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Taivaassa minulla on sinut,
sinä olet ainoa turvani maan päällä.
Vaikka ruumiini ja sieluni nääntyy,
Jumala on kallioni,
minun osani iankaikkisesti.
(Psalmista 73)
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Pääkirjoitus

Pyhäinpäivän kynttilät

P

yhäinpäivänä suomalaiset vievät kynttilät rakkaidensa haudoille. Pieni tuiju
palaa kappaleen aikaa syksyn pimeässä.
Pysähdytään, viivytään ja muistellaan. Yhteisen matkan kiinnekohdat nousevat muistojen
kätköistä.
Ajatuksissa on hiljainen kiitos kaikesta.
Kiitos, että saimme olla yhdessä ja matkata
kanssasi.
Pysähtyessämme haudoilla, näemme sukupolvien pitkän ketjun, jonka osasia itsekin
olemme. Elämän ääriviivat tuntuvat pelkistyvän:
Kasvamme syntymään, synnymme kasvamaan, kasvamme luopumaan, katoamme.
Sukupolvi tulee, sukupolvi menee.
Itsekukin välähdämme maailmojen äärettömässä kaikkeudessa kuin kynttilä haudalla.
Hetken.
Hautakynttilöiden loisteessa sydämestä
kumpuavat kysymykset: Mikä on elämä? Mikä
on elämä minussa ja ulkopuolellani? Miksi
juuri minä saan elää? Miksi elän juuri tässä
ajassa ja paikassa? Miksi juuri minä olen minä
enkä joku toinen? Mikä ja kuka syvimmältäni

olen? Ja mihin lopulta katoan?
Kysymykset summautuvat tiivistyneinä
lopullisen luopumisen edessä: Tässäkö tämä
nyt kaikkiaan oli? Mikä oli tämän elämän ja
mikä oman elämäni merkitys ja tarkoitus?
Elämän rajallisuuden tiedostaminen antaa elämään syvyyttä ja viisautta.
*****
autta historian ihmiskunnan tietoisuudessa on aina ollut intuitio siitä, että emme elä ainoastaan tästä todellisuudesta,
sen antamista lahjoista ja mahdollisuuksista,
yhteydestä ja ilosta, leivästä ja ulkoisesta hyvästä, vaan jostain vielä syvemmästä.
Sitä on sanoitettu eri kulttuureissa ja
uskonnoissa eri tavoin. Tavalla tai toisella se
ilmenee toivona elämän jatkumisesta viimeiseltä näyttävän rajan jälkeenkin.

K

*****
ristinusko on kuuluttanut toivon sanomana iankaikkista elämää.
Konkreettisesti sitä on sanoitettu uskontunnustuksessa kuolleitten ruumiillisena

K

Ilosanoman tuojan ihanat askeleet
Kaikilla on sama Herra, ja häneltä riittää rikkautta kaikille, jotka huutavat häntä avukseen.
Onhan kirjoitettu: ”Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu.”
Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä,
johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat
kuulla, ellei kukaan julista? Kuinka kukaan voi
julistaa, ellei häntä ole lähetetty? Onhan kirjoitettu: ”Kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan
askelet!” Mutta kaikki eivät ole olleet evankeliumille kuuliaisia. Jesaja sanookin: ”Herra,
kuka on uskonut meidän sanomamme?” Usko
syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Nyt kysyn: eivätkö he ehkä ole kuulleetkaan sitä? Varmasti ovat:
– Heidän äänensä on kaikunut kaikkialle,

Puhdistautua!
Katsellessani kahden pienen lapsen isänä kotimme keittiötä ruokailun jälkeen huomaan lian
levinneen joka paikkaan. Parhaiten ihmisen jäljen huomaan, kun katselen juomalaseja yhteisen aterian jälkeen. Ne ovat täynnä tahroja ja
sormenjälkiä. Jokainen meistä on jättänyt oman
jälkensä niihin. Vaikka, kuinka pesemme käsiä
ennen ateriaa, jälkiä silti jää. Lasit ja muut aterimet on syytä pestä huolella käytön jälkeen.
Tyhjentäessäni astioita koneesta pesun jälkeen,
on ilo huomata niiden olevan jälleen valmiita
uuteen käyttöön. Puhtaaseen lasiin saadaan jälleen puhdasta elämän vettä. Se ei likaannu ennen nauttimista.
Viime sunnuntaina vietettiin kirkoissa uskonpuhdistuksen muistopäivää. Martti Luther
oli kärkinimi 1500-luvulla Länsi- Euroopassa
alkaneelle liikkeelle, joka pyrki puhdistamaan
uskon katolisen kirkon alennustilasta. Luther
näki, että Paavin valta oli tuonut uskoon epäpy-

herättämisenä haudoista ja kohottamisena
ylös taivaaseen, jossa Jumalan ja Jeesuksen
valtaistuimen edessä on loppumaton ilojuhla.
Kaikkiaan Raamatussa sanoitetaan eri
tavoin ajatusta ikuisesta elämästä. Yhdessä
niistä sanotaan, että ”Jumalalle kuolleetkin
elävät”. Sanat tuntuvat ilmaisevan jotain
sellaista, että jossain ulottuvuudessa olisi
jokin merkillinen järjestelmä, jossa kuoleman kirjausta ei ole, vaan kaikki ovat elävinä
tallessa.
Olisiko ikuinen elämä lopulta elämän arvoituksen, elämän salaisuuden, itse elämän
olemuksen paljastumista ulottuvuudessa, joka nyt on meille täysin käsittämätöntä, koska
olemme sidottuja tähän nykyiseen olomuotoomme, ja sen asettamiin ehtoihin ja rajoihin. Ja olisiko niin, että tuo käsittämätön ulottuvuus avautuu ”viimeisen portin” jälkeen?
Ehkäpä Jumalakin on jotain vallan muuta kuin
valtaistuimella istuva muinainen itämainen
kuningas? Ja ylösnousemus kuolleista jotain
nyky-ymmärrystämme vielä enemmän?

N

yt on tämä todellisuus, kasvamisineen,
etsimisineen, ihmettelyineen, tehtävineen, luopumisineen, jossa piirrämme
elämän jälkeämme. Kerran tullaan viimeisille
rajoille, jäähyväisten portille.
Lähetyssaarnaaja Martti Rautasen elämästä kertovassa laulussa sanotaan: ”Lopulla
matkaa ikäväni ymmärrän, ihmisen on määrä
kotiin päästä kerran. … Minä vielä jaksan
toivoa.”
*****
ynttilän sytyttäminen haudalle ristinmerkin viereen ei ole vain muistamisen
ja kunnioittamisen kaunis ele.
Se on hiljaista ”minä vielä jaksan toivoa”.
Että olisi kuten runoilija sanoo: ”aamu ja
perille pääsy.”
Illan pimeässä sädehtivät kynttilät. Toivon
tuojat.
Nähdään.

K

Kari Yliräisänen
vt. kirkkoherra

*****

Viikon sana

heidän sanansa maan ääriin asti. (Room. 10:
12–18)

Rukous:
Herra Jumala,
sinä olet antanut meille pyhän sanasi
ja kutsunut meidät viemään sen
kaikkialle maailmaan.
Varusta meidät voimallasi.
Tee meistä palvelijoitasi,
jotka noudattavat käskyjäsi
ja tunnustavat nimeäsi ihmisten edessä.
Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme kautta,
joka sinun ja Pyhän Hengen kanssa
elää ja hallitsee aina ja ikuisesti.
Aamen.

Hartaus
hiä ja Raamatun vastaisia oppeja. Ihmisen jälki
oli tahrinut uskon, joka oli palautettava lähemmäksi alkuperäistä Raamatun mukaista Jumalan ilmoitusta. Luther loi monta hyvää uskon
periaatetta. Yksi keskeinen on sola fidei, sola gratia eli yksin uskosta, yksin armosta. Tämä on hyvä tapa ymmärtää ihmisen ja Jumalan suhdetta.
Me monesti tuomme uskoomme jotain omaa.
Me näemme jumalanpalveluselämän omasta
näkökulmastamme. Se saattaa tulla lapsen uskon eteen ja haitata, sekä itseä, että muita.
Reformaation hengessä meidän on hyvä
muistaa oma henkilökohtainen puhdistautuminen. Jumalaa kohdattaessa rukouksin ja hiljaisuudessa voi hän antaa meille avaimet elämämme siivoamiseen. Puhtaaseen lasiin kaadetaan
uutta viiniä. Se on elämän voimaa, iloa Herrassa, jonka Pyhä henki lahjoittaa.
Mikko Reijonen

Kirkon kynnys
Kuolevan lähellä pyhä koskettaa
Pyhäinpäivän alla ilmestyvä Pääsky kertoo monin tavoin saattohoidosta. Saamme
lukea vapaaehtoisena saattohoitajana pitkään palvelleen Pertti Viitasaaren kokemuksista ja saamme tietoa koulutuksesta,
joka valmentaa tähän vaativaan tehtävään.
Pyhäinpäivän aikaan palaamme usein
muistelemaan edesmenneitä rakkaitamme ja sytytämme kenties kynttilän heidän muistokseen. Suru saattaa vallata
mielemme niinä hetkinä, kun tulee ikävä.
Juttujen teon myötä tunsin kurkistavani surun laaksoihin. Olen kiitollinen siitä,
että sain olla tekemässä juuri tätä Pääskyn
numeroa. Sain uuden ystävän, kun tapasin
Anneli Kärkkäisen ja sain kirjoittaa hänen
tarinansa. Tapasin hänet Tuomas-messussa ja hän säteili iloa ja elämänjanoa.
En välttynyt kyyneliltä, kun pääsin mukaan saattohoitotilanteeseen. Koskaan en

ole kokenut mitään niin herkkää, kaunista, haurasta tai pysäyttävää, kuin siinä hetkessä. Koin olevani niin pieni. Raja ulkomaailman ja tuon huoneen maailman välillä puhuttelee ja koskettaa. On vaikea sanoin kuvata kiitollisuutta. Koskettava hetki kuvineen oli kuin rukousvastaus. Kiitos
mahdollisuudesta kuvaan ja julkaisuun.
Jään pohtimaan sairaalateologin työtä. Hän on surun, kuoleman ja sairauden
kanssa tekemisissä jatkuvasti. Voimia jokaiselle surun ja kuoleman parissa työtä tekevälle! Kuvan osastonhoitajalle ja
sairaalapapille erityiskiitos herkästä hetkestä. Kuvassa olevalle henkilölle lausun
hiljaa: Siunausta viimeiselle matkalle.
Hänen tyttärelleen kuiskaan: Kaunis kiitos, voimia ja siunauksen säteitä suruusi.
Harriet Urponen
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Parantumattomasti sairas Anneli Kärkkäinen

Valopilkkuja kuoleman varjossa
Kiitollisuus on sydämen muisti
Muisteleminen tekee hyvää.
Kaiken sen kauniin, valoisan ja kipeänkin kiitollinen muisteleminen,
kaiken sen, mitä on eletty, ajateltu ja aistittu.
Se auttaa meitä näkemään millaisesta menneisyydestä me tulemme ja sitten etsimään tietä eteenpäin.
Sillä jos elämässämme on ennen ollut niin paljon hyvää, miksei olisi eteenkinpäin?
Jos hyvä Jumala ennen lahjoitti meille iloa ja elinvoimaa, eikö hän vastakin ohjaisi meitä voiman lähteelle.
– Anneli Kärkkäinen (o.s. Körkkö)
Kello raksuttaa pirtin nurkassa.
Lämpö kietoutuu ihmisten ympärille, kuin käärien heidät vilttinsä suojaan. Kahvin ja piirakan
tuoksu kruunaa yhteisen hetken.
Kiire on poistunut Anneli ja
Ahti Kärkkäisen elämästä sillä
sekunnilla, kun he saivat kuulla
Annelin diagnoosin: Rintasyöpä
oli levinnyt luustoon ja myös
maksaan.

