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Keskustelulla halkeamia korjaamaan

L

uterilainen kirkkomme elää murrosta
toimintaympäristön muutoksen kanssa.
Tästä ajankohtaisena esimerkkinä on ensi
vuoden maaliskuussa voimaan tuleva laki sukupuolineutraalista avioliitosta.
Piispoista arkkipiispa Kari Mäkinen ja Helsingin piispa Irja Askola ovat julkisuudessa
ilmaisseet myönteisen kantansa samaa sukupuolta olevien avioliitolle tulevaisuudessa myös
kirkossa, vaikka he, selonteossaan kirkolliskokoukselle, yhdessä muiden piispojen kanssa
totesivat kirkon avioliittonäkemykseksi miehen
ja naisen välisen liiton. Myös piispa Tapio Luoma
ja Björn Vikström ovat arvioineet kirkon avioliittokäsityksen muuttuvan lähitulevaisuudessa
säädetyn lain mukaiseksi. Muut piispat tuntuvat
olevan kirkon perinteisen käsityksen kannalla.
*****
un piispat elokuussa antoivat kirkolliskokoukselle selonteon kirkon avioliittokäsityksestä, tiedotusvälineiden uutisoinnit heijastelivat odotusta, että piispojen
olisi tullut kirjoittaa kirkon käsitys uusiksi.
Tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa
viestittiin pettymystä, vaikka piispainkokouksen tiedotuksessa selkeästi viestittiin, mihin
toimeksiantoon vastattiin.
Selonteon jälkeen muutamat papit ovat
julkisesti ilmoittaneet vihkivänsä uuden lain
perusteella samaa sukupuolta olevia pareja,
huolimatta piispojen yhteisestä kannanotosta
pidättäytyä vihkimisestä. Helsingin hiippakuntavaltuusto ja Paavalin seurakunta ovat vedonneet samansuuntaisesti, että kirkon tulee

K

sopeutua avioliittolain muutokseen siten, että
se alkaa vihkiä ja siunata kaikki avioparit. Tiedotusvälineiden otsikoinnit edellä mainituista
ovat osaltaan pyrkineet luomaan painetta kirkon sisälle, jotta muutos lähtisi vauhtiin.
*****
okakuussa kirkko vastaanotti oikeusoppineilta oikeudellisen selvityksen avioliittolain muutoksen vaikutuksista. Tiivistetysti
selvitys korostaa:
1) Kirkko päättää itsenäisesti avioliittoon vihkimisestään.
2) Papilla ei ole velvollisuutta vihkiä samaa
sukupuolta olevia pareja.
3) Papin vihkiessä kirkolliseen avioliittoon,
hänen velvollisuutenaan on noudattaa avioliittolain lisäksi kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä säädettyjä kirkollisen vihkimisen ehtoja
ja muotoja. Kirkollinen avioliittoon vihkiminen tulee toimittaa kirkkokäsikirjassa määrätyllä tavalla.
4) Papin virkavelvollisuuksiensa vastaista vihkitoimituksen moitittavuutta ja seuraamuksia
arvioi tuomiokapituli kirkkolain virkamiesoikeudellisten säännösten valossa.
*****
irkkoa haastetaan miettimään ja muuttamaan avioliittokäsitystään ja vihkimiskäytäntöään. Viime kädessä mahdollisesta muutoksesta päättää joskus kirkolliskokous
määräenemmistöllä asiaankuuluvien valmisteluprosessien jälkeen. On selvää, että seuraukset ovat vain huonoja kirkon kannalta,
ratkaisipa kirkko asian suuntaan tai toiseen.
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Tällainen rukous on oikea ja mieluisa Jumalalle, meidän pelastajallemme,
joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.
1. Tim. 2: 1–4

P

Vauva elää täydellisessä yhteydessä äitiinsä
kohdun suojassa napanuoraruokinnassa. Vasta kun vauva on harjoitellut kolme kuukautta kohdun ulkopuoleista elämää, hän erottaa
milloin hän itse,milloin äiti on silittänyt hänen
poskeaan.
Jos voisimme kertoa vauvalle kohtuun, että
tulee päivä, jolloin sen on tultava ahtaan käytävän läpi avoimeen tilaan ja se on omillaan, vauvaa hirvittäisi. Syntymä vaikuttaisi kuolemalta.
Koko elämän kaipaamme yhteyteen, jossa mikään ei erottaisi.
Rakkaudessa kykenemme hetkittäin syvään
yhtä-olemiseen sekä mystiikan eri poluilla,
joita myös karismaattiset kokemukset osaltaan
ovat. Erillisyyttä emme kuitenkaan voi poistaa, erillisyys kuuluu tähän elämään ja saamme
myös iloita erillisyyden mahdollistamasta vapaudesta, vastuusta ja itsenäisyydestä.

Kari Yliräisänen
kirkkoherra

Isälleni

Rukous:

Sinä olet kaikkeni, isä.
Sinulle voin kertoa kaiken.
Sinä jaat iloni, jaat suruni, sinä johdatat ja kannustat.
Sinä saatoit minut lapsuudesta aikuiseksi, olet lähelläni loppuun asti.

Kaikkivaltias Jumala,
taivaan ja maan Herra.
Sinä olet antanut meille maallisen esivallan
turvaamaan järjestystä
ja hoitamaan yhteisiä asioita.
Muistuta meitä siitä,
että se on tehtävissään sinun palvelijasi.
Auta meitä noudattamaan lakia ja oikeutta.
Sido omatuntomme sanaasi,
niin että sinun tahtosi olisi
kaikissa tilanteissa ylimpänä lakinamme.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden. Aamen.

Isä minä haluan vain sanoa sinulle,
että rakastan sinua niin paljon, ettet voi sitä ikinä ymmärtää.
Hyvää isänpäivää!
Aikuinen lapsesi

Hartaus
Voimme tavoittaa hetkittäin häivähdyksiä
siitä, että kuulun itseäni suurempaan yhteyteen
ja se voi tuntua ekstaattisen ja koukuttavan ihanalta. Silti suurin osa ajastamme on tarkoitettu
erillisenä olemiseen ja siinä kasvamiseen ja itsenäisinä rakentamaan siltoja toinen toisiimme, kunnes meidät kätketään kuoleman salaisuuteen.
Kristillinen uskon kuviin kuolemasta kuuluu kuoleman ajatteleminen syntymän kaltaisena ahtaan ja pimeän portin läpi kulkemisena
uuteen elämään. Kastepsalmina luetaan usein
psalmista 139:”minä olen saanut hahmoni näkymättömissä, muotoni kuin syvällä maan alla, mutta sinulta ei pieninkään luuni ole salassa.” Näitä sanoja ajattelen myös haudalla, kun
mietiskellen kuoleman ja iankaikkisen elämän
salaisuutta.
Isä. Jumala. Sinusta on kaikki lähtöisin.
Sinuun me palaamme.
Marjatta Orava
Sairaalapastori

