kaivattu ja suunniteltu jo kauan:
– Kiinan kirkon suurin haaste on
saada kasvavalle kirkolle entistä paremmin koulutettuja työntekijöitä.
Tarvitsemme kipeästi korkeimman
teologisen koulutuksen saaneita henkilöitä, jotka voivat tulevaisuudessa toimia kirkon johtotehtävissä sekä pappien kouluttajina teologisissa seminaareissa. Samalla haluamme edistää kiinalaista teologista ajattelua ja vahvistaa yhteyksiä Kiinan
älymystöön ja yhteiskuntaan.
Ulla Miettunen

Kiinan protestanttisen kirkon teologinen keskus Nanjingin teologinen seminaari aloittaa syyskuussa teologian tohtorien koulutuksen.
Tämä on ensimmäinen kerta manner-Kiinan historiassa. Nelivuotiseen ohjelmaan hyväksyttiin kolme
tohtoranttia systemaattisen teologian oppiaineeseen. Teologian muut
oppiaineet tullevat mahdollisiksi
tulevaisuudessa.
Opettajina ja väitöskirjojen ohjaajina toimivat Nanjingin seminaarin

Lyhtyhuutokauppa
lähetystyön hyväksi

Kiinassa väitöskirjan ohjaajina toimivat prof. Joshua Cho Hong Kongista (toinen vas.), Helsingissä väitellyt Nanjingin teologisen
seminaarin apul. prof. Abraham Chen Yongtao (keskellä) sekä Helsingin yliopiston prof. Miikka Ruokanen (toinen oik.). Tri Lin
Manhong (ens.vas.) ja Liu Wei (ens. oik.) ovat uuden ohjelman koordinaattoreita Nanjingissa.

Kirkonmäellä kirkkopuistossa ja II
hautausmaalla on uusittu valaisimia.
Kekseliäs seurakuntalainen ehdotti, voitaisiinko hautausmaan
vanhat lyhdyt kaupata huutokaupassa lähetystyön hyväksi. Kiinteistötoimi piti ehdotusta hyvänä
ja niinpä syyskuisena iltana parisenkymmentä lyhtypylvästä välttyi
joutumasta suoraan kierrätykseen.
Hyväntuulisessa
tapahtumassa
meklarina toimi Topi Litendahl.
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Jos parantumaton sairaus koskettaa
Rovaniemen seurakunnan dia
ko
nia
työn ja sairaalasielunhoidon,
kaupungin terveyskeskuksen ja
Pohjois-Suomen
Syöpäyhdistys
ry:n yhteistyöhankkeessa on tarjolla saattohoidon tukihenkilöitä parantumattomasti sairaiden potilaiden ja heidän omaistensa tueksi.

Millaista tuki on?
Tuki on maksutonta maallikkomaista vierellä kulkemista, elämäntarinoiden ja kokemusten jakamista.
Hän tuo omalla persoonallaan toivon viestiä sanoin, elein ja ilmein
olemalla sovitusti ja kiireettömästi
potilaan läsnä. Tukihenkilö noudattaa vaitioloa. Hän toimii vapaaehtoistyön periaattein noin kerran pari viikossa tai sopimuksen mukaan.
Potilaan läheiset voivat pyytää tukea
hengähdys-taukojensa ajaksi sekä

saada pienimuotoista saattaen vaihtaen tukea läheisensä kuoleman jälkeen.

Missä tukihenkilöt toimivat?
Tukihenkilöt ovat tavoitettavissa
terveyskeskuksen osastolla A1, tiistaisin klo 11.30–14, jolloin potilaat ja omaiset voivat saada lisätietoa tukihenkilötoiminnan sisällöstä
ja keskustella mieltä askarruttavista
asioista. Tukihenkilö voi toimia potilaan tukena hoitojaksoilla kaupungin terveyskeskuksen eri osastoilla,

LKS:ssa, palvelutaloissa sekä keskustan läheisyydessä potilaan kotona. Milloin pyynnön voi tehdä?
Parantumattoman sairauden kohdatessa vapaaehtoistukea voi pyytää palliatiivisen eli oireenmukaisen hoidon sekä siihen sisältyvän
saattohoidon aikana.

Mihin tukipyyntö tehdään?
Kaupungin terveyskeskuksessa palveluesimies Sirkka Peltola p. 040
7405 415, ottaa tukipyynnöt vastaan ja välittää tukihenkilöitä tukea
tarvitseville mahdollisuuksien mukaan. Ota rohkeasti yhteyttä.