Ensiparkaisu kotipirtissä
Lapsuuden sielunmaisema kietoutuu usvaan. Anneli asuu puolisonsa kanssa tällä hetkellä synnyintalossaan Kemijokivarren
vanhassa
agraarimaisemassa.
Hän haluaisi vielä jatkaa elämäänsä täällä. – Toivo ei ole turhaa. Olemme kiitollisia jokaisesta päivästä, Anneli toteaa.
Kun Annelin äiti kuukautta
ennen laskettua aikaa koki synnytyksen olevan käsillä, tuli kätilö kotiin auttamaan. Ensin syntyi pieni poika. Kätilö tuumasi, että täällä on vielä toinenkin
vauva ja samassa hän sai kiinni
Annelin jaloista. Hän veti valkoisen ja elottomalta tuntuvan
vauvan pois. – Hieman ronskimman pyöräytyksen ja pistoksen
jälkeen minä parkaisin, Anneli kuvaa.
Annelin äidille tieto kaksosraskaudesta paljastui vasta synnytyshetkellä. Annelin sinnikkyys näkyi hänestä jo elämän
ensi sekunneista lähtien.
– Veljeni Heikki kuoli vain
puolentoista vuoden iässä. Hänen arveltiin tukehtuneen leipään, mutta voihan se olla sairauskohtauskin, Anneli miettii.
Äiti oli valmis puhumaan tästä asiasta vasta ihan viimeisinä
vuosinaan.
– Me olemme valinneet toisenlaisen tien, haluamme puhua
avoimesti vaikeistakin asioista.
Se on meidän tapamme selviytyä.

Kivijalkana rakkaus
Pariskunta on Annelin veljien
kanssa pikkuhiljaa laittanut vanhaa rintamamiestaloa kuntoon.
– Olemme tehneet remonttia,
uusimme kivijalkaa pala palalta, Ahti kertoo. Heidän yhteisen
elämänsä kivijalkaa ei tarvitse
uusia. Se on rakkaus. Kivijalan
alla on peruskallio, joka kantaa
kaiken. Se on usko. Kärkkäiset
ovat omaksuneet omakohtaisen
uskon Kristukseen vuonna -83.
Toden totta vahvaa kivijalkaa
on tarvittu.– Mitä hankalampaa
on ollut, sitä enemmän olemme
panostaneet suhteeseemme. Sitä
on hoidettu puhumalla, käymällä avioliittoleireillä ja olemalla mukana avioliittotyössä. Vaikeudet ovat hitsanneet meitä entistä tiiviimmin yhteen, Anneli
ja Ahti kuvaavat.

Kiitollisuus on
sydämen muisti.
(Jörg Zink)
Elämänsä
ruuhkavuodet
Kärkkäiset asuivat Savossa. Ahtilla on viisi sisarta ja yrittäjäperheen ainoana poikana hän
peri kymmeniä ihmisiä työllistäneen sahan. Tulipalo koitui sen
kohtaloksi ja uuden liiketoiminnan perustaminen vaati valtavat
investoinnit. Sitä ei yrityksen talous kestänyt. – Kaikki meni, piti aloittaa alusta. Itse asiassa reilusti pakkasen puolelta, Ahti
tuumaa.
Konkurssin
jälkeen he ovat yhdessä käyneet puhumassa muille, jotka
ovat olleet pahassa

taloudellisessa ahdingossa. He
ovat kertoneet selviytymistarinaansa ja valaneet uskoa muille. He ovat kulkeneet kriisistä
toiseen kuin kulkien kaarisiltaa
pitkin vaikeuksien yli. Yhteinen
rukous on kantava voima. Yhteinen usko tuo toivon kaikkiin
hetkiin. He kokevat olleensa siunattuja.

Unelmien aarrekartta
Anneli on joskus tehnyt elämästään aarrekartan. Lähes kaikki
kartan etapit on saavutettu. He
ovat saaneet työtä, paljon ystäviä ja voineet myös matkustaa. He ovat nauttineet luonnossa vaeltamisesta ja erämaan rauhasta. Tärkeimmäksi he kuitenkin kokevat sen, että he ovat
saaneet lapsia ja lastenlapsia ja
sukupolvien ketju on näin voinut jatkua.
Viis vuotta sitten kaikki muuttui. Annelilla todettiin rintasyöpä. – Ajattelin, että pääsin
helpolla sen sairauden kanssa.
Lääkäreiden mukaan kaikkien
hoitojen jälkeen paranin täysin.
Vuosikausien sinnikäs työ
palkittiin, ja oli aika siirtyä eläkkeelle yhdessä. He saivat myytyä omakotitalonsa ja muuttivat
takaisin pohjoiseen ja kokivat
sydämessään, että vihdoin kaikki on hyvin.

Myötä ja vastamäessä
Anneli kuvaa, miten toissa kesänä tilanne kääntyi huonompaan
suuntaan. – Kuljin lääkärissä kipujeni kanssa. Minulla oli outoja selkäkipuja ja kädet puutuivat. Vasta marraskuussa pääsin magneettikuviin. Torstaina

Rakkaus on Anneli ja Ahti Kärkkäisen elämän kivijalka. Kivijalkaa kantaa yhteinen vahva usko.

oli magneettikuvaus, lauantaina
juhlimme ja ilakoimme serkkutapaamisessa Ternun pirtissä ja
maanantaina menimme lääkärin
luokse kuuntelemaan tuloksia.
Ahti ehkä aavisti jotain, todetessaan, että yhdessä mennään
myötä- ja vastamäessä. Lääkärin ilme oli liian vakava. Joulu-tammikuu oli täynnä rankkoja hoitoja ja voimakasta oksentelua. Edessä oli ruokatorven
palaminen, keuhkokuume kahteen otteeseen ja keuhkoputkentulehdus. – Silloin elettiin päivä
kerrallaan. Nyt voi suunnitella
jo muutaman päivän eteenpäin,
Anneli iloitsee.

Edessä tuntematon tie
– Kaikki romahti kerralla. Mitä silloin voi tehdä, jos sairastaa
parantumatonta syöpää? Nuoret
ihmiset lauloivat Radio Deissä
taivaskaipuusta ja minä halusin
vain elää, Anneli kuvaa.
Tieto parantumattomasta sairaudesta on tehnyt nöyräksi. –
Kuolema on suuri tuntematon,
vaikka uskon, että olen matkalla
taivaaseen, Anneli sanoo. Kovin
kevein aatoksin hän ei ole valmis lähtemään.
Kysymyksiä on enemmän
kuin vastauksia. Syksy on tuonut murheita toisensa perään.
Lyhyen ajan sisällä kuoli Ahtin äiti ja Kärkkäiset joutuivat
luopumaan myös pitkäaikaisesta
rakkaasta ystävästään, lemmikkikoira Lillistä.
– Esirukous kantaa, olemme kokeneet sen konkreettisesti. Kun tyttäremme laittoi Facebookiin toiveen, että äiti tarvitsisi nyt tsemppiviestejä, sai Anneli lähes 200 postikorttia kannettuna kotiin.
– Olen kiinnittänyt ne makuuhuoneen kaapin oviin. Näen ne
joka aamu, kun herään ja muistan, että nämä kaikki ihmiset rukoilevat puolestamme.

Valopilkkuja tulevaisuudessa
Anneli on ollut aina perusluonteeltaan positiivinen ihminen.
Hän iloitsee lapsistaan, lastenlapsistaan ja vävypojistaan, joista toinen on Egyptistä, toinen
Tanskasta. Yksi suuri ilonaihe
on kuopus, joka on juuri muutta-

Credo

Annelilla on valokuva, jossa hän
seisoo veljensä Heikin haudalla pikkutyttönä.
nut Rovaniemelle. – Tuntuu hyvältä, että yksi lapsista on ihan
lähellä.
Anneli on halunnut joka päivä nousta sängystä ylös. – Tuntui, miltä tuntui, mutta lenkille on lähdettävä, Anneli vakuuttaa. Ensin hän jaksoi käydä postilaatikolla saakka, mutta nyt voi
mennä jo kaksi kilometriä.
Anneli korostaa valtavasti
vertaistuen merkitystä elämässään. Lähiaikana Kärkkäiset
pääsevät osallistumaan hengellisen pohdinnan iltoihin, joita sairaalasielunhoito ja Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys järjestävät
yhteistyössä. On tärkeää saada
puhua hengellisistä asioista, Anneli kertoo. Lisäksi Anneli käy
ystävien luona raamattupiirissä.
Pariskunnan haaveet ovat sairauden myötä tulleet pienemmiksi ja konkreettisemmiksi. –
Kunpa Annelin terveys olisi siinä mallissa, että hän voisi elää
ilman suuria kipuja, Ahti toivoo.
Kunpa pääsisimme vielä syksyllä tunturiin vaeltamaan ja keväällä hiihtämään, ehkä laskettelemaankin, Anneli toivoo. He
haluaisivat käydä myös tyttärensä uudessa kodissa Tanskassa.

Jumala voi
Anneli ei haluaisi olla taakaksi
muille. Hän ei haluaisi aiheuttaa
rakkailleen enempää surua, mutta katkeruutta vastaan hän aikoo
taistella kaikin keinoin. Hän haluaa uskoa ihmeeseen, sillä Jumala voi parantaa.
Kärkkäiset ovat omin silmin
nähneet, miten Jumala on parantanut heidän tyttärensä rukouksen avulla astmasta hänen ollessaan vielä pieni. Se vahvisti heidän uskoaan silloin ja se kantaa yhä. Edelleen he jaksavat rukoilla ihmeen puolesta ja pyytävät esirukousta myös muilta.
Lisäksi he haluaisivat olla voimiensa mukaan vertaistukena
myös muille syöpää sairastaville. – Yksin ei ole kenenkään hyvä vakavaa tautia sairastaa, Anneli sanoo.
Anneli ja Ahti kokevat seurakunnan merkittäväksi paikaksi
kohdata ihmisiä ja heitä voi nähdä esimerkiksi Tuomasmessussa ja yhteiskristillisissä tapahtumissa. Kuoleman varjon alla on
valopilkkuja: Jumalan Sana on
täynnä lupauksia. Hän antaa voimaa jokaiseen päivään.
Harriet Urponen
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Noin 260 luterilaista ja ortodoksista kirkkoa ympäri
Suomen piti ovensa avoinna kesällä 2015. Ne toimivat
Tiekirkkoina tarjoten taukopaikkavaihtoehdon ohikulkijoille, kesälomalaisille ja
paikkakunnan asukkaille.
Kirkoista hieman vajaa
puolet tilastoi kävijänsä, joita kertyi yhteensä 233 060.
Monet kirkot säilyvät suosituimpien listalla vuodesta vuoteen. Kävijät tilastoineista kirkoista suosituin oli
jälleen Turun tuomiokirkko,
jossa vieraili lähes 55 000
Tiekirkko-kävijää. Rauman
Pyhän Ristin kirkon jälkeen

seuraavaksi eniten vierailijoita oli Tampereella Lasten katedraalissa sekä maailman suurimmassa puukirkossa Kerimäellä.
Tilastoiduista
kirkoista
kymmenen suosituinta olivat (kävijämäärät suluissa)
1. Turun tuomiokirkko (50 622)
2. Rauma, Pyhän Ristin kirkko (21 087)
3. Tampere, Finlaysonin kirkko – Lasten katedraali (11 401)
4. Kerimäen kirkko (10 768)
5. Vammala, Karkku, Sastamalan kirkko – Pyhän Marian
kirkko (9 500)
6. Rovaniemen kirkko (8 470)