Pixabay

Kuolema syntymänä
”Meillä on vain yksi Jumala, Isä. Hänestä on
kaikki lähtöisin ja hänen luokseen olemme matkalla.” 1.Kor. 8:6

K

eskustelun sisältöihin liittyvät jännitteet
on ladattu jo Pyhän kirjan sisälle. Apostoli Paavali kuulutti erinäistä rajoja ylittävää tasa-arvoa. Tuolloin kysymyksenä oli:
kuka ja millä edellytyksillä saa olla niin sanotusti Jumalan kansan jäsen. Paavali teesitti:
”Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä
Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi.”
(Gal 3:27). Ts. kaikki kastetut tasa-arvoisina
ovat yksi Jumalan kansa.
Mielenkiintoista kyllä Paavali ei soveltanut tasa-arvoperiaatettaan kristillisen etiikan
ja moraalin alueelle vaan torjui jyrkästi mm.
homoseksuaaliset suhteet.
Keskustelun soisi olevan totuudellista ja
tietoon perustuvaa, kuten Paavali neuvoi Kolossan kristittyjä: ”Älkää puhuko valhetta toisistanne, te, jotka olette riisuneet pois vanhan
ihmisen tekoinensa, ja pukeutuneet uuteen,
joka uudistuu tietoon, Luojansa kuvan mukaan.” (Kol 3:9–10).

Kirkon kynnys

Viikon sana

Jumalalle mieluisa rukous
Kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja
kiittämään kaikkien ihmisten puolesta,
kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien
puolesta, jotta saisimme viettää tyyntä ja rauhallista elämää, kaikin tavoin
hurskaasti ja arvokkaasti.

Raamattuun tiukasti pitäytyvät kirkon jäsenet
ovat vaarassa irtaantua kirkosta, jos kirkko
päättää ryhtyä vihkimään homopareja. Liberaalisti ajattelevia tulee eroamaan, jos kirkko
pitäytyy nykyiseen käsitykseensä avioliitosta
ja siihen vihkimisestä. Vihkimisestä luopuminenkaan ei ratkaise ongelmia, vaan ne siirtyvät kysymykseen avioliittoon siunaamisesta.
*****
iispojen selonteko peräänkuulutti kunnioittavaa keskustelua kirkon sisällä. Porvoon piispa Björn Vikström on julkaissut
hiljattain kirjan ”Monta rakkautta”. Se tulee
sopivasti ajoitettuna puheenvuorona tilanteeseen, jossa kirkolliskokous on juuri ryhtymässä käsittelemään em. piispojen selontekoa.
Voidaan yhtyä Vikströmin ajatukseen, että
kirkon seinässä on halkeamia, jotka vaativat
yhteistä korjausta. Vikströmin kirja on haaste aitoon vuoropuheluun, jossa ”oma totuus”
laitetaan alttiiksi kriittiselle keskustelulle.
Keskustelu tyrehtyy alkutekijöihinsä, jos oma
näkemys lausutaan ainoana totuutena, jossa
ei ole tilaa millekään muulle näkökulmalle.
Keskustelu ei tule olemaan helppoa.
Keskustelu tulee kourimaan syvältä kirkon
oppeja ihmisestä, synnistä, Jumalan ilmoituksesta, kristillisestä etiikasta sekä myös ymmärrystä nykytiedon ja kristillisen elämäntulkinnan suhteesta. Kysymys ei kuitenkaan ole
vain opeista vaan myös ihmisten elämästä,
kuten arkkipiispa Mäkinen on muistuttanut.
*****

Pääkirjoitus
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Kallion seurakunnan kirkkoherra Teemu Laajasalo sai pyynnön
soittaa Syyrian tilanteesta johtuen omassa kirkossaan saattokelloja. Hän haastoi mukaan muutkin
seurakunnat ja kahdessa päivässä
yli sata kirkkoa soitti kellojaan päivittäin klo 17.
Ilmiöstä tuli kansainvälinen.
Kaiken kaikkiaan tempaukseen
osallistui 700 kirkkoa 19 maassa ja
neljässä maanosassa.
– Liitymme kellonsoittajien
joukkoon, totesi lämpimästi kirkkoherra Kari Yliräisänen. Häntä
puhutteli ajatus hiljaisesta hetkestä
aina kellojen soidessa.
Saattokelloja soitetaan hautajaisissa silloin, kun vainajaa saatetaan
ulos kirkosta. Nyt kellojen soitolla
pyritään osoittamaan myötätuntoa
Syyrian sodan ja erityisesti Aleppon pommitusten uhreille
Kyseessä on ensimmäinen kerta,
kun Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon seurakunnat lähtivät näin
laajasti myötätunnon eleenä soittamaan kellojaan kansainvälisessä
kriisitilanteessa. Kellot soivat Rovaniemellä 13.10. alkaen ja soitto jatkui 24.10. saakka, jolloin oli
YK:n päivä, sekä rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun
rukouspäivä.

Pohjois-Suomessa kelloja soittivat lisäksi Ivalon, Enontekiön,
Muonion, Kolarin, Pellon, Savukosken, Pelkosenniemen, Kemijärven, Ranuan, Tervolan, Kemin ja
Keminmaan kirkot ja Ruotsin puolelta Haaparannan ja Övertorneån
kirkot.
Katso kaikki kelloja soittaneet
kirkot osoitteesta http://www.evl.
fi/alepponkellot/

Harriet Urponen

Rovaniemen kirkon kellot
soivat Aleppon uhreille

Minne asti kellon
soitto kuuluu?

Martti Pennanen lähestyi Pääskyn
toimitusta ja kertoi kirkonkellojen
kuuluvuudesta:
”Muistan 50-luvulta, kun olimme eräänä keväänä kuulaana pakkaspäivänä sunnuntaiaamuna laskettelemassa hangilla Venevaarassa, niin yhtäkkiä alkoi kuulua kirkonkellojen ääniä. Ihmettelimme
kuinka kirkonkellot voivat kuulua
niin kauas.
Jutun luettuani otin kartan ja viivoittimen ja mittasin, että matkaa
Venevaaraan on noin 18 km. Ääni tuli sopivasti ilman esteitä etelälounaaseen Pöyliövaaran länsipuolelta Raatovaaran ja Korkiavaaran

Lähetä oma muistosi kirkonkelloihin liittyen tiedotus.rovaniemi@
evl.fi

välistä ja Mäntyvaaran itäpuolitse
Venevaaraan.
Ilman esteitä kirkonkellojen ääni
tämän mukaan kuuluisi Kivitaipaleen, Oikaraisen, Apukan, Sinetän
ja Muurolan seutuville.”