Katulähetystyön
syksyn leirejä Norvajärvellä
Viikonloppu huumausaineita käyttävien läheisille
15.–16.10.
Lähtö lauantaina klo 9, paluu sunnuntaina n. klo 15.
Viikonlopun hinta 40 €/h. Leiri on tarkoitettu virkistykseksi ja tukemaan jaksamista huumeita käyttävän
läheisen rinnalla.
Perheiden lapsille ja nuorille on tarvittaessa omaa
ohjelmaa ja lastenhoitoa.
Ilmoittautuminen 30.9. mennessä
diakoniatoimistoon, 040-5830966.
Tiedustelut erityisdiakoni Antti Häröltä,
040-7687606.

Leiri päihderiippuvaisille
31.10–4.11.
Rovaniemen seurakunnan diakoniatyö järjestää leirin
naisille ja miehille, jonka tarkoituksena on tukea päihteistä vapaaseen elämään. Leirimaksu on 40 €.
Ilmoittautuminen 20.10. mennessä
diakoniatoimistoon, 040-5830966. 2
Tiedustelut erityisdiakoni Antti Häröltä,
040-7687606.

Tulossa:
Liikekielisen
hiljaisuuden retriitti
Hillakirkolla 19.–20.11.
Ohjaajana
Marja-Sisko Pohjola

Katso lisää
www.rovaniemenseurakunta.fi/
ajankohtaista

syysallakka
Tarkemmat tiedot kulloinkin lähipäivien tapahtumista näet
Uusi Rovaniemi-lehdestä keskiviikkoisin ja 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.
29.09. klo 19
Lapin Sotilassoittokunnan konsertti
		”Vaskien valoa”.
		
Vapaa pääsy / Ohjelma 10 €.
02.10. klo 10
perhemessu.
09.10. klo 18
Hiljaisuuden messu.
16.10. klo 18
Tuomasmessu.
18.10. klo 17
Uusi virsikirjan lisävihko tutuksi!
		
Laulamme yhdessä. Vapaa pääsy.
27.10. klo 19
J.S.Bach-pianokonsertti I, Väinö Jalkanen.
		
Vapaa pääsy/Ohjelma 10 €.
28.10. klo 19
konsertti, laulaja ja lauluntekijä Jippu.
		
Pääsylippu 10/5 €.
30.10. klo 18
J.S.Bach – pianokonsertti II,
		
Väinö Jalkanen. Vapaa pääsy,
		
käsiohjelma 10 €.

KESKIKAUPUNKI
01.10. klo 10–15
HUPSIS-päivä Toivon torilla,
		Lapinkävijäntie 23.
01.10. klo 11–16
srk-kodin yläsalissa Hengellisen huollon
		päivä.
01.10. klo 17
srk-keskuksessa OMA-ilta.
04.10. klo 13–14.30 kryptassa Eelin huoneessa katulähetys		työn Turinatupa.
06.10. klo 18
srk-keskukessa Jumalan kohtaamisen ilta.
07.-09.10.		
Piispantarkastus.
12.10. klo 18
Miesten saunailta Norvajärvellä,
		
lähtö klo 17.45 srk-keskuksesta,
		
Rauhankatu 70. Isäntänä Mikko Reijonen.
15.10. klo 17
srk-keskuksessa OMA-ilta.
20.10. klo 18
srk-keskukessa Jumalan kohtaamisen ilta.
26.10. klo 18
Miesten saunailta Norvajärvellä,
		
lähtö klo 17.45 srk-keskuksesta,
		
Rauhankatu 70. Isäntänä Aki Hätinen.
29.10. klo 13–15
kryptan Eelin huoneessa Rukouksen
		iltapäivä.
29.10. klo 17
srk-keskuksessa OMA-ilta.

KORKALOVAARA
01.10. klo 16
01.10. klo 11–13

kappelissa kastetapahtuma.
Ylistystanssia Hillakirkolla, Hillapolku 9.

02.10. klo 13
kappelissa messu. Kirkkokahvit.
03.10. klo 10
kappelissa lasten Enkelikirkko
		(päiväkodit).
08.10. klo 11–13
Hillakirkolla, Hillapolku 9, israelilaista
		kansantanssia.
		
Klo 12.15–13 myös yli 7-vuotiaat lapset
		mukaan.
11.10. klo 14.30
retriittivenyttely Hillakirkolla, Hillapolku 9.
15.10. klo 11–13
Ylistystanssia Hillakirkolla, Hillapolku 9.
16.10. klo 13
kappelissa messu. Kirkkokahvit.
22.10. klo 11–13
Hillakirkolla, Hillapolku 9, israelilaista
		kansantanssia.
		