Pohjoisen alueen piispojen vetoomus

”Ottakaa pakenevat
lähimmäisemme
vastaan”

On vaikea käsittää sitä suurta Eurooppaan kohdistuvaa pakolaisten muuttoaaltoa ja sen suuruutta viimeiseen 70 vuoteen. Miljoonat ovat paenneet vainoja joko omassa maassaan
tai paenneet epätoivoisesti rajojen yli. Suurin osa heistä on
jäänyt naapurimaihin, mutta noin miljoona on jatkanut matkaa tänne Eurooppaan. Pakolaisten tilanne vaikuttaa meidän
kaikkien elämään.
Jeesuksen sanat Matteuksen evankeliumissa, ovat nyt entistä ajankohtaisemmat ja haasteellisemmat: ’Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne.’ Matt. 25:35
Kehotamme kaikkia meitä pohjoisen alueen asukkaita suhtautumaan pakolaisiin ystävällisesti heidän tullessa
alueellemme. Samalla toivomme avustustyön jatkuvan jota
kirkot, seurakunnat, järjestöt ja yksityiset ihmiset ovat käynnistäneet. Kiitämme kaikkia niitä tahoja, jotka ovat myötävaikuttaneet siihen, että pakolaiset ovat saanet inhimillisen
kohtelun.
Kehotamme kaikkia kristittyjä ja seurakuntia rukoukseen
kärsivän maailman ja ihmisten puolesta.
Piispa Samuel Salmi,
Oulun hiippakunta
Suomen ev.lut. kirkko

Metropoliitta Elia,
Oulun ortodoksinen
hiippakunta

Piispa Hans Stiglund,
Luulajan hiippakunta,
Ruotsin kirkko

Maahanmuuttajat
tarvitsevat
talvivaatteita
Lahjoita Toivon torille
Rovaniemelle syksyllä saapuneet turvapaikanhakijat ovat
löytäneet tiensä Toivon torille seurakunnan kirpputorille.
Puskaradion kautta tieto Toivon torin edullisista ostoksista on levinnyt maahanmuuttajien keskuuteen. Niinpä miesten talvivaatteita on myyty ennätysmäärin. Jotta talvivaatteiden myynti voidaan taata jatkossakin, Toivon tori tarvitsee uusia vaatelahjoituksia. Erityisesti miesten hyväkuntoiset talvivaatteet ja kengät ovat tervetulleita lahjoituksia näin
talven alkuun.
Toivon torin tuotolla tuetaan Lähetysseuran kautta nuorten naisten ammattikoulutusta Senegalissa, Gandagi Boarding Schoolin koulutyötä Nepalissa ja lasten turvakoti Dikonia Viipurissa Venäjällä.
Toivon tori on auki ti–pe klo 10–17 osoitteessa Lapinkävijäntie 23, katutöistä huolimatta.

Pirita Bucht lähetyssihteeriksi
Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyönohjaaja Pirita Bucht on valittu Rovaniemen seurakunnan lähetyssihteerin
virkaan. Hänellä on jo kahden vuoden
ajalta kokemusta tehtävän hoitamisesta
ja sen lisäksi hän toimi näkyvällä paikalla Valtakunnallisten Lähetysjuhlien
pääsihteerinä puolen vuoden ajan.
– On mahtava päästä jatkamaan sitä työtä, mitä olen saanut tehdä ensin
Liisa Alanteen kanssa yhdessä. Lähetystietoisuus on valtavasti lisääntynyt
kaupungissamme lähetysjuhlien myötä
ja nyt sitä tietoisuutta pääsen työssäni
hyödyntämään, Pirita kuvaa.

Harriet Urponen

Rovaniemi kuudenneksi
suosituin tiekirkko

Lähetystyö kuuluu kaikille
Lähetyssihteerin tehtävänä on suunnitella ja kehittää seurakunnan lähetystyötä yhdessä muiden työntekijöiden,
luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten
kanssa. Yksi tärkeä osa on pitää yhteyttä seurakunnan nimikkolähetteihin, jotka ovatkin tulleet jo Piritalle tutuksi.
Piritalla on selkeä näkemys kokonaisvaltaisesta lähetystyöstä. – Tavoitteenani on löytää lähetystyölle uusia,
kaikenikäisiä ystäviä. Lähetystyö kuuluu meille kaikille kuten diakonityökin. Jokainen meistä voi rukoilla lähetystyöntekijöiden puolesta, jotka ovat
kertomassa ilosanomaa Jeesuksesta Vapahtajasta ja auttamassa lähimmäisiä
eri puolilla maailmaa. Voimme myös
antaa jotain omastamme lähimmäisten
hyväksi: lahjoittaa vaatteita tai kodin
tarvikkeita lähetystyön kirpputori Toivon Torille, toimia erimittaisissa vapaaehtoistehtävissä, osallistua myyjäisiin,
keräyksiin tai kolehteihin, Pirita kertoo.
Pirita Bucht on syntynyt Sodankylässä ja tullut Rovaniemelle nuorisotyönohjaajan virkaan 2002. Lähetyskipinä hänelle syttyi, kun hän opiskeli kirkon nuorisotyön ohjaajaksi Raudaskylän kristillisellä opistolla. Lähetysnäky vahvistui
Suomen Lähetysseuran esikoulutusharjoittelussa Namibiassa vuonna 2000.

Työtä rukouksen suojassa
– Liisa on opettanut minulle miten tärkeää rukous on. Toivon, että Rovaniemen seurakunnan lähetystyötä tehdään
edelleenkin vahvasti rukouksen hengessä.
– Toivon ja rukoilen, että yhä useam-

Lähetystyö kuuluu kaikille, sanoo uusi lähetyssihteeri Pirita Bucht.
mat seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöt ottavat lähetystyön sydämelleen ja että he kertovat eri tilanteissa nimikkolähettiemme kuulumisia ja
järjestävät lähetystilaisuuksia eri puolilla seurakuntaa.
Piritan mukaan lähetystyötä voi tehdä monilla tavoilla eri yhteyksissä
eri-ikäisten kanssa.
– Loistava esimerkki yhteistyöstä
ovat Muurolan kappelilla järjestetyt lä-

hetyslounaat sekä nuorten tempaukset
Laulava joulukortti ja Laulava äitienpäiväkortti, jotka toteutettiin tansanialaisten Maasai-tyttöjen koulutuksen hyväksi.
– Aikaisemman työkokemuksen
myötä tunnen seurakuntamme työntekijöitä eri aloilta ja näen sen edesauttavan tulevaa yhteistyötämme.

Harriet Urponen

Isänpäivänä perhemessu ja vauvakirkko
Isänpäivänä 8.11. vietetään Rovaniemen kirkossa lapsiperheille suunnattuja kirkkotilaisuuksia.
Aamulla klo 10 on perhemessu, jossa esiintyvät Korkalovaaran koulun iltapäiväkerholaiset, Keltakankaan päi-

väkerholaiset ja lapsikuoro Valonlähde.
Perhemessu on lyhyempi kuin tavallinen sunnuntain messu. Messun jälkeen
on keittolounas seurakuntakeskuksessa.
Päivällä klo 15 on vuorossa vauva-

kirkko, jossa esiintyvät Kirkkomuskarilaiset. Vauvakirkossa lauletaan ja lorutellaan yhdessä. Kirkkohetki kestää
puolisen tuntia ja sopii hyvin myös
leikki-ikäisille ja leikkimielisille aikuisille.

Haluatko mukaan vapaaehtoistyöhön? Tule Tilkkutäkkiin!
Tilkkutäkki on Rovaniemen seurakunnan vapaaehtoispankki. Se on verkkopalvelu, joka löytyy osoitteesta
www.vapaaehtoispankki.fi/rovaniemi.
Tilkkutäkin avulla voi omalta kotikoneelta rekisteröityä vapaaehtoisena
palvelemaan erilaisissa tehtävissä joko
lyhytkestoisesti tai pidempiaikaisesti.
Vapaaehtoiset kokoontuvat keskiviikkoisin klo 17 kirkon kryptassa, siellä voi kysyä lisää vapaaehtoistyöstä
seurakunnasta ja saat apua tarvittaessa
myös rekisteröintiin.
Työalasta vastaava seurakunnan
työntekijä hyväksyy ja vahvistaa rekisteröinnin, jonka jälkeen pääsee ilmoittautumaan haluamiinsa tehtäviin.
Tarvittaessa rekisteröityvä haastatellaan. Osaan tehtävistä on lisäksi koulu-

tus. Rovaniemen seurakunnassa palvelee satoja vapaaehtoisia erilaisissa tehtävissä.
Tule löytämään oma paikkasi seurakunnassa!

Parillisten viikkojen la klo 17
srk-keskus. La 14.11. mukana
Ilkka Puhakka.

Kirkon kuvapankki

Pääsky • 5

Pyhäinpäivänä

hiljennytään haudalla ja kirkossa

Vuoden pimeimpään aikaan vietettävä pyhäinpäivä on Suomessa hiljainen
ja harras päivä. Silloin omaiset vievät
edesmenneiden läheistensä haudoille
kynttilöitä, seppeleitä ja kukkia.
Haudoilla käynti pyhäinpäivänä
yleistyi Suomessa toisen maailmansodan jälkeen. Kirkoissa pyhäinpäivä on
viidenneksi suosituin kirkkovuoden py-

histä jouluaaton, ensimmäisen adventtisunnuntain, ensimmäisen joulupäivän
ja kiirastorstain jälkeen.

Kuolleet ja elävät kristityt liittyvät
pyhiin sukupolvien ketjussa
Pyhäinpäivässä yhdistyvät kaikkien pyhien päivä ja kaikkien uskovien vainajien muistopäivä. Alkuaan ne olivat

erillisiä juhlia. Muistelun kohteena ovat
kristikunnan pyhät ja marttyyrit ja muut
uskossa Kristukseen kuolleet.
Pyhyys ei viittaa vain kuolleisiin. Uskova liittyy sukupolvien ketjuun ja kasteensa perusteella ja Kristukseen uskovana myös hän on pyhä.
Lähde evl.fi

Ilkka Puhakan kutsumus ja työ on evankelista
Ilkka Puhakalla on harvinainen työ ja ammatti. Hän on evankelista.
Hän ei pidä evankelistan tehtäväänsä
valintana, vaan annettuna kutsumuksena.
Kun kohtasin Kristuksen, sain tämän
tehtävän. Kutsumus on kantanut minua
läpi kaikkien vaiheiden. Kutsumukseni
on ollut paljon suurempi kuin uskoni.
Uskoni heiluu kaikkien tuulien ja
elämänkohtaloitten mukana. Mutta
kutsumustani en ole menettänyt koskaan, Puhakka sanoo.
Ilkka Puhakka koki voimakkaan herätyksen ja uskoontulon 17-vuotiaana.
– Elämässäni oli ollut aiemmin okkultistinen, spiritistinen ja pelottava
kausi. Kun sitten kohtasin Jeesuksen,
tajusin heti, että tämä kohtaaminen tulee määrittelemään elämäni, hän kertoo.
Parikymmentä ajan hän kiersi evankelistana Venäjän vankiloita.
Nuo kokemukset auttoivat oivaltamaan uskon lahjan entistä kirkkaammin. Kun kaikki tieto, taito ja järki
ovat lopussa, silloinkin uskon lahja vielä kantaa.
Näin, miten vahva on Jumalan sana
ja sanoma ylösnousseesta Jeesuksesta.