Myös Rovaniemen kirkon kelloja soitettiin Aleppon uhreille.

Sari Arposesta rovasti

liittyjän seurakuntaan, jossa liittyminen käsitellään. Palvelun
suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota tietoturvallisuuteen.
Liittymisprosessi myös nopeutuu uuden palvelun myötä. Edelleen on mahdollista liittyä kirkkoon myös käymällä kirkkoherranvirastossa.
Palvelu löytyy osoitteesta liitykirkkoon.fi. Kirkkoon on liittynyt
tänä vuonna noin 13 000 henkilöä.

Adventin ajan uutisia
Adventtina 27.11. klo 10 kirkon
messussa saarnaa kappalainen Sari Kuirinlahti, joka on valittu syksyllä Lahden Salpausselän kirkkoherraksi.
Messun jälkeen kirkkokahveilla
on läksiäistilaisuus, jolloin seurakuntalaiset voivat tuoda tervehdyksensä Sarille.
Kirkkokahvien yhteydessä on
myös lähetystyön myyjäiset. Lämpimästi tervetuloa!
Myös 79 uutta virttä sisältävä virsikirjan lisävihko otetaan käyttöön
adventtina.

Kirkko avoinna
hiljentymiseen ja matkailijoille

Kirkko on avoinna hiljentymistä ja matkailijoita
varten ma 28.11. lähtien aina loppiaisen yli
8.1. saakka päivittäin klo 9–21.

Harriet Urponen

Kirkko on uudistanut Liity kirkkoon -verkkopalvelunsa. Palvelun
kautta on helppo liittyä kirkon jäseneksi. Käyttäjä voi tunnistautua
pankkitunnuksien avulla, jolloin
valtaosa tarvittavista liittyjän tiedosta saadaan suoraan väestötietojärjestelmästä.
Kirkkoon liittyjän tarvitsee
täyttää verkkolomakkeeseen vain
puhelinnumeronsa tai sähköpostiosoitteensa. Tämän jälkeen liittymislomake siirtyy sähköisesti

Kirkon piha-alueen urakka valmis
Koko kesän ja syksyn kestänyt kirkon piha-alueen peruskorjaus on
valmis.
– Urakka on päättynyt, ihan viimeisiä viimeistelyjä tehdään, seurakunnan kiinteistöpäällikkö Kalle
Kenttälä sanoo.
Käytännössä kirkon ympäristö
on muuttunut ajanmukaisemmaksi paitsi maa-ainesten ja istutusten, myös valaistuksen ja sähköistystöiden osalta. Kirkon edusta on
saanut upean noppakivetyksen ja
saavutettavuutta on parannettu uudella, loivemmalla invaluiskalla.
Suurimmat muutokset tapahtuivat
parkkialueella ja kirkon Vapaudentien puoleisella sivustolla, sielläkin
alas vievät portaat siirrettiin hieman
etäämmälle turvallisuussyistä.
– Syksyn aikana saamme vielä
sähköiset opastaulut käyttöön.
Kirkko on avoinna 1. adventista lähtien joka päivä klo 9–21 aina
loppiaiseen saakka.

Air Camera Oy

Uusi palvelu helpottaa
kirkkoon liittymistä

Sari Arponen on toiminut pappina Rovaniemen seurakunnassa
vuodesta 1999 ja perheasiain
neuvottelukeskuksen johtajana vuodesta 2007.
– Kiitoksia ystävät onnitteluista rovastin arvonimestä. Koen, että kunnia tulee nimenomaan hiljaa ja marginaalissa tehdylle kirkon
perheneuvontatyölle, Sari Arponen sanoo.

Rovaniemen seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Sari Arponen on saanut rovastin arvonimen.
Piispa Samuel Salmi myönsi
saman arvonimen myös neljälle muulle Oulun hiippakunnan
papille: Alavieskan kirkkoherra Eija Nivala, Ranuan kr. opiston emeritusrehtori Eero Nuolioja Kempeleestä, Lumijoen kirkkoherra Markku Tölli ja kappalainen Jukka Ridanpää Kokkolasta.
Aikaisemmin
rovastin
arvo tuli jokseenkin automaattisesti yli 50-vuotiaille papeille, mutta
2000-luvulla käytäntöä muutettiin
niin, että piispa myöntää rovastin arvonimen muutamalle ansioituneelle papille vuosittain.
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Heikki Salo (vas.) Markku Korpela, Samuel Salmi, Anne Lehmus ja Ilona Yliräisänen siunasivat Kari Yliräisäsen kirkkoherraksi.

Kirkkoherran virkaanasettajaisten kuvasatoa

Piispan seurue vieraili Arktisessa keskuksessa, piispatar teki tuttavuutta jääkarhun kanssa.

Rovaniemen kirkkoherra,
rovasti Kari Yliräisänen
asetettiin virkaan Rovaniemi-viikon päätteeksi
sunnuntaina 11.9., jolloin
messun ja virkaan asettamisen toimitti piispa
Samuel Salmi.
Ohessa kuvapoimintoja
juhlatapahtumasta.
Aukeaman kuvat
Harriet Urponen ja Rainer Hiuspää

Tytär Ilona Yliräisänen ja isä Kari Yliräisänen saivat yhdessä palvella Rovaniemen
kirkon alttarilla.

Seurakunnan uuden cembalon ensisävelet soivat piispantarkastuksessa. Kanttorit esiintyivät juhlallisuuksissa.

Lapin ortodoksisen seurakunnan tervehdyksen toi kirkkoherra Jaakko Vainio.

Heikki Autto toi Rovaniemen kaupungin tervehdyksen juhlaväelle.

Piispantarkastuksen ohjelmassa oli kouluvierailu Napapiirin yläasteelle, jossa tavattiin
7-luokkalaisia.

Kirkkoherra, rovasti Kari Yliräisänen ja helluntaiseurakunnan pastori Esa Pikkumäki.

Lausuntataiteilija Ulla Miettunen
esiintyi juhlassa.

Luontoretkellä Vaattungissa kohdattiin kauden päätöstä juhliva FC Santa Clausin tyttöjen
jalkapallojoukkue, joka lauloi piispalle ja teki visaisia kysymyksiä.
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Piispa Samuel Salmi:

"Mikään inhimillinen ei saisi olla vierasta."

Piispa Samuel Salmi vieraili Rovaniemen seurakunnassa lokakuun
toisena viikonvaihteena ja tapasi
paitsi henkilöstöä ja luottamushenkilöitä, myös tärkeitä yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä. Edellisestä piispantarkastuksesta oli kulunut jo 11 vuotta.
Piispan seurueessa olivat asessori Kari Tiirola, lääninrovasti Antti Kettunen ja notaari Riittaleena Tuomi sekä piispatar Hannele Salmi.