Klo 12.15–13 myös yli 7-vuotiaat lapset
		mukaan.
23.10. klo 13
kappelissa messu. Merimieskirkkopiirin
		
kirkkopyhä ja kirkkokahvit.
25.10. klo 14.30
retriittivenyttely Hillakirkolla, Hillapolku 9.
26.10. klo 18–19.30 Donkkis Big Night Hillakirkolla,
		Hillapolku 9.
29.10. klo 11–13
Ylistystanssia Hillakirkolla, Hillapolku 9.
30.10. klo 13
kappelissa messu. Kirkkokahvit.

OUNASJOKI
02.10. klo 10
Meltauksen kappelissa sanajumalan		
palvelus. Messun jälkeen kirkkokahvit ja
		70/80v synttärit.
02.10. klo 13
Maijasen kappelissa sanajumalanpalvelus.
12.10. klo 18
Meltauksen kappelissa
		
Virsikirja tutuksi -ilta. Taksia voi käyttää.
16.10. klo 18
Sinetän kappelissa musiikki-ilta, "Lauluja
		
hiljaisuuteen ja rukoukseen" Sinetän dia		
koniapiirin väki kahvittaa.
23.10. klo 11
Sinetän kappelissa messu. Messun jälkeen
		
välipala ja lapsille askartelua!
27.10. klo 18–19.30 Sinetän kappelilla nuorten Donkkis.

OUNASVAARA
30.09. klo 10
kappelissa lasten Enkelikirkko (kerhot).
02.10. klo 15
kappelissa Mikkelinpäivän virsikirkko,
		4-v synttärit.
04.10. klo 9 ja 10 kappelissa lasten Enkelikirkko
		(päiväkodit).
09.10. klo 15
kappelissa Pyhät meiningit.
15.10. klo 11–13
Ounasvaara-Alakemijoki-alueen
		vapaaehtoisten rekrytointi
		
Ounasrinteellä Hessuntorin pihalla.
		
Tule juttelemaan vapaaehtoistoiminnasta,
		tarjolla soppatykkikeittoa!
15.10. klo 18
kappelissa nuorten Donkkis.
16.10. klo 15
kappelissa messu.
23.10. klo 15
kappelissa messu.

30.10. klo 15

kappelissa Maailmojen messu, ruokailu.

ALAKEMIJOKI
29.09. klo 18
kappelissa Mikkelinpäivän virsi-ilta.
		
Tuotto Hirvaan diakonia kylätoimikunnan
		hyväksi.
01.10. klo 10-15
kappelissa Donkkis-koulutus.
02.10. klo 11
kappelissa perhemessu. Burmalainen
		
lounas messun jälkeen, vapaaehtoinen
		
maksu lähetystyön hyväksi, Onnenpyörä
		
ja myyjäispöytä, käteismaksu.
05.10. klo 10
kappelissa lasten Enkelikirkko
		(päiväkodit).
14.10. klo 18
kappelissa Donkkis.
15.10. klo 11–13
Ounasvaara-Alakemijoki-alueen
		vapaaehtoisten rekrytointi
		
Ounasrinteellä Hessuntorin pihalla.
		
Tule juttelemaan vapaaehtoistoiminnasta,
		tarjolla soppatykkikeittoa!
16.10. klo 14
kappelissa perhepyhäkoulu.
23.10. klo 10
kappelissa messu, kirkkokahvit.
30.10. klo 10
kappelissa messu.

YLÄKEMIJOKI
02.10. klo 12
		
16.10. klo 10
		
30.10. klo 10
		

Viirin kappelissa perhekirkko ja
alueen 4-v ja 70/80 v syntymäpäiväjuhla.
Auttin kappelissa sanajumalanpalvelus ja
klo 12 Viirin kappelissa messu.
Auttin kappelissa messu ja klo 12
Viirin kappelissa sanajumalanpalvelus.

SAAREN-NAMMANKYLÄT
29.09. klo 10
Aapakirkossa lasten Enkelikirkko (kerhot).
29.09. klo 18
Aapakirkossa Virrestä voimaa
		-yhteislaulutilaisuus.
02.10. klo 11
Aapakirkossa Perhepyhä.
03.-06.10. klo 9 ja 10 Aapakirkossa lasten Enkelikirkko.
06.10. klo 18
Aapakirkossa Virrestä voimaa
		-yhteislaulutilaisuus.
09.10. klo 18
Aapakirkossa pyhäpäivän iltamusiikki,
		Raimo Miettunen,
		
Sanna Peltola, kirkkokahvit.
11.10. klo 17
Jouttikeron kappelissa virsi-ilta.
20.10. klo 18
Aapakirkossa Virrestä voimaa
		-yhteislaulutilaisuus.
23.10. klo 11
Aapakirkossa messu ja klo 13 Jouttikeron
		kappelissa sanajumalanpalvelus.
30.10. klo 18
Jouttikeron kappelissa iltamusiikki.