Näin, miten Jeesus parantaa ja tekee ihmeitä tänäänkin.
Ilkka Puhakka puhuu Rovaniemellä 12.–15.11. järjestettävässä Jeesuksen
seurassa -tapahtumassa.
Toinen puhuja on Seinäjoen helluntaiseurakunnan pastorina tunnettu
Martti Kallionpää.
To 12.11.
Klo 18
Avausilta Kairatemppelissä,
Ilkka Puhakka ja Martti Kallionpää
Pe 13.11.
Klo 15.30 Mihin evankelistaa vielä tarvitaan? Kutsutilaisuus seurakuntien työntekijöille ja luottamushenkilöille. Srk-keskus. Puhakka & Kallionpää.
Klo 18
Sanan ja rukouksen ilta,
kirkko, Puhakka & Kallionpää.
La 14.11.
Klo 12
Raamattuopetusta srk-keskus, Puhakka & Kallionpää.
Klo 17
OMA-ilta, Ilkka Puhakka
Klo 18
Miesten ilta, srk-koti yläsali,
Puhakka & Kallionpää

Ilkka Puhakka
Su 15.11.
Klo 10
Messu kirkossa, saarna Ilkka
Puhakka
Klo 13
Tilaisuus Kairatemppelissä,
Martti Kallionpää
Klo 15
SAILA-yhtye: Saila Seurujärvi, Anni Kaisa Ojala, Lasse Heikkilä, Ilkka Puhakka
Klo 18
Tuomasmessu kirkossa, puhe
Ilkka Puhakka
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Pertti Viitasaari on tukihenkilönä saattohoidossa.

Enää en pelkää kuolemaa
Rovaniemellä noin 200 henkilöä vuodessa tarvitsee saattohoitoa. Vakavasti sairastuneen ihmisen hoito on verkostoyhteistyötä.
Julkinen terveys- ja sosiaalihuolto
ei pysty vastaamaan kaikkiin sairaan ihmisen tai hänen omaistensa
tarpeisiin. Vaikka lääketiede on kehittynyt valtavin harppauksin, on
yksi asia, joka ei muutu. Ihminen
tarvitsee toista ihmistä kuuntelemaan, koskettamaan ja jakamaan
välillä raskastakin arkea.

Kipinä äidin kuolemasta

Kun Pertti Viitasaari sai ensimmäisen tehtävän ja häntä pyydettiin tukihenkilöksi jonkun luokse, oli tilanne jännittävä ja jäi mieleen. –
Kun katsoin tätä ihmistä silmiin,
mietin ensin, että onkohan minusta tähän. Mitä minä osaan tehdä?
Mutta siitä se sitten lähti ja tukihenkilönä toimimisesta tuli minun
elämääni tärkeä asia, joka on antanut valtavasti. Siitä tuli minulle rakas harrastus, Pertti Viitasaari kertoo.
Heti alusta lähtien Pertti Viitasaari oli niin monelle tukihenkilönä, että lopulta piti kiinnittää huomiota myös omaan jaksamiseen.
– En ymmärtänyt, miten raskasta se oli. Pitää välillä myös ladata itseänsä, että jaksaa auttaa muita. Syöpäyhdistyksen kautta olen
saanut paljon apua ja työnohjausta
tässä vaativassa tehtävässä.
– Säännölliset kokoontumiset
muiden tukihenkilöiden kanssa
ovat tärkeitä jakamisen paikkoja,
Pertti Viitasaari pohtii ja korostaa
liikunnan merkitystä elämässään. –
Pikku askareet rivitaloyhtiössä pitävät virkeänä, kutsuvat minua Talonmies Pikkaraiseksi, Pertti naurahtaa.

Ihmissuhdetyöläisen virka
Vapaaehtoisena
saattohoitajana
toimiva henkilö ei osallistu lää-

ketieteellisten kysymysten ratkaisuun. Joskus tukihenkilö voi olla
hoitajille apuna esimerkiksi syöttämässä tai kääntämässä, mutta ammattilaisiin verrattuna työ on vierellä olemista ja kuuntelemista.
– Joskus olen pitänyt hartaudenkin, kun on ollut jäähyväistilanne,
eikä pappia ole saatu paikalle. Pieni rukous ja virren laulaminen on
jäänyt omaisille tärkeänä hetkenä
mieleen. Mutta yleensä hengellisissä kysymyksissä pyydän kääntymään sairaalateologin puoleen,
Pertti Viitasaari kertoo.

Kuolema koskettaa aina
Monille saatettaville on ollut yhteistä se, että he ovat halunneet
tukihenkilön vierelle juuri silloin,
kun aavistavat kuoleman olevan
tulossa. – Silloin riittää, että on
vieressä ja pitää kädestä kiinni. Inhimillinen läheisyys on sanoinkuvaamattoman tärkeää. Ne tilanteet
ovat antoisia, elämää kantavia tilanteita. On iso asia, kun huomaa,
että luotetaan niin paljon, että voidaan kuolla vieressä.
Usein tukeminen on vaikkapa
jonkun harrastuksen toteuttamista
tai kävelyllä käymistä, aina kuunnellen tuettavaa. Toisarvoiset asiat
saavat jäädä, tukihenkilö voi auttaa
toteuttamaan sellaisia asioita, joita
terveenä tule ajatelleeksikaan.
Kuolema koskettaa meistä jokaista ja yleensä joudumme jos-

sain elämämme vaiheessa luopumaan meille rakkaasta ihmisestä. Tukihenkilönä toimiminen on
muuttanut Pertti Viitasaaren suhtautumista kuolemaan.
– Ennen pelkäsin kuolemaa,
mutta enää en pelkää. Yleensä kuolema on lähtevälle valtava helpotus. Mutta on myös niitä, joilla on
jäänyt jotakin asioita mielen päälle. Jos jotakin on jäänyt tekemättä
tai sanomatta, se saattaa kuoleman
hetkellä olla mielessä. Usein kannustankin purkamaan näitä mielen
päällä olevia asioita ja jos vain
mahdollista, niin tekemään sellaisia juttuja, joita vielä ehtii tehdä
ennen kuolemaa.

Palkintona kiitollisuus
Monelle omaiselle saattohoitotilanne on kriisitilanne. Tukihenkilön työ liittyykin sekä saatettavan
että omaisten auttamiseen. Usein
työ omaisten kanssa jatkuu vielä,
kun tuettava on kuollut.
Pertti Viitasaari rohkaisee muitakin tulemaan tukihenkilökoulutukseen. – Jos on hyvä itsetunto
ja elämä on muutenkin kunnossa, niin ei muuta kuin rohkeutta vaan. Ennen vanhaan kirjeenvaihtoilmoituksissa oli usein kommentti ”seikkailijat älkööt vaivautuko”, ja se pätee kyllä tähänkin.
Omaa pahaa oloaan ei voi lähteä
purkamaan tuettaville, Pertti Viitasaari korostaa.

– Olen saanut elämääni tämän
tehtävän kautta uusia ulottuvuuksia ja omat elämänarvot ovat muotoutuneet uuteen aakkosjärjestykseen. Tämä harrastus on palkinnut niin lukuisia kertoja ja antanut
merkityksen lähimmäisenä olemiselle. Jokainen ihminen on toisen
ihmisen arvoinen.
Harriet Urponen

Vapaaehtoiseksi
tukihenkilöksi
saattohoitoon.
Tutustumispäivä kiinnostuneille la 21.11.2015 klo 9–15
seurakuntakeskuksen juhlasalissa,
Rauhankatu 70.
Rovaniemen seurakunnan diakoniatyö ja sairaalasielunhoito,
kaupungin terveyskeskus ja
Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys
käynnistävät saattohoidon tukihenkilötoiminnan koordinoinnin
omaisten ja ammatillisen saattohoidon tueksi. Samalla jäntevöitetään sururyhmien toimintaa.
Toimintaa koordinoi seurakunnan
diakoniatyö.
Harriet Urponen

Pertti Viitasaari on toiminut vapaaehtoisena saattohoidon tukihenkilönä jo neljännesvuosisadan.
– Äiti kuoli syöpään vuonna -70
synnyinpitäjässäni Vesilahdella.
Silloin ei ollut nykyajan yhteydenpitovälineitä ja matka Pirkanmaalle oli pitkä. Kummallakin oli sellainen tunne, että olisimme tarvinneet toisiamme. Kun sitten myöhemmin lehdessä oli ilmoitus tukihenkilökoulutuksesta, en nähnyt
mitään estettä, miksi en olisi voinut osallistua.
Oman vaimon työn kautta näkemykset vain vahvistuivat sen
suuntaan, että tuen tarve tulee kasvamaan tässä yhteiskunnallisessa
tilanteessa. Ihmiset elävät yhä pidempään ja vanhusten määrä kasvaa merkittävästi. – Vaimo on pitkän uran aikana työssään kotipalvelussa nähnyt sen, mikä merkitys yksinäiselle ihmiselle on tulla
kuulluksi ja kohdatuksi. Tämä tarve on terveilläkin yhtä lailla, yksinäisyys koskettaa monia.

Osaanko minä?

Vapaaehtoisena saattohoitajana toimiva Pertti Viitasaari kokee olevansa vierellä kulkija ja kuuntelija.
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Yhteisvastuulla saattohoidon tukemiseen

Tutustumispäivä la 21.11.
Saattohoidossa vapaaehtoistyöstä
kiinnostuneille järjestetään aiheeseen liittyvä tutustumispäivä lau-

antaina 21.11.2015 klo 9–15 seurakuntakeskuksen juhlasalissa, osoitteessa Rauhankatu 70.
Päivän aikana kuullaan odotuksia ja tavoitteita saattohoidon
vapaaehtoistyölle, millaisiin tehtäviin kotona, palvelutaloissa ja
terveyskeskuksessa tukihenkilöitä
tarvitaan sekä millaista kerrottavaa tukihenkilöllä ja omaisella on
omakohtaisista kokemuksistaan.
Tutustuminen toisiinsa luo ryhmässä yhteenkuuluvuuden ja turvallisuuden tunnetta sekä rohkaisee omana itsenä olemiseen.
Tutustumispäivänä
saattohoi-

Anneli Laine

Syvällisyyttä
uuteen elämäntilanteeseen
Neuvokkaan ruorista eläkkeelle
siirtynyt Anneli Laine toivoi tulevaan taitekohtaansa: työyhteisönsä vapaalle siirtyneiden vapaaehtoistyöntekijöiden ryhmätukemista,
vapaaehtoistyötä saattohoidon parissa sekä Välittämisen viestin viemistä paikkakunnille, joissa veden
pinta väreilee yhdessä tekemiseen.
Rovaniemen seurakunnan johtava
diakoni Markku Kukkonen vastasi toiveisiin ensimmäisenä kutsuen
Annelin saattohoidon kehittämistä
koordinoivaan ohjausryhmään sekä
toimimaan käynnistyvän tukihenkilöryhmän tukijoukoissa.
Anneli Laine koki kutsun hyvin mieluisana jatkeena elämäntehtäväänsä. Nyt on vapautunut aikaa
täystahtisesta työstä ja uusi polku
antaa mahdollisuuden kokea entistäkin syvemmin ihmisten kohtaamista.

don vapaaehtoistyöhön ilmoittautuvat haastatellaan henkilökohtaisesti erillisen aikataulun mukaan.
Kurssille valituille järjestetään neljän arki-illan tukihenkilökoulutus
torstaisin 14.1.2016 lukien.
Koulutus sisältää tietoa järjestävistä tahoista, kuolevan potilaan,
omaisen ja surun kohtaamisesta,
yleisellä tasolla potilaan kivun ja
oireiden hoidosta, tukihenkilötoiminnan eettisistä periaatteista sekä
käytännön kokemuksista. Tukihenkilöiden omaan jaksamiseen kiinnitetään erityistä huomiota.
Koulutuksen jälkeen ryhmälle

Harriet Urponen

R

ovaniemen seurakunnan diakoniatyö ja sairaalasielunhoito, kaupungin terveyskeskus
ja Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys käynnistävät saattohoidon tukihenkilötoiminnan koordinoinnin
omaisten ja ammatillisen saattohoidon tueksi. Samalla jäntevöitetään sururyhmien toimintaa. Toimintaa koordinoi seurakunnan diakoniatyö.