Piispa vieraili Napapiirin yläasteella, jossa hän tapasi 7-luokkalaiset opettajineen. Oppilaat olivat
valmistelleet piispalle kysymyksiä.
Sidosryhmien lounaalla Arctic Light -hotellissa kuultiin lisää yksityiskohtia matkailunäkymistä. Eri toimijoiden yhteen hiileen puhaltaminen todettiin elinehdoksi matkailun kehittämisen
kannalta.
Tilaisuuteen osallistuivat myös
mm. aluehallintoviraston, hovioikeuden, sairaanhoitopiirin, varuskunnan, rajavartioston sekä
SPR:n edustajat.
Piispa seurueineen pääsi kurkistamaan myös koko Barentsin
alueen kulttuuria ja historiaa esille
tuovaan Arktiseen keskukseen, jossa ainutlaatuisella tavalla on yhdistetty tiede- ja tutkimuskeskus.

Mitä piispantarkastus
on tänään?
Jo kirkon varhaisista vaiheista
lähtien piispat ovat käyneet tutustumassa syntyneiden seurakuntien elämään. Näin perinteinen instituutio jatkaa historiallista tehtäväänsä.
Enemmän kuin tarkastus, korostuu nykypäivänä nimenomaan vierailun merkitys. Piispa tutustuu
vastuuta kantaviin ihmisiin ja paikkakunnan eri yhteisöjen edustajiin.

Henkilöstö ja
luottamushenkilöt tutuksi

Seurakunnan ja
kaupungin vahva side
Kaupungin johdon tapaamisessa
kaupunginjohtaja Esko Lotvonen
johdatti alueen kehitysnäkymiin.
– Rovaniemen matkailussa ja rakentamisessa on vahvasti myönteisiä näkymiä. Vaikka julkisen talouden hoidossa on haasteensa, voi
selvästi nähdä jo muidenkin toimialojen hyötyvän positiivisista näköaloista, Esko Lotvonen sanoi.
Keskustelussa nousi esiin tarve yhä tiiviimmälle yhteistyölle esimerkiksi maahanmuuttajien ja ikäihmisten parissa tehtävään työhön ja korkeakoulutuksen vahvistamiseen liittyen. Diakonian kaupunkilaisille antamaa
apua pidettiin ensiarvoisen tärkeänä asiana.
Seurakunnan ja kaupungin yhteisenä tavoitteena on toimia kaupungin parhaaksi niin, että ihmisillä olisi hyvä olla.

Piispantarkastuksen seurue teki luontoretken Vaattunkikönkäälle.

Tervettä
karismaattisuutta

Lappilainen yhteishenki
voimavarana
Seurakunnalla on aina ollut luonteva yhteys paikallisiin kouluihin.
Seurakunnan työntekijät ovat olleet tervetulleita pitämään koulujen aamunavauksia ja järjestämään
kerhotoimintaa.

Piispa tapasi luonnollisesti myös
seurakunnan henkilöstöä tilaisuudessa, jossa nostettiin esiin työyhteisön vahvuuksia ja kehittämistarpeita. Piispa rohkaisi henkilöstöä
kohtaamaan ja auttamaan erilaisista taustoista tulevia ihmisiä.
– Minkä haluatte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.
Myös sukupuolineutraali avioliittolaki herätti keskustelua. Piispa
tunnusti, ettei aiheesta puhuminen
ole helppoa.
– Kirkon linjaus on edelleen, että avioliitto on miehen ja naisen
välinen liitto. Mutta kaikkien ihmisten kanssa rukoilemme, piispa korosti.
Piispa vieraili myös veljeskodin 30-vuotisjuhlaviikon tapahtumassa, jossa hän tapasi sotiemme
veteraaneja. Syvä kunnioitus huokui arvokkaasta musiikkipitoisesta
hartaushetkestä.

Yleisen piispantarkastuksen suorittivat piispa Salmen lisäksi lääninrovasti Antti Kettunen (vas.), asessori Kari Tiirola, notaarina Riittaleena Tuomi.

Kirkkoillassa huomioitiin kultaisin ja hopeisin ansiomerkein seurakunnan työntekijöitä ja luottamushenkilöitä.

Lauantaina vierailtiin Norvajärven leirikeskuksessa, jossa
oli koolla oppilaitostyön väkeä
Oma-leirin merkeissä. Leirin teemana oli rohkaiseminen. Seurue
koki ainutlaatuisen hetken, kun
lapset, varhaisnuoret ja aikuiset
rohkaisivat seuruetta kukin omalla tavallaan.
– Me saimme kokea, että meitä
siunattiin ja puolestamme rukoiltiin, asessori Kari Tiirola kiitti.
– Rovaniemellä on rukoustyössä vuosia kestäneet juuret. Tämä
on yhteisö, joka rukoilee ja yhteisö, joka hengittää terveellä tavalla, piispa Samuel Salmi sanoi.
Luottamushenkilöiden tapaamisessa sanoitettiin rooleja henkilöstön ja luottamushenkilöiden
yhteistyön tiimoilta ja kuultiin
puheenvuoroja, joissa toiveena
oli yhä avoimempi vuoropuhelu.
– Teemme jo hyvää yhteistyötä, mutta voisimme siirtyä erinomaiseen yhteistyöhön. Tällöin
ottaisimme askeleen siihen suuntaan, että olisimme toisillemme
liike-elämän termein ”smart partners”, fiksuja yhteistyökumppaneita, kuvasi kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja Terttu Luoma-aho.
Seurakunta sai kiitosta hyvästä
hallinnon hoidosta ja tarkasta talouden pidosta sekä järjestelmällisestä arkistoinnista. Myös ympäristövastuu toi kunniamaininnan, sillä Kirkon ympäristödiplomi on uusittu vuonna 2015.

Henkilöstön jaksamiseen ja
työhyvinvointiin kehotettiin kiinnittämään erityistä huomiota, mihin onkin tartuttu Uute -hankkeen
myötä. Heräsi myös keskustelua
siitä, mikä on Lapin suurimman
seurakunnan rooli muiden seurakuntien tukijana ja yhteistyökumppanina.
Musiikkipitoisessa seurakuntaillassa myös palkittiin ansiomerkein sekä henkilöstöä että luottamushenkilöitä pitkäaikaisesta palvelusta.

Piispa siunasi
uudet työntekijät
Sunnuntaina
piispanmessussa
kirkkovuoden aiheena oli Jeesuksen lähettiläät. Messussa esittäytyivät seurakunnan uudet työntekijät, jotka saivat siunauksen tehtäviinsä. Musiikillista väriä toivat Putaan pelimannit.
Kirkkoherra Kari Yliräisänen
kuvasi saarnassaan, miten tässä
ajassa elämme kulttuurisen murroksen keskellä, jossa saattaa välillä näyttää siltä, että menettäisimme asemiamme. Meitä kuitenkin kutsutaan rohkaisemaan ja
todistamaan rohkeasti.
–Menkää rohkeasti huomiseen,
tuntemattomaan maastoon, uusia
muotoja etsien ja palvelijana toimien.
Piispanmessun jälkeen oli virallisten puheenvuorojen aika.
Esille nousivat huolet kirkkoon
kuuluvien laskevasta määrästä ja
laajasta kiinteistökannasta.

Vaalikaa yhteyksiä
Loppupuheenvuorossaan piispa
nosti esiin kaupungin ja seurakunnan saumattoman yhteistyön,
joka perustuu samansuuntaiseen
arvopohjaan ja jonka avulla voidaan entistä paremmin palvella
paikkakunnan ihmisiä.
Piispa pyysi vaalimaan yhteyksiä paikkakunnan keskeisten toimijoiden välillä. Esiin nousivat
myös vapaaehtoistoiminnan organisoimisen merkitys tilanteessa, jossa ikärakennemuutos ravistelee totuttuja rakenteita myös
seurakunnassa.
Piispa rohkaisi myös uutta
kirkkoherraa, rovasti Kari Yliräisästä.
– On ilo tuntea tuore kirkkoherra jo useamman vuoden ajalta. Tapa, jolla hän on ottanut tehtävän vastaan, on rehellinen, aito
ja määrätietoinen. Kari Yliräisänen rakastaa työyhteisöään ja haluaa johtaa sitä eteenpäin.

Lähetystä kotiovelta
Rovaniemen kaupunki näyttäytyy monikulttuurisena matkailukeskuksena. Piispa muistutti, että tänään lähetystyötä tehdään
jo kotiovella, kun Rovaniemelle
muuttaa ihmisiä kaikkialta maailmasta. Se, että meillä on yksi
Kristuksen kirkko, korostui monissa yhteyksissä.
Toimintamuotojen
kuvattiin
olevan hyvällä tasolla ja jokainen
työala oli erinomaisella tavalla
onnistunut tavoittamaan mukana
myös uusia ihmisiä.
– Olen kokenut, että Rovaniemen seurakunta on yhteisö, joka tahtoo puhaltaa yhteen hiileen. Toiminta on Jumalan hengen mukaista toimintaa. Missä
henki on, siellä on vapaus ja siellä on rakkaus.
Harriet Urponen
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Reformaatio 500 vuotta –
miksi vietämme merkkivuotta
Kysymys kiteytyi 400-luvulla
kirkkoisä Augustinuksen ja Pelagiuksen välisessä kiistassa, jonka
Augustinus voitti. Augustinuksen
mukaan lankeemuksen jälkeen ihminen on perisynnin vallassa eikä hän kykene pelastamaan itse itseään. Tarvitaan siis Jumalan armo, joka muuttaa ja uudistaa ihmisen ja tekee pelastumisen mahdolliseksi.

Tulevana
syksynä Suomessa käynnistyy reformaation
merkkivuoden vietto. Juhlat huipentuvat vasta ensi syksynä, kun 31.10.2017
tulee täyteen 500 vuotta Martti Lutherin teesien julkaisemisesta. Tapahtuma käynnisti reformaatioksi tai uskonpuhdistukseksi kutsutun prosessin, joka synnytti protestanttiset kirkkokunnat ja hajotti yhtenäisen läntisen kristikunnan.
Merkkivuotta vietetään ekumeenisesti ja paikallisesti. Tavoitteena
ei ole vain muistella menneisyyden tapahtumia, vaan pohtia, mitä
annettavaa reformaatiolla voisi olla meille suomalaisille nyt ja tulevaisuudessa.

Lähimmäisenrakkautta
Armo-opin rinnalla toinen merkittävä teologinen teema Lutherin
ajattelussa liittyy hänen näkemykseensä lähimmäisenrakkaudesta.
Luther korostaa ns. kultaista sääntöä (Matt. 7:12), jonka mukaan:
kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Tässä
on laki ja profeetat. Toisin sanoen
etiikan kantava periaate on, että ihminen asettuu lähimmäisen tilanteeseen ja miettii, mitä toivoisi itselleen tehtävän, jos joutuisi samanlaiseen tilanteeseen.

Aneteesit räjäyttävät
läntisen kristikunnan
Lutherin teesien taustalla oli myöhäiskeskiajalla kehittynyt käytäntö, että ripissä vaaditut hyvitysteot
saattoi korvata aneella, jonka sai
rahallista korvausta vastaan. Aneiden ajateltiin myös lyhentävän ihmisen aikaa kiirastulessa. Lutherin
aikaan erityisesti anesaarnaaja Johann Tetzelin toiminta meni monien mielestä liian pitkälle. Tetzelin väitettiin opettavan: ”Kun raha
kirstuun kilahtaa, niin sielu taivaaseen vilahtaa.” Anesaarnojen perusteella monet kuvittelivat hankkivansa rahalla taivaspaikan itselleen.
Tällaista opetusta vastaan Luther
kirjoitti teesinsä. Teeseissä ei esitetä radikaalia teologista uudistusta
tai edes aneiden kieltämistä, vaan
keskustelun järjestämistä aneiden
keruuseen liittyvistä epäkohdista.
Kuitenkin Lutherin teesit koettiin
vaarallisiksi.
Kun Luther puhui teeseissään
aneiden myymiseen liittyvistä epäkohdista, eli rahasta, hän tuli ku-

Pelastuksen sanoma kaikille

vainnollisesti sytyttäneeksi tulitikun ruutikellarissa. Kun prosessi
oli käynnistynyt, sitä ei enää voinut pysäyttää.

Yksin armosta uskon kautta
Aneteesien ohella Luther tuo
länsimaiseen kristilliseen teologiaan ja kulttuuriin jotain uutta. Omaperäisimmät ja vaikuttavimmat ajatukset voidaan tiivistää neljään teemaan. Niistä ensim-

mäinen ja mielestäni tärkein liittyy Lutherin ajatukseen: ”ihminen
pelastuu yksin uskosta ja yksin
armosta ja yksin Kristuksen tähden”. Yksi kristikunnan perustavia kysymyksiä on aina ollut kysymys ihmisen ja Jumalan rooleista pelastumisessa. Voiko ihminen
tehdä jotain pelastuksensa hyväksi
vai perustuuko pelastuminen kokonaan Jumalan toimintaan ja hänen armoonsa?

Ajallista ja iankaikkista leipää
män? On siinäkin ymmärtämistä!

Pixabay

Kun alkaa ajatella, niin huomaa,
että taivaan Isän antamia jokapäiväisiä leipiä on enemmän kuin ruokaosastolla. Niillä leivillä on kaikilla eri nimet ja käyttöohjeet. Tästä puhuttiin jo pyhäkoulussa.