Anneli on työhistoriansa aikana
kohdannut lukuisan määrän läheisensä menettäneitä ihmisiä ja on itse toiminut muutaman läheisensä
saattohoidossa. Hän on saanut pitää kuolevan ihmisen kädestä kiinni elämän herkällä hetkellä. – Ne
ovat olleet arvokkaita risteyskohtia myös omassa elämässä, Anneli toteaa.
Kokemusten perusteella omainen
kaipaa luotettavaa ihmistä hengähtääkseen hetkeksi potilaan saadessa tukihenkilön vierelleen. Usein
omainen haluaa jakaa myös omia
tunteitaan ja kokemuksiaan arjessa
saattohoidon aikana ja saada toivoa
uusille porraspuille läheisen kuoleman jälkeen. Anneli toivoo mukaan kanssaihmisiä oppimaan yhdessä ainutkertaisista ihmisten kohtaamisista.

Kirkkohallitus hyväksyi valtakunnallisen saattohoitohankkeen Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2014 kotimaiseksi erityiskohteeksi. Valtakunnallisen hankkeen 2015–2017 tavoitteena
on, että jokaisella suomalaisella olisi mahdollisuus saada tarvitsemaansa korkeatasoista saattohoitoa asuinpaikasta riippumatta. Valtakunnallinen hanke painottuu tietoisuuden lisäämiseen saattohoidosta ja nostaa kuoleman kysymykset yleiseen
keskusteluun ja tietoisuuteen.
Infosivusto www.hyvakuolema.fi
Rovaniemen seurakunta on saanut varoja yhteisvastuukeräyksestä saattohoidon tukitoiminnan käynnistämiseen.

Saattohoitoa tarvitsee Suomessa noin 15 000 ja Rovaniemellä noin 200 potilasta vuodessa.
Palliatiivista, oireenmukaista, tuskia lievittävää ja vähentävää
hoitoa tarvitsee 200 000 – 300 000 potilasta. Heidän tukenaan
voivat toimia koulutetut tukihenkilöt.

Ihmisenviranhoitaja Anneli Laine
ei pelkää tarttua uusiin haasteisiin
Neuvokkaan ruorista irrotettuaan.

järjestetään työnohjausta, tutustumiskäyntejä eri palveluyksiköihin,
täydennyskoulutusta ja virkistystapahtumia. Kulukorvaukset ja tapaturmavakuutus kuuluvat vapaaehtoisten huolenpitoon.

Kenelle saattohoidon
tukihenkilötyö sopii?
Naisille ja miehille, joilla on aikaa ja sydämenpaloa toimia saattohoidossa olevan potilaan vierellä ja tarjota tukeaan potilaan läheisille muuttuvassa elämäntilanteessa. Tukihenkilön oma elämäntilanne on tasapainossa ja itsellä

on karttunut kokemusta erilaisista elämäntilanteista. Vapaaehtoisen tukihenkilötoiminnan eettisten toimintaohjeiden noudattaminen, empaattisuus, kiireettömyys
ja hyvä ihmiskäsitys ohjaavat tukihenkilön toimintaa.

Tule tutusmispäivään!
Tutustumispäivään 21.11.2015 ilmoittaudutaan seurakunnan diakoniatoimiston toimistosihteerille puhelin 040 5830 966 arkisin klo
9–15 tiistaihin 17.11.2015 mennessä.
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KATUTASON SYKSY 2015
30.10. Yötaso
20.11. Peli-ilta
Bilisturnaus
5.12. Itsenäisyyspäiväjuhla
18.12. Nuorten joulujuhla
30.12.-1.1. Nuorten leiri
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Jenni
0400 690465
Erika
040 5713372

Seurakunta on Aleksi Kaupille tuttu
ympäristö. Hän on kulkenut isosiskonsa jalanjäljissä ja kokenut riparimaailman tärkeäksi. – Olen oman rippikouluni jälkeen ollut neljänä vuonna isosena rippileireillä, Aleksi sanoo. Hän
on syksyn ajan seurakunnassa työkokeilussa.

Harriet Urponen

Aleksi Kauppi nauttii
muusikkona olemisesta

Vaihtoehtojen selkiyttäminen
Työkokeilu on TE-toimiston organisoima mahdollisuus, jossa ihminen voi
selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojaan tietyssä elämänvaiheessa.
Nuorisopastori Ari Jarvan ehdottama
mahdollisuus kiinnosti Aleksia heti.
– Nyt voin rauhassa miettiä, mitä
tulevaisuudeltani haluan. Nautin muusikkona olemisesta ja olen harkinnut
musiikkikasvatuksen opintoja. Tässä työssä pääsen monipuolisesti tekemään musiikkityötä ja näin voin rauhassa miettiä, mihin musiikkikoulutukseen hakeudun.
Musiikki on ollut Aleksin elämässä aina. Äiti on musikaalinen ja kotoa
Aleksia on rohkaistu soitto- ja lauluharrastukseen. Kuten monet muutkin,
myös Aleksi haaveili jossain vaiheessa rokkistaran urasta. Paria kurssia lukuun ottamatta Aleksi on itseoppinut
kitaristi.

Aleksi Kauppi on seurakunnan työkokeilun myötä päässyt tekemään musiikkityötä kaikenikäisten parissa.
sa on aloittanut juuri uusi bändikerho,
jossa minäkin olen saanut olla mukana,
Aleksi iloitsee.
Hän on ollut yhtenä vetäjänä myös
uudistuneessa Ilonlähde -lauluyhtyeessä. Omaa bändiä hänellä ei tällä hetkellä ole.

Monipuolinen työnkuva

Rohkaisijana nuorille

Aleksia on voitu nähdä säestäjänä mitä erilaisimmissa tilaisuuksissa: koululaisjumiksissa, iltapäiväkerhoissa, hengellisissä tilaisuuksissa ja nuortenilloissa. Hän on ollut mukana lähes kaikilla nuortenleireillä tänä syksynä, ja
osin lastenleireilläkin. Hän on päässyt
osallistumaan myös ikäihmisten kohtaamisiin Helmikammarilla.
– On ollut mahtava päästä niin monipuolisesti tekemään kaikenlaista. Olen
saanut osallistua esimerkiksi kehitysvammaisten musiikkiryhmän, Iloisten
Musikanttien toimintaan ja toisaalta
olen ollut avustavana henkilönä nuorille bändeille. Aapakirkon bänditilas-

Aleksi on kiitollinen siitä, että on tullut
mukaan seurakunnan toimintaan. Hän
haluaa rohkaista myös sellaisia nuoria, jotka vielä miettivät omaa harrastustaan.
– Voit tulla mukaan juuri sellaisena
kuin olet. Ei haittaa, vaikket osaa – me
opetetaan ja annetaan eväitä! Samalla tapaa, kuin partiotyössä opetetaan
partiotaitoja, meillä opetetaan laulu- ja
soittotaitoja seurakunnan musiikkitoiminnassa. Esimerkiksi Ilonlähde – lauluyhtye on hyvä, matalan kynnyksen
harrastus, joka ei maksa mitään, mutta
antaa paljon, Aleksi kannustaa.

Kaksi isoa projektia
Silloin, kun Aleksin täytyy ladata akkuja, hän juoksee koiran kanssa Ounasvaaralla tai käy kuntosalilla. Välillä
hän kaipaa rankempaa tekemistä keholle ja silloin pelataan salibandya.
Syksyn aikana Aleksilla on kaksi
isoa projektia. Toinen on Valoa Pimeään Nenäpäiväkonsertti 6.11. kirkossa, jossa tehdään yhteistyötä nuorten biisintekijöiden kanssa. Myös
Aleksin omaa tuotantoa on tulossa Nenäpäiväkonserttiin.
Nuorten kauneimmat joululaulut
-tilaisuus on 18.12., jossa housebandina on Aapakirkon bändikerhon soittajia. Heidän kanssaan tehdään uudet
sovitukset nuorten joululauluihin juuri
tuota tilaisuutta varten. Aleksin kanssa
voi myös tulla juttelemaan musisointimahdollisuuksista seurakunnassa.
Harriet Urponen

Valoa
Pimeään
-konsertti

Rovaniemen kirkossa
Nenäpäivänä 6.11. klo 18.
Tervetuloa!

Iltakonsertti Nenäpäivänä pe 6.11.
nuorten sävellysten parissa
Rovaniemeläiset nuoret järjestävät Nenäpäivänä 6.11.
Valoa Pimeään -hyväntekeväisyyskonsertin Rovaniemen kirkossa klo 18 alkaen.
Nuoret ovat syksyn aikana työstäneet yksin ja yhteisissä workshopeissa vanhoja kappaleitaan sekä tehneet uusia lauluja konserttia varten. Lauluntekijät toimivat trubaduureina, jotka
kertovat tarinoita heidän näkemästään hyvyydestä, kuten Jumalasta, rakkaudesta

ja toivosta, tuoden valoa pimeään.
Konsertti on ilmainen, ja
varainkeruu tapahtuu vapaaehtoisella lahjoituksella sekä
Nenäpäivä-tuotteiden myynnillä konsertin aikana kirkon
aulassa. Kerätyt varat toimitetaan perille Nenäpäivän virallisten yhteistyökumppaneiden (mm. Kirkon Ulkomaanapu, Plan, Unicef) kautta.
Lisätietoa konsertista voit
lukea valoapimeaankonsertti.blogspot.fi

Rippikoulujen vaihtotoiveaika päättyi
2.10. Vaihtotoiveita tuli hiukan yli 40,
joista vielä on toeutumatta kymmenkunta. Listat säilytetään rippikoulutoimistossa ja vaihtoja tehdään myöhemminkin, jos ryhmissä vapautuu paikkoja. On kuitenkin tärkeää, että vaihtoa
odottava nuori aloittaa rippikoulunsa
siinä ryhmässä, missä on tällä hetkellä.
Ilmoittautumisajan päättymisen (30.6.)
jälkeen on tullut jälki-ilmoitatutumisia
n. 50. Heille kaikille on löytynyt paikka
niistä ryhmistä, joissa ilmoittautumishetkellä oli tilaa.

Rippikoulutiedote
voi olla roskapostissa
Sähköinen ilmoittautuminen on toiminut jo varsin hyvin. Ohjelman kautta postitetuissa infoissa sen sijaan on
edelleen ongelmaa gmail.com-osoitteiden osalta. Posti menee roskapostiin.
Ne, joilla on gmail.com sähköpostiosoite vilkaiskaa myös ns. roskapostikansio.
Toistaiseksi tätä ilmoittatumisohjelmiston ongelmaa ei ole saatu korjattua.
Koska käytössä on sähköinen ilmoittatumisjärjestelmä, myös infot lähetetään pääsääntöisesti sen välityksellä sekä nuoren että ensimmäisen huoltajan
sähköpostiin.

Vähintään puolen vuoden
rippikoulumatka
Rippikouluryhmät ovat aloittaneet tai
aloittamassa kokoontumiset. Lähes kaikilla ryhmillä on nimettynä omat työntekijät. Kunkin ryhmän työntekijät ilmoit-

Harriet Urponen

Tervetuloa kauden 2015–2016 rippikoulumatkalle

tavat omille ryhmilleen kokoontumisista.
Kaikki rippikouluun liittyvät tapaamiset
ovat tärkeitä ja läsnäolo niissä välttämätöntä. Rippikoulu kestää 80 tuntia ja sitä
käydään vähintään puolen vuoden ajan.
Jos oman rippikoulusi asioissa on epäselvyyttä, ota ensisijaisesti yhteyttä oman
ryhmäsi työntekijöihin. Heidän yhteystiedot löytyvät lähetettävästä infokirjeestä.