Elämän leipää

Taivaan Isän leipätanko
Lutherin vähäkatekismuksessa kerrotaan jokapäiväisestä leivästä. Ensiksikin koti ja siellä olevat läheiset. Ruoka ja juoma, vaatteet, hyvät naapurit, koulutoverit, opettajat, terveys, isänmaa, rauha, hyvät
ilmat ja paljon muutakin. Jos alkaisi luetteloida, tulisi siitä pitkä
leipätanko. Tämä taivaan Isän leipätanko on rakkauden koukuissa
riippumassa. Ei sitä aina nämä silmät erota.
Kuitenkin tarvitsee olla pitkät
koukut, kun sieltä taivaasta asti tänne maan päälle yltävät.
Kun kotona leivotaan leipää, niin
ensiksi taikinan päälle laitetaan risti, että Jumala siunaisi ajallisen leivän. Sitten kun leivät on leivottu,
pitää laittaa niihin reikiä, ettei tule kohokuorisia. Maistuvat paljon
paremmilta, kun ovat hyvin paistuneita.
Ne taivaan Isän lahjoittamat lei-

vät eivät ole kohokuorisia, mutta niistäkin tulee sellaisia, jos niistä ei muista kiittää. Siinä sitä onkin
muistamista ja aina unohtuu! Kiire
pyrkii sekoittamaan jokapäiväistä
leipäämme. Silloin unohtuu se paras – kiittäminen.
”Ja hyvä siemen oraalle,
käy sydämessä pienoisten,
kun Herrain Herra siunaa.”
Miksikä taivaan Isä joskus ottaa jonkun leivän pois siitä tangosta, senkin, jota niin paljon tarvitsisi? Ja toisinaan siunaa samaa leipää
toisille enemmän ja toisille vähem-

Raamatussa ovat sanat: ”Tutkimattomat ovat Herra sinun tiesi.” Ei
sitä aina taivaan Isän tarkoitusta
ymmärrä, mutta Jeesus sanoi: ”Älkää kootko itsellenne aarteita maan
päälle, vaan kootkaa itselle aarteita
taivaaseen. Siellä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi.”
On etsittävä ennen kaikkea taivaallista leipää, silloin ajallinen leipäkin siunautuu siinä ohessa. Vapahtaja sanoi: ”Minä olen elämän
leipä.” Tätä leipää saa ostaa ilman
rahaa ja ilman hintaa.
Kannattaa kiirehtiä joka päivä
ja kaikkina vuodenaikoina ”armon
kauppaan”, kun ovetkin vielä ovat
avoinna tielle päin. Pyhäkoulussa
annettiin muistolauseeksi: ”Siunaa
Jeesus ruokamme, ole aina luonamme.” Jokainen sai tähtimerkin kiinnitettäväksi kruunutauluun.
Pyhäkoulussa siunattiin evankeliumilla, ristittiin kädet ja kiitettiin
taivaan Isää ajallisesta ja iankaikkisesta leivästä. Ole hyvä ja siunattu
pyhäkoulu!
Nanni Törrö

Kolmanneksi Luther piti arvokkaana, että kristinuskon sanoma tuodaan kaikkien ulottuville. Tämä
ihanne selittää hänen pyrkimystään kääntää Raamattu kansankielelle. Tärkeää oli opettaa kansaa
lukemaan ja myös tuntemaan kristillisen uskon sanomaa. Tätä tukivat kansankielellä toimitettu messu ja saarnat sekä katekismukset,
jotka hän kirjoitti kansanopetuksen tueksi.
Neljäs oivallus liittyy jumalanpalvelukseen. Lutherille jumalanpalvelus ei ole vain pappien toimittama latinankielinen näytelmä, jota seurakunta seuraa sivustakatsojana. Kansankielisyyden myötä kansa
saattoi entistä paremmin ymmärtää
sen, mitä kirkossa tapahtui. Kansa ei jäänyt ainoastaan katsojaksi,
vaan se saattoi aktiivisesti osallis-

Martti Luther
tua jumalanpalvelukseen virsilaulun muodossa.
Myös sakramentteihin Luther
suhtautuu uudella tavalla. Hän korostaa sakramentin olevan Jumalan
hyvä teko ihmiselle, ei ihmisen teko Jumalalle. Luther myös uskoo,
että kirkon rukoillessa sakramentti
voi muuttaa jopa jumalattoman aikuisen mielen. Seurakunnan osallisuuden periaatteen vuoksi Luther pitää tärkeänä, että ehtoollisella seurakunnalle jaetaan leivän
ohella myös viini.
Lutherin teologiasta voisi tehdä
myös muita nostoja. Tällaisia voisivat olla hänen yhteiskuntanäkemyksensä, jossa Luther korostaa
yhteisvastuun periaatetta ja pitää
ruhtinasta yhteiskunnan, koko yhteisön palvelijana. Toinen tärkeä
teema voisi olla ns. ristin teologia, jossa korostetaan Jumalan tapaa ilmoittaa itsestään ristin ja kärsimyksen kautta.
Kirjoittaja dos. TT Kari Kopperi työskentelee
Kirkon koulutuskeskuksen johtajana
Lisää esimerkiksi teoksessa Kari Kopperi,
Ristin rakkaus, Kirjapaja 2015

Auttin kappeli 50 vuotta
Auttin kappeli juhlii 50-vuotistaivaltaan sunnuntaina 27.11. kello 10
alkavalla messulla.
Messun toimittavat Topi Litenhdal ja Elina Rask-Litendahl.
Kanttorina on Mauri Miettunen,
joka johtaa myös Yläkemijoen
kuoroa.
Toivo Lukkariniemen suunnittelema Auttin kappeli valmistui kesällä 1966 Tilda ja Pekka Lohelan seurakunnalle lahjoittamalle
maa-alueelle. Vihkimisen toimitti
tuomiorovasti Jorma Sipilä syyskuun 4. päivä 1966.
Vihkiäisjuhlaan kokoontui noin
500 henkeä, osa joutui olemaan ul-

kosalla. Tuomiorovasti Jorma Sipilää avustivat lääninrovasti Heikki Rosma, rovasti Aarne Tuovinen,
kirkkoherra Torsti Saraste, sairaalapastori Veikko Pentikäinen, pastori Ilmo Pulkamo sekä pastori
Pentti Kopperoinen, joka tällöin
oli Viirin kappalaisena.
Juhlajumalanpalveluksessa saarnasi kirkkoherra Torsti Saraste,
seurakunnan Torvipojat esiintyivät nuorisokanttori Matti Korpin
johdolla sekä Yläkemijoen seurakuntakuoro kanttori Eino Miettusen johdolla. Liturgeina olivat Ilmo Pulkamo, Pentti Kopperoinen
ja Aimo Ajo.
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Raamattupiirikonkari Erkki Jääskeläinen:

Credo

Usko on Jumalan lahja
Pimeää. Märkää.
Varjoja.
Ne kaikki oikein korostuvat,
kun Erkki Jääskeläinen ajattelee syksyä. Juuri tämä syksy on
näyttänyt hänelle erityisen mustat ja märät kasvonsa. Enää mikään ei voi tuntua synkemmältä, se lohduttaa.
– Olen aina ollut taipuvainen alakuloon juuri syksyisin. Ymmärrän, että tunne liittyy menneisyyden tapahtumiin,
sillä kaikkein pahimmat kokemukseni elämässä ovat aina liittyneet syksyyn. Silloin nämä
asiat nousevat mieleen, Erkki
Jääskeläinen miettii.
Joskus Erkki on ihmetellyt ääneen Jumalalle omaa olemassaoloaan. Jo alusta saakka elämä
oli hiuskarvan varassa, kun alle
kahden kilon painoinen poikavauva syntyi kaksosena ja keskosena ja kiidätettiin Kemistä
Rovaniemelle lastensairaalaan
voimistumaan.
– Lapsuuteni ensiaskeleet
otin Kemissä. Rovaniemelle olen tullut nelisenkymmentä
vuotta sitten.
Ensimmäinen
muistikuva
hengellisistä asioista sijoittuu
alakouluajoilta
Veitsiluodon
koulun piharakennukseen, jossa johtajaopettaja piti pyhäkoulua. Seuraava muistikuva on jo
armeija-ajassa.
– Menin 17-vuotiaana vapaaehtoisena armeijaan. Olin aina
tiennyt, että Jumala on olemassa. Armeijassa jouduin tilanteeseen, että minun piti vetää iltahartauksia, vaikken tiennyt Jeesuksesta juuri mitään.
– Pian sen jälkeen pääsin ryhmänjohtajaksi ja siihen liittyi
paljon vastuuta, mikä jännitti
minua. Lupasin Jumalalle, että jos Hän auttaisi minua niissä haasteissa, minä lupaisin alkaa Hänen seuraajakseen. Hän
auttoi.

Tavallinen mies
Erkki Jääskeläinen eli tavallista nuoren miehen elämää.
Hän ei ollut mukana seurakunnan toiminnassa. Yhtenä iltana
hän elokuvissa käytyään päätti lähteä vielä tansseihin. Sinne
mennessään hän kohtasi ihmisen, joka antoi hänelle mainoksen hengellisestä tilaisuudesta.
– Rypistin sen palloksi ja
heitti roskiin, Erkki sanoi.
Hän päätti poiketa vielä grillille hampurilaiselle. Ovesta astuikin tuttu mies, joka antoi Erkille täsmälleen samanlaisen mainoksen uudelleen. Siinä
kutsuttiin illalla kirkkoon. Tilaisuus alkaisi hetken kuluttua.
– Söin hampurilaisen rauhassa, enkä halunnutkaan heittää
enää mainosta roskiin. Syötyäni hiippailin kirkkoon, ettei kukaan huomaisi. Jäin istumaan
takapenkkiin.
– Siellä tuttu kaveri tuli kysymään, että haluaisinko tulla
uskoon. Epäilin itsekin. Halusin
kyllä, mutta samaan aikaan
arvelin, että tunne menee
varmasti nopeasti ohi.

Harriet Urponen

Elämän ensiaskeleet

Miesten raamattupiirissä istutaan kotoisasti sohvalla, jutellaan viikon aiheesta ja jaetaan ajatuksia siihen liittyen.
Uskon asiat puhuttelivat vielä
aamullakin.
– Mutta tuo usko perustui lupaukseen. Halusin ruveta uskovaiseksi, mutta ei uskoon voi
ruveta. Usko on Jumalan lahja. Mutta aikojen kuluessa tuo
”lupaususko” alkoi kyllästyttää
Erkkiä.

Usko on tabu
– Ihminen ei voi tulla Jumalan
luo, ellei Jumala häntä vedä.
Usko tulee kuulemisesta ja syntyy Jumalan Sanan kautta. Se
on hyvin henkilökohtainen asia.
Siitä on vaikea puhua julkisesti.
– Uskoon tulo on aikamoinen
tabu, ei siitä haastella työpaikoilla. Emme välttämättä edes
tiedä, ketkä vaikkapa työkavereista uskovat Jumalaan. Jumala kuitenkin tuntee meidät jokaisen, on tuntenut jo ennen
syntymäämme.
– Jo silloin, kun olin äitini
kohdussa, Jumala tunsi minut.
Hän on nähnyt jokaisen elämäni hetken ja hän tietää tasan
tarkkaan, mitä olen kokenut ja
millainen minä olen nyt.

Uudistunut usko
Erkki asui jo Rovaniemellä.
Musiikki ja erityisesti laulaminen on aina ollut lähellä hänen sydäntään ja tie seurakun-

taan kulki luontevasti musiikin
kautta.
– Olin mukana Mauri Miettusen vetämässä Immanuel-kuorossa, sen jälkeen toki monessa
muussakin.
Hänelle on jäänyt mieleen tilanne, kun hän kuunteli oman
seurakunnan ohjelmaa radiosta.
– Ulla Miettunen toimitti ohjelmaa Radio RovaDeissä, kun
kesken lähetyksen valtava lämmin aalto kulki minun lävitseni. Uskalsin itkeä, kun itku tuli. Oivalsin, että minun ei tarvitse yrittää mitään, vaan saan
armon ilman omia ansioitani.
Sain ikään kuin uuden uskon
siinä hetkessä.
– Niin menin maallikkokurssille, jossa valitsin raamattupiiri
-linjan. Kohta huomasin jo vetäväni raamattupiiriä miehille.

Tule Erkin
raamattupiiriin!
Kokoontumiset
Korkalovaaran
kappelin asunnolla
parittomilla viikoilla
torstaisin kello 19.30.

Se oli Jumalan kutsu minulle,
niin koin.
Raamattupiiri on merkinnyt
Erkille paljon, pienessä porukassa hän on ollut eniten kuin
kotonaan.
– Miehet tarvitsevat oman
praatinpaikan. Siinä ollaan tasavertaisina kaikki Jumalan Sanan
äärellä. Kipeitäkin asioita on tullut luottamuksella käytyä läpi.

Muutakin kuin mustaa
– Muistan kerran kun kävelin
kadulla ja sain mieleeni vahvan näyn. Koin, että Jumala puhui minulle sanoen: Olet Erkki
maalannut elämäsi tauluun vain
mustilla, synkillä väreillä. Nyt
on aika ottaa puhdas taulu ja
valita väripaletista siihen kirkkaampia värejä.
– Tajusin, että olen Jumalan silmissä kaunis – tarkoitet-

tu juuri siksi persoonaksi, miksi olen tullut. Emme tässä ajassa
voi ymmärtää kaikkea sitä, mitä
elämässämme tapahtuu. Kaikella
on kuitenkin tarkoituksensa.
Mikä se kulloinkin on, sitä on
vaikea ymmärtää.