Vanhempainillat
Rippikoulu on myös koko perheeseen vaikuttava asia. Jokaisen rippikouluryhmän
vanhemmille pyritään järjestämään vanhempainilta rippikoulun alkutaipaleella,
jolloin vanhemmilla ja työntekijöillä on
mahdollisuus kahvikupposen äärellä keskustella kaikesta rippikouluun liittyvästä ja muustakin ja samalla myös tutustua
toisten rippikoululaisten vanhempiin.

Muualla rippikoulun käyvät
Moni nuori käy rippikoulunsa muualla
kuin oman seurakunnan rippikouluissa.

Heille lähetetään marraskuun alkupuolella infokirje, josta selviää, millä tavalla heidän yhteysjakso kotiseurakuntaan hoidetaan. Jos tähän ryhmään kuuluva nuori ei ole vielä ilmoittautunut,
sähköinen ilmoittautuminen on edelleen auki nettisivuillamme.
”Haluaisin suojella tätä nuorta,
piirittää hänet valolla ja ilolla,
ettei hänen tarvitsisi koskaan olla
yksin, pelätä eikä joutua ahdinkoon,
mutta tiedän, etten voi suojella
häntä edes itseltäni.
Lähetä pyhä enkelisi, pyhien enkelien
saatto, koko taivallinen väkesi
puolustamaan tätä nuorta,
silmäterääsi.”
(Mukaeltu kirjasta Herran kansan
ensi rippi s. 10 )
Maija Pieskä
p. 040 5268289
maija.pieska@evl.fi

Toimintapäivillä ihmiset tulevat toisilleen tutuiksi
Yhdessä lauletaan virsiä ja
hengellisiä lauluja, pitkätkin
virret ajatuksen kanssa kaikkine säkeistöineen.
”Kolmen tunnin aikana
ehtii laulaa monta laulua,”
kuvaa Olavi Nummela. Hän
istuu kahvipöydässä Reino
Lohelan vieressä, ja puhuvat toimintapäivistä ja Vanttauskoskesta. Lohelaa päiville on kutsunut ajatus nähdä muita.
”Ja makiat pullathan täältä
saa,” Lohela nauraa.
Anneli Ruokamo toimii
vapaaehtoisena kahvien laittajana. Hän kertoo käyneensä koko elämänsä seurakunnalla ruokaa laittamassa, ensi kerran 16-vuotiaana. Nyt
eläkkeellä toimintapäivien
kahvivastuu tuntui omalta.
”Ja vuosien varrella näistä
ihmisistä tulee tuttuja,” Ruokamo pohtii, jatkaen kahvipannunsa kanssa pöytään

kaatamaan kuppeihin lisää
lämmikettä.
Toimintapäivillä saa kuulla myös rauhoittavaa Sanaa.
”Jumala rakastaa meitä, ja
se on niin suuri voima, että se kantaa,” lausuu diakonissa Ylipulli päätössanoiksi. Lopuksi noustaan Törrön
ehdotuksesta laulamaan Sibeliuksen juhlavuoden kunniaksi virsi 462. Tällä kertaa
mukana ei ollut kanttoria, joten virret veisataan yhteiseen
säveleen nojaten.
”Aloitapa sie Aila,” kuuluu kehoitus. Tuolit kolisevat hetken toisiaan vasten
seisten veisataan virsi ‘Soi
kunniaksi Luojan’. Yhteinen
laulu raikaa seurakuntakodin
seiniä vasten.
Toimintapäivät Viirin seurakuntakodilla
seuraavan
kerran 12.marraskuuta.
Salla Korteniemi

Salla Korteniemi

Yläkemijoella on kokoonnuttu toimintapäiville jo yli
kaksikymmentä vuotta. Alun
perin kunta järjesti palvelupäiviä, joiden luonne on sittemmin hieman muuttunut
ja nykyään niitä kutsutaan
toimintapäiviksi. Viirin toimintapäivien taustatahoina
on seurakunnan lisäksi Neuvokas ja Yläkemijoen aluetoimisto. Diakonissa Marja-Liisa Ylipullin kanssa tapahtuman on tehnyt yhteistyössä joukko vapaaehtoisia
vastuunkantajia.
Toimintapäiviä järjestettiin lokakuun puolivälissä Viirin seurakuntakodilla,
vierailijanaan Nanni Törrö ja aiheena Jumalan huolenpito. Osallistujia oli kymmenkunta.
Toimintapäiville kutsuu
kaipuu nähdä toista, ja osallistujat kuvaavat iltapäivässä
olevan helppo olla ja tehdä.

Olavi Nummelalle (vas.) virsien laulaminen on mieluista. Anneli Ruokamo on toiminut kahvituksesta vastaavana jo monta vuotta.

Harriet Urponen
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Diakonian keittopäivää olivat 21.10. toteuttamassa Markku Takanen, Kaisa Merkkiniemi, Terttu Lehtola,
Aino Vaarala, Kirsti Marjanen ja Maija Laurila. Kuvasta puuttuu Tarja Säkkinen.

Diakonian keittopäivät taas Korkalovaaraan
Syyskuun loppupuolelta lähtien on järjestetty keskiviikkoisin diakonian keittopäiviä Korkalovaaran kappelilla.
Ruoka-annoksen hinta on 3 €,
alle kouluikäisiltä lapsilta ei
veloiteta mitään. – Asia nousi sydämelleni jo keväällä ja
kysyin mukaan kampanisutalkoissa mukana olleita emäntiä. Nyt meillä on hyvä porukka keittopäivää toteuttamassa,
Terttu Lehtola kertoo. Silti mukaan mahtuu vielä, mitä
enemmän vastuunkantajia on,
sitä tasaisemmin voidaan työ-

tä jakaa. Terttu itse on toiminut diakoniakorttelitoimikunnassa jo vuodesta 1994.
Rovaniemen seurakunnan
keittopäivillä on pitkät perinteet. Jo lama-aika 1990 -luvulla synnytti ruokapalvelutoimintaa työttömille ja pienituloisille. Diakonian keittopäiviä järjestettiin Korkalovaarassa säännöllisesti vuosina 1993–2010.

Kotiruokaa
puhtaista raaka-aineista

jestetään vapaaehtoisvoimin.
Työ on sydämen ja rakkauden työtä, jossa näkyy vahvana diakoniahenki. Ruoka
valmistetaan itse puhtaista
raaka-aineista.
– Ennen korttelitoimikunta viljeli perunatkin itse keittopäiviä varten. Silloin pidettiin talkoot, kun istutettiin
perunat ja nostettiin ne. Nyt
päästään helpolla, kun käytetään ostoperunoita, Terttu
Lehtola naurahtaa.

Diakonian keittopäiviä jär-

NUORTEN
syksyä 2015

Nuorten Yökirkko
kryptassa pe 27.11. klo 20–23.
Nuorten Kauneimmat joululaulut
Kirkossa pe 18.12. klo 18.

HU
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Sävelkaikuja

Mistä muusikkous on tehty?
Seurasin yhtenä iltana Nenäpäivä-konsertin harjoitusta, kun puolen tusinaa
innostunutta nuorta aikuista oli musisoimassa Yliopiston harjoitustilassa
kirkkokonserttia varten. Kaikki sävellykset olivat nuorten itsensä tekemiä,
sovitukset noudattivat sävelmän tehneen nuoren toiveita. Aivan vasta olin
myös kolmen nuoren muusikon Suomalaisia sävelmiä -konsertissa kirkossa. Mikä määrä taitavaa osaamista oli
näissä kahdessa tuokiossakin, heittäytymistä tulkintaan, innostusta ja nuorta energiaa, vaikkakin tyylit olivat hyvin erilaisia!
Usein mietin, kuinka suuren määrän työtä jokainen konsertti pitää sisällään sen toteuttajilta. Jo ennen kuin
oma instrumentti on hioutunut konserttikuntoon, monella on takana vuosien
työ, ellei jopa vuosikymmenten. Sitten
alkaa ohjelman suunnittelu ja harjoittelu. Tätä seuraavat yhteydenotot ja kyselyt konserttimahdollisuuksista ja jos

hyvin käy, ajankohtien ja muiden konsertin yksityiskohtien sopiminen. Erityisesti klassisen musiikin saralla täytyy olla melkoinen palo, kunnes kaikki
tämä työ on tehty ja konserttitilanne on
koittanut. Kyllä monella muulla alalla
pääsisi paljon helpommalla. Mutta kun
on se luomisen tarve, halu ilmaista musiikilla jotain tärkeää, sitä jaksaa innostua yhä uudelleen.
Tässä yhteydessä on todettava, että
kanttorin työ on kyllä siitä hieno, että
siinä voi suuntautua niin monella tavalla muusikkouteen. Toinen on innostunut kuorotyöstä, toinen urkumusiikista, toinen yhdessä toisten kanssa musisoinnista, toinen solistisista esityksistä. Ja näitä kaikkia mahdollisuuksia
voi käyttää perustyön ohella seurakunnan rakentumiseksi. Kirkollisissa toimituksissakin saa taiteilla monella tavalla, ilmaista musiikin avulla niin ilon
kuin surunkin hetkiä. Jos kirkkomuusikon esikuvia etsitään Raamatusta, en-

SAILA -yhtye kirkossa su 15.11.

Rovaniemen
kirkossa
konsertoi 15.11. SAILA
-yhtye, jonka solistina ja
perustajana on Saila Seurujärvi. Marraskuun konsertissa kuullaan yhtyeelle tyypillistä etno- ja kansanmusiikkia, jota väritetään raikkain taustalauluin ja monin akustisin
soittimin.
Multimuusikko, musiikin monitoimimies Lasse Heikkilä on säveltänyt konserttiohjelmiston
ja soittaa lisäksi kitaraa
ja moninaisia percussio -soittimia. Viulistina nähdään Anni Kaisa Ojala, joka opiskelee Sibelius-akatemian kansanmusiikkilinjalla. Saila itse laulaa ja soittaa kitaraa sekä lapinrumpua.
Musiikki on tuonut Saila Seurujärven elämään ystäviä, joiden kanssa hän konsertoi ympäri Suomea. Konsertissa esitettävät kappaleet kertovat Sailalle rakkaista elämän elementeistä: Luonnosta, ihmisen elämästä iloineen ja suruineen
sekä Jumalasta, joka tuntee meidät ja johon voimme turvata joka hetki. Sailan kotiseudun, Lapin erityispiirteet kuuluvat myös musiikissa. Artisti kokee itse olevansa osa suurta kokonaisuutta, johon liittyvät luonnon erityislaatuisuus ja
sen vivahteet. Saila ammentaa lauluunsa aineksia pohjoisen
ruskan väriloistosta, sydäntalven kylmyydestä, nuotiotulien
lämmöstä ja puhuttelevasta kaamoksesta.
Konserttiin on vapaa pääsy! Lämpimästi tervetuloa!

Enkelin siivin

konsertti
Rovaniemen
kirkossa to 19.11. klo 19.
Sopraano Helena Suominen on asunut lapsuuden ja opiskellut Rovaniemellä. Rakkaus musiikkiin on tullut äidiltään ja läheisiltään, osa
sydämestä on aina Rovaniemellä. Tällä hetkellä
asuu Tampereella. Helena
Suomisen lauluopettajana toimii Marita Koskinen.
”Haluan tällä Enkelin siivin -konsertilla antaa iloa, ajatuksia ja voimia arkeen, työhön ja vapaa aikaan,” Helena Suominen sanoo. Konsertin säestäjänä toimii Maie Kuusik ja siihen on vapaa pääsy, ohjelma 5€.

Lapin sotilassoittokunta konsertoi

Sibelius-akatemian kapellimestariopiskelijoita vierailee Lapin sotilassoittokunnassa 23.–26.11.
Soittokunnat tekevät yhteistyötä vuosittain Sibelius-Akatemian kapellimestariopiskelijoiden kanssa. Viikon aikana
kapellimestarit perehtyvät puhallinorkesterin johtoon ja musiikin saloihin soittokunnan kapellimestarin muskapt Jaakko Nurilan johdolla.
Jakson päätteeksi on luvassa kuulijaystävällinen ja tunnelmallinen uuden suomalaisen musiikin konsertti Rovaniemen
kirkossa 26.11. klo 19.
Vapaa pääsy / ohjelma 5 €.

simmäisenä mieleen tulee kuningas
Daavid, joka purki elämäänsä musiikkiin. Psalmista 71 löytyy eräänlainen
muusikon uskontunnustus: ”Niin minä myös ylistän harpulla sinua, sinun
uskollisuuttasi, minun Jumalani, soitan
kanteleella kiitosta sinulle, sinä Israelin
Pyhä. Minun huuleni riemuitsevat, kun
minä sinulle soitan, ja myös minun sieluni, jonka sinä olet lunastanut.”

Mauri Miettunen
Johtava kanttori

Virret kutsuvat laulamaan

Virsiä on mahdollista laulaa
Rovaniemen seurakunnassa
niin monin eri tavoin. Parillisen viikon keskiviikkoina on seurakuntakeskuksessa Virrestä voimaa -tilaisuus
klo 13. Aapakirkossa virsistä voimaannutaan aina parittoman viikon torstaina klo 18. Lisäksi Helmikammarin ohjelmaan sisältyy mm. torstaisin klo 12 ja tiistaisin klo 13 virsilaulua.
Tietoa kappelialueiden muista virsilaulu- sekä musiikkitapahtumista löytyy mm. kirkollisista ilmoituksista sekä seurakunnan kotisivuilta rovaniemenseurakunta.fi.
Seuraavat tilaisuudet: Virrestä voimaa seurakuntakeskuksessa 28.10., 11.11. ja 25.11. ja Virrestä voimaa Aapakirkko
5.11., 19.11., ja 3.12. Tervetuloa laulamaan!

Urkutoivekonsertti

Rovaniemen kirkossa ma
2.11. Klo 19 ”30 vuotta urkuparvella”
Kittilän kanttori Sari Alakulppi viettää tänä vuonna ”taiteilijajuhlavuottaan”
– alkoihan ura urkuparvella maailman mahtavimman
instrumentin parissa jo 30
vuotta sitten Sarin synnyinpitäjässä Sodankylässä.
Konsertin ohjelmistorakenne
on poikkeuksellinen, sillä siihen saa jokainen kuulija halutessaan vaikuttaa. Mahdollisesti kuultavien kappaleiden lista on
koottu teoksista, joita Sarilta on toivottu ”palvelusvuosien” aikana. Näistä voi toivoa illan konserttiin yhtä tai useampaakin mielikappaletta. Mahdollisuus on toivoa jotain myös listan ulkopuolelta. Jos toive kantautuu Sarille ajoissa, hän pyrkii sen mielellään toteuttamaan. Albinonin Adagio? Bachin Air? Prinsessa Ruususen häämarssi? Vai jotain ihan muuta, kuten Game of Thrones tv-sarjan tunnusmelodia tai yksi lähivuosien suurimmista
suomalaisista elokuvahiteistä Prinsessalle?
Esitä toiveesi 30.10. mennessä ja tule kuulolle! Listat löytyvät seurakunnan ajankohtaista sivulta ja kirkkoherranviraston ilmoitustaululta. Toiveen voi lähettää myös suoraan sähköpostilla osoitteeseen sari.alakulppi@evl.fi. Konserttiin on
vapaa pääsy ja käsiohjelman hinta on 5 euroa. Sydämellisesti tervetuloa!

Kiitos!
Tauno Savioja
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Sekajäte on nyt polttokelpoinen jäte

Rovaniemellä siirrytään jätteenpolttoon 1.11.2015 alkaen. Kotitalouksien sekajäteastioina toimineet astiat valjastetaan polttokelpoisen jätteenkeräykseen.
Jätteenpolttoon
siirtyminen ei muuta jäteastioiden
tyhjennysrytmejä tai jätehuoltosopimuksia vaan ne tyhjennetään kuten
ennenkin. Jäteastioihin ei saa laittaa
palamatonta jätettä vaan ne kuuluvat 1.11.2015 alkaen kaatopaikkajätteeseen (= palamaton jäte).
Hyötyjätteiden, sähkölaitteiden
ja vaarallisten jätteiden lajittelu ei
lopu! Hyötyjätteitä ovat esimerkiksi biojätteet, paperit, kartongit,
pahvit, puuperäiset jätteet, betonit
ja tiilet. Kierrätettävät jätteet hyödynnetään kuten ennenkin.
Sekajäte -nimi jää historiaan. Tilalle tulevat polttokelpoinen jäte,
joka toimitetaan Napapiirin Residuumin jäteasemilta jätteenpolttolaitokseen poltettavaksi sekä kaatopaikkajäte eli palamaton jäte. Jäteasemilla vastaanotetaan myös
pienkuormia (noin henkilöauton
peräkärrylliset) palamattomia jätteitä. Halutessaan palamattomille
jätteille voi hankkia jäteastian ja
sopia tyhjennyksestä jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Polttokelpoinen jäte ja kaatopaikkajäte ovat
maksullisia!
Omatoimiseen jätteenpolttoon ei
saa eikä kannata ryhtyä! Omassa tulipesässä poltettujen jätteiden savukaasupäästöjä ei puhdista mikään. Päästöt leijailevat lähialueen ilmaan ja maaperään. Jätteiden poltto rasittaa myös tulipesien
piippuja ja arinoita.
Isokokoiset jätteet kuten huonekalut, lasikuituveneet yms. vastaanotetaan lajittelemattomana jätteenä jäteasemilla. Vaikka isokokoinen jäte olisikin materiaaleiltaan polttoon soveltuvaa, täytyy
polttokelpoisen jätteen palakoko
olla laitokselle vietäessä korkeintaan 0,5m x 0,5 m x 0,5m. Tämän
vuoksi isokokoiset jätteet murskataan Alakorkalon jäteasemalla ja
vastaanotetaan lajittelemattomana
jätteenä.

rasiat, elintarvikepakkaukset
• biojätteet (jos ei kompostoida tai
erilliskerätä)
• kahvipaketit, sipsipussit
• kissan- ja koiranruokapussit
• rikkinäiset kengät, vaatteet ja
muut tekstiilit
• vaipat, terveyssiteet
• levyt (LP- ja cd-levyt, videokasetit)
• imurin pölypussit, tupakantumpit
• kumi- ja nahkatuotteet, vaahtomuovit
• styroxit, pienet määrät sahanpurua
• likainen paperi, kartonki ja pahvi (hyötykäyttöön kelpaamaton)
• yksittäiset hehku- ja halogeenilamput sekä sulakkeet
EI KELPAA
• käymäläjätteet ja erityisjätteet
• renkaat
• sähkölaitteet, vaaralliset jätteet
• kivi- ja maa-aineksia, hiekoitushiekkaa
• palon tai räjähdyksen vaaraa aiheuttavat
• jätteet
• hyötyjätteet (paperi, kartonki,
metalli, lasi, puu- ja puutarhajäte)
• palamatonta jätettä (esim. tasolasi, posliini)
• nestemäisiä jätteitä tai lietteitä
Kaatopaikkajäte
(=palamaton jäte) käytössä
1.11.2015 alkaen
KELPAA
• hehku- ja halogeenilamput, sulakkeet
• kristallit, peililasit
• lasikuitu

Seija Luomaranta

– muutoksia jätteiden lajittelussa!

"Tääl´rakkaiman haudalla
viipyessään, sen huomaa, hän oli vain
laina. Nyt menneistä päivistä kiittää..."

Taas sinä matkit ihmisten lauluja.
Oletko huomannut, miten tavat ovat
täällä muuttuneet?

”Surua ei voi lajitella, mutta muistamiset voi.”
• keramiikka-, posliini- ja lasiesineet ja -astiat
• eristevilla, kattohuopa, kipsilevy
EI KELPAA
• biojäte
• poltettava jäte
• renkaat
• sähkölaitteet, vaaralliset jätteet
• hyötykäyttöön kelpaavat jätteet (pakkauslasi, metalli, paperi, kartonki)
• erityisjätteet kuten asbesti

• kivi- ja maa-ainekset, hiekoitushiekka
• palon tai räjähdyksen vaaraa aiheuttavat jätteet (esim. kaasupullot)
• nestemäisiä jätteitä tai lietteitä

JÄTTEIDEN LAJILTTELU
HAUTAUSMAALLA
BIOJÄTE
• kaikki maatuva jäte

KUULUTUS
Kirkkolain 17 luvun 5 § mukaan, haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja haudan hoidosta vastaa
hautaoikeuden haltija. Hoitokehotus on annettu toukokuun 2014 aikana joko kirjeitse hautaoikeuden haltijalle tai haudalle
asennetulla tiedotteella (mikäli hautaoikeuden haltija ei ole tiedossa tai luotettavat yhteystiedot eivät ole saatavilla). Rovaniemen
seurakunnan kirkkoneuvosto (22.9.2015) on julistanut hautaoikeuden menetetyksi alla luetelluilla IV hautausmaan A ja B
hautalohkoilla ja Tavivaarassa haudoille, joilla haudan hoitovelvollisuus on olennaisesti laiminlyöty eikä hautaa ole hoidettu
kunnostuskehotuksesta huolimatta yhden vuoden määräajassa. Määräaika on päättynyt 31.5.2015. Päätös hautaoikeuden
menetyksestä annetaan tiedoksi KL 24 luvun 11 § mukaan hautaoikeuden haltijalle kirjeitse tai haudalle laitettavalla tiedotteella
(ellei hautaoikeuden haltijaa ole nimetty tai luotettavat yhteystiedot eivät ole saatavilla) sekä lehti-ilmoituksella. Lisätietoja
Rovaniemen seurakunnan hauta- ja puistotoimistosta puh 016 33 55 213 ma-pe 9-15

• leikkokukat
• multa
• haravointijäte
METALLI
• metallikannet ja -korkit
• tuikkukynttilöiden metallikuoret
• hautakynttilöiden metallihatut
POLTTOKELPOINEN JÄTE
• muovi
• kynttilät
• ns. öljykynttilöiden kuoret

Pääsky
35. vuosikerta
Julkaisija:
Rovaniemen seurakunta

Hautaoikeus julistetaan menetetyksi seuraavilla haudoilla ja haudat siirtyvät Rovaniemen seurakunnan hallintaan
Tavivaara 6/15

FAKTOJA:

• muutoksen taustalla Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista
(331/2013), joka säätää mm. orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoituskiellosta. Kielto astuu voimaan 1.1.2016.
• Polttokelpoinen jäte ja kaatopaikkajäte ovat maksullisia. Tehokas lajittelu keventää jätehuoltokustannuksia ja säästää luontoa!
• Vähäiset määrät pieniä palamattomia jätteitä kuten sulakkeen,
hehkulampun tai kissanhiekan
voi laittaa polttokelpoiseen jätteeseen.

LAJITTELUOHJEET
Polttokelpoinen jäte
käytössä 1.11.2015 alkaen
KELPAA
• muovit, esim. leipäpussit, muovi-
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Päätoimittaja
Kari Yliräisänen
puh. 040 5032 734
kari.yliraisanen@evl.fi
Toimitussihteerit
Harriet Urponen
p. 040 6700 277
harriet.urponen@evl.fi
Jouni Hagström
puh. 040 6854 935
jouni.hagstrom@evl.fi
Lehtityöryhmä
Kari Yliräisänen pj., Kari Gustafsson,
Jouni Hagström, Sanna Kerola,
Markku Kukkonen, Maija Pieskä,
Anni Tolppi ja Harriet Urponen.
Toimituksellinen aineisto
Rovaniemen seurakunnan
tiedotustoimisto,
PL 8104, 96101 ROVANIEMI
Seuraava Pääsky ke 9.12.2015
Aineisto ma 30.11.2015
Kustantaja Kotimaa Oy
Painatus Suomalainen Lehtipaino Oy
Jakelu Suomen Suoramainonta
Tilaukset 25 euroa vuodessa
Painos 30 400

Samuli Saraste

12 • Pääsky

Jouluradio taajuudella
90,0 MHz kuuluu taas
Rovaniemen seurakunta tarjoaa asukkailleen joulumusiikkia ympäri vuorokauden
ensimmäisestä adventista aina loppiaiseen saakka. Palvelu hankitaan Toivontuottajilta.
Tauotta pelkkää joulumusiikkia soittava Jouluradio aloittaa lähetyksensä
taas ensimmäisenä adventtina 29.11. Viime vuonna jouluradio keräsi yli 500 000
viikkokuulijaa. FM-kanavan lisäksi Jouluradion nettisivuilla voi kuunnella seitsemää eri musiikkityyleihin

erikoistunutta
joulukanavaa. Jouluradio kuuluu tänä
vuonna ensimmäistä kertaa
myös Radiot.fi -palvelussa.

Rovaniemen Rauhanyhdistys vietti sunnuntaina 25.10. syysseurojen yhteydessä 110-vuotisjuhlaa. Kutsuvieraina etupenkissä Rovaniemen
seurakunnan ja Rovaniemen kaupungin edustajia.

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.
Kirkko avoinna ma 30.11. 2015 – su 10.1. 2016 klo 9–21.
30.10. klo 19
31.10. klo 10
31.10. klo 18
02.11. klo 19

Tyhjän sylin messu.
Pyhäinpäivän messu.
Pyhäinpäivän hartaushetki.
Urkutoivekonsertti, Sari Alakulppi. Vapaa
pääsy, käsiohjelma 5 €.
06.11. klo 18
nuorten Nenäpäivä-konsertti.
08.11. klo 15
Vauvakirkko, kirkkomuskarilaiset.
15.11. klo 15
konsertti, SAILA-yhtye, Saila Seurujärvi, Lasse
Heikkilä, Anni Kaisa Ojala, Ilkka Puhakka.
Vapaa pääsy.
15.11. klo 18
Tuomasmessu.
17.11. klo 19
Rauhanyhdistyksen seurat.
19.11. klo 19
Enkelin siivin –konsertti, Helena Suominen
sopraano, Maie Kuusik piano, urut. Vapaa
pääsy, käsiohjelma 5 €.
26.11. klo 19
Lapin Sotilassoittokunnan konsertti, johtaa
Jaakko Nurila.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 €.
27.11. klo 20–23 kryptassa nuorten Yökirkko.
28.11. klo 15
Ortodoksisen kamarikuoron konsertti,
Adventti- ja joulumusiikkia.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €.
29.11. klo 18
Adventtivesper, Rovalan kuoro, johtaa Kadri
Joamets,
urut Mauri Miettunen. Vapaa
pääsy, kolehti.
06.12. klo 16
Laulu Isänmaalle –yhteislaulutapahtuma.
Vapaa pääsy, kolehti.
07.12. klo 19
Ylioppilaskuoro Lucida Intervallan joulukonsertti. Vapaa pääsy, käsiohjelma.

KESKIKAUPUNKI
31.10. klo 15

Viirinkankaan ja Tavivaaran kappeleissa
Pyhäinpäivän hartaus.
02.11. klo 18
srk-kodin takkahuoneessa lähetystyön
rukouspiiri.
02.11. klo 18
srk-kodin yläsalissa katulähetyksen
Pullakirkko.
04.11. klo 18
Norvajärvellä miesten saunailta. Isäntänä
Topi Litendahl.
Lähtö klo 17.45 srk-keskuksen edestä.
05.11. klo 12–14 Helmikammarilla Isänpäivänjuhla ja kahvitarjoilu.
05.11. klo 18
srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
07.11. klo 11–16 srk-kodin yläsalissa Hengellisen huollon
päivä. Ilmoittautumiset ruokailun takia
30.10. mennessä Helinä Sundelinille p. 040
8306 690.
08.11.
perhemessun ruokailun jälkeen rukouspalvelijoiden kokoontuminen srk-kodin yläsalissa.
09.11. klo 13.30–21 kryptan Eeli-salissa Heprea-ilta.
12.–15.11.
srk-keskuksessa ja kirkossa Jeesuksen seurassa-päivät.
16.11. klo 13.30–21 kryptan Eeli-salissa Heprea-ilta.
14.11. klo 17
srk-kodilla nuorten aikuisten OMA-ilta.

18.11. klo 18

Norvajärvellä miesten saunailta. Vieraana
kaupunginvaltuuston
pj Heikki Autto. Lähtö klo 17.45 srk-keskuksen edestä.
19.11. klo 18
Pyhiinvaellus Raamatun halki srk-keskuksen
salissa.
21.11. klo 13–15.30 kryptassa Rukouksen lähde, rukousiltapäivä Rovaniemen puolesta.
23.11. klo 13.30–21 kryptan Eeli-salissa Heprea-ilta.
24.11. klo 11–16 Yhteisvastuukeräyksen tiedotus- ja koulutuspäivä seurakuntakeskuksen juhlasalissa.
28.11. klo 11–14 Helmikammarilla Joulumyyjäiset.
29.11. klo 11.30–14 Diakonian joulumyyjäiset seurakuntakeskuksen juhlasalissa.
30.11. klo 13.30–21 kryptan Eeli-salissa Heprea-ilta.
30.11. klo 18
srk-kodin ylsalissa katulähetyksen
Pullakirkko.
02.12. klo 18
Norvajärvellä miesten saunailta. Isäntänä
Topi Litendahl.
Lähtö klo 17.45 srk-keskuksen edestä.
03.12. klo 17–19 viittomakielisten joulujuhla srk-keskuksessa,
Rauhankatu 70B.
07.12. klo 18
srk-kodin takkahuoneessa lähetystyön
rukouspiiri.
09.12. klo 9.15 ja 10.15 Viirinkankaan kappelissa lasten
Joulukirkko.
10.12. klo 18
srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.

OUNASVAARA
01.11. klo 15
08.11. klo 15
15.11. klo 15
21.11. klo 18
22.11. klo 15
29.11. klo 15

ALAKEMIJOKI
29.10. klo 18.30 kappelissa ”Ilta on tullut Luojani”-virsi-ilta.
31.10. klo 10
kappelissa Pyhäinpäivän jumalanpalvelus,
poisnukkuneiden muistohetki.
01.11. klo 10
kappelissa messu ja kirkkokahvit.
01.11. klo 12
kappelissa Rauhanyhdistyksen seurat.
08.11. klo 14
Isänpäivän perhepyhäkoulu.
15.11. klo 10
kappelissa messu.
17.11. klo 18
Kivitaipaleen diakoniailta Anita Töyräällä,
Ryskatie 22 B 8.
20.11. klo 18
kappelissa nuorten Donkkis.
22.11. klo 11
kappelissa perhekirkko ja 4-v synttärit.
26.11. klo 18
kappelissa Virsi-ilta.
29.11. klo 10
kappelissa adventtimessu.
06.12. klo 10
kappelissa Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus, seppeleen lasku, kirkkokahvit.
08.12. klo 12
Alakemijoen kerhojen yhteinen puurojuhla
Lähtevänojan leipomolla.

KORKALOVAARA-YLIKYLÄ
31.10. klo 13
kappelissa pyhäinpäivän messu.
03.11. klo 14.30–16 Retriittivenyttely Hillakirkolla, Hillapolku 9.
08.11. klo 13
kappelissa messu.
15.11. klo 15–17 kappelissa Pinjapuun alla –tapahtuma,
messu, välipalatarjoilu, puuhapaja.
17.11. klo 14.30–16 Retriittivenyttely Hillakirkolla, Hillapolku 9.
Syyskauden viimeinen.
21.11. klo 11–14 Piirien yhteiset joulumyyjäiset kappelissa.
22.11. klo 13
kappelissa messu. Omaishoitajien kirkkopyhä.
22.11. klo 16
kappelissa seurat, Samuel Korhonen, SLEY.
Seurojen jälkeen kahvit.
29.11. klo 13
kappelissa I adv. messu.
06.12. klo 13
kappelissa messu. Itsenäisyyspäivä.
07.12. klo 10
kappelissa lasten Joulukirkko.

OUNASJOKI
31.10. klo 10
15.11. klo 12
15.11. klo 15
20.11. klo 18
25.11. klo 18
29.11. klo 12
29.11. klo 15
08.12. klo 18
09.12. klo 18

Pyhäinpäivän messut: Klo 10 Maijasen kappelissa. Klo 12 Meltauksen kappelissa. Klo 15
Sinetän kappelissa. Saa käyttää taksia.
Meltauksen kappelissa messu. Kirkkokahvit,
jonka yhteydessä 70- ja 80- vuotiaiden syntymäpäiväjuhla.
Sinetän kappelissa messu, yleiset kirkkokahvit ja nelivuotiaiden synttärit.
Sinetän kappelissa rauhanyhdistyksen seurat.
Meltauksen kappelissa Virsikirja tutuksi –ilta.
Maijasen kappelissa Virsikirkko, kahvit.
Sinetän kappelissa perhemessu.
Välipalatarjoilu, puuhapaja.
Songan kylätalolla Kauneimmat joululaulut.
Maijasen kappelissa Kauneimmat joululaulut.

kappelissa messu.
kappelissa Isänpäivän messu, kirkkokahvit.
kappelissa messu.
kappelissa nuorten Donkkis.
kappelissa perhekirkko ja 4-v synttärit.
kappelissa adventin Pyhät meiningit.

YLÄKEMIJOKI
31.10. klo 18
08.11. klo 10
08.11. klo 12
12.11. klo 10
13.11. klo 19
22.11. klo 10
22.11. klo 12
29.11. klo 10
29.11. klo 12
06.12. klo 10
08.12. klo 10

Viirin kappelissa Pyhäinpäivän hartaushetki.
Auttin kappelissa messu.
Viirin kappelissa jumalanpalvelus.
Viirin srk-kodilla toimintapäivä.
pelimanniseurat Viirin seurakuntakodilla.
Auttin kappelissa messu.
Viirin kappelissa jumalanpalvelus.
Auttin kappelissa messu.
Viirin kappelissa 1.adv.su messu.
Auttin kappelissa Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus ja kunniakäynti sankarihaudoilla,
Autti klo 11.30 ja Viiri klo 12.15..
Viirin srk-kodilla toimintapäivä, yhteinen joulujuhla.

SAAREN-NAMMANKYLÄT
31.10. klo 10
01.11. klo 11
05.11. klo 18
08.11. klo 11
15.11. klo 11
15.11. klo 13
19.11. klo 18
29.11. klo 11
29.11. klo 13
03.12. klo 18

Jouttikeron kappelissa Pyhäinpäivän messu.
Aapakirkossa jumalanpalvelus.
Aapakirkossa Virrestä voimaa -lauluhetki.
Aapakirkossa Isänpäiväjuhla.
Aapakirkossa jumalanpalvelus.
Jouttikeron kappelissa messu.
Aapakirkossa Virrestä voimaa -lauluhetki.
Aapakirkossa jumalanpalvelus + 4v synttärit.
Jouttikeron kappelissa, Topi Litendahl.
Aapakirkossa Virrestä voimaa -lauluhetki.

Radio RovaDei 93,4 MHz
Sunnuntaisin
klo 9.55–12.