Suru lapsenlapsen
kuolemasta
– Kaikkein kauheinta on ollut lapsenlapsen kuolema. On
vaikea kohdata oman lapsen ja
kaikkien läheisten raastava tuska. Välillä suru musertaa rinnassa, mutta uskon voimalla voi
itse elää.
– Olen satavarma, että kohtaamme uudestaan. Muuten en
jaksaisikaan. Jo tämä kokemus
osoittaa, että usko on kokonaisvaltaisesti Jumalan armoa.
Harriet Urponen

su 20.11. klo 18.
Puheet: ILkka Puhakka
ja Martti Kalliomäki
Tervetuloa!
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Helka Lappalainen kuvaa miehen surua:

Helka Lappalainen on tehnyt pitkän matkan miehen surun maailmaan. Hän on paitsi tehnyt aiheesta tutkimusta, myös muodostanut
käsitystään 44 vuoden aikana kohtaamisissa perheneuvojana ja aiemmin diakoniatyöntekijänä. Matkasta
on ollut paljon apua perheneuvojan
työssä. Matka jatkuu yhä.
Miehet puhuvat omasta herkkyydestään, mutta suojaavat sitä usein
muiden katseilta. He ovat myös ylpeitä herkkyydestään, vaikka heillä saattaa olla vaikeaa näyttää sitä
ulospäin. Tutkimusten mukaan surevilla isillä on tarve olla yksin ja
ajatella. Todella harvalla miehellä
on kokemus toisen miehen kanssa
itkemisestä.

nassa. Mies suree puita hakatessa
tai nurmikkoa leikatessa. Musiikkia kuunnellen.

Kolme taloa samassa maisemassa

Harriet Urponen

Helka Lappalainen

–Mies on herkästi vahva ja vahvasti herkkä. Siihen, miten yhdistää vahvuuden ja herkkyyden, miehet rakentavat oman talonsa.

Kun mies puhuu,
kuuntele taukoja
–Isä kertoi 14 vuotta aiemmin tapahtuneesta vauvansa kuolemasta.
Itkulle ei tullut loppua. Mitä tunnesanoja isä käytti vahvalle tunteelleen? Ei ainuttakaan tunnesanaa.
Se oli kertomusta tauoilla.
–Isä kertoi hautajaispäivästä,
kuinka kantoi arkkua, pitkää käytävää pitkin. Vähän väliä puheessa
oli pitkiä taukoja, jotka olivat täynnä tunnetta ja itkua. Miehen surun tunnepuhe oli kertomus tauolilla. Tunnesanoja oli niukasti, mutta
tunnetta paljon.
Kun on verrattu poikien ja tyttöjen leikkejä, on huomattu poikien leikkien olevan pitkälti rakentamista ja kisailua. Tytöt taas
saavat pienestä saakka enemmän
harjoitusta tunnepuheeseen leikin
kautta.
Kun tarkastellaan runoutta, laulujen tekstejä tai taideteoksia, ne
avaavat ne toisenlaisen
maiseman miehen suruun. Jos miehet eivät
suoraan puhukaan surus-

Minä haluaisin nyt itkeä jalkojesi juurella, Jeesus.
Haluaisin itkeä kaikki ne itkut,
jotka ovat jääneet itkemättä.
Minä haluaisin laukaista vuosikymmenien padot,
paineet, jotka räjäyttävät nyt minut kappaleiksi.
Minä haluaisin tulla ristisi juurella uudeksi mieheksi,
mieheksi, joka voi itkeä ja rakastaa.
Mutta se on nyt myöhäistä – mies ei saa itkeä.
Tapio Nousiainen teoksessa Leipää ja suolaa.

ta, he voivat olla vahvoja yhteisten
tunteiden tulkkeja sanoittajina tai
taiteilijoina.
–Esimerkiksi Veikko Huovinen
kirjoitti kirjan ”Pojan kuolema”.
Kirja on kertomus eletystä elämästä, kuolemisesta ja surusta, jossa
ei ole juuri tunnesanoja. Huovinen
kertoo tarinansa kirjassa, mutta
pyytää, ettei häneen oteta kirjan tiimoilta yhteyttä. Voimme vain kuvitella, millainen kirjoitusprosessi
on kirjailijalla ollut, Helka Lappalainen kertoo.
–Laulujen sanoissa miesten tekstit usein hakevat vertauskuvallisesti muotonsa metaforien kautta. ”Myrskyn jälkeen on poutasää”
sanotaan mieluummin, kuin kuvataan tunteita siitä, miten vaikeaa
on nyt ja toivotaan, että joskus helpottaa.
Nuorten miesten surujen kanava
taitaa olla erityisesti musiikki. Tämän päivän rap-artistit laittavat risaiset elämänsä ja moninaiset kipunsa lauluihinsa, jotka antavat sanat ja tilan erityisesti poikien kipeille tunteille.

Herkkyys on tunnevahvuutta
–Kokemukseni mukaan todella harva mies on nähnyt toisen
miehen itkevän. Hetki on pyhä ja

enemmänkin, kun mies näyttää
murtumisensa toiselle miehelle. Se
on suuri luottamuksen osoitus, jota
kunnioitetaan.
–Useimmiten puhuminen helpottaa. Mies voi kuitenkin puhua
surussaan vain sille, jolle hän haluaa näyttää itkunsa. Mies haluaa
itse valita hetken, paikan ja tilanteen, missä antaa tunteiden tulla
pintaan. Sitä olisi meidän naistenkin hyvä kunnioittaa, Helka Lappalainen muistuttaa.
–Kyllä mies antaa merkin, jos
haluaa puhua, sanoi yksi haastateltavistani. Mies kunnioittaa toisen miehen tarvetta hallita tunteiden ilmaisua julkisesti. Kaverilta
ei kysytä, jos hän ei ala itse kertoa. Miesten kesken myötätuntoa
osoitetaan myös olemalla hiljaa.
Miehet ovat kertoneet, että sekin
riittää, että kaveri tietää, vaikkei
puhuttaisi asiasta. Lohduttaa, kun
otetaan porukkaan mukaan, vaikka
surua ei käsiteltäisi.
Sanoilla lohduttaminen ei ole
miesten juttu, sanoi yksi sureva isä.
”Minä olen niin herkkä”, sen
mies sanoo luontevasti. Suruhan
on sama, olipa mies tai nainen,
mutta se miten sen saa ulos, siinä on eroa.
HU

Jouni Hagström

Helka Lappalainen avaa miehen
surun maailmaa kolmen talon avulla. Yhdessä talossa ovi on kiinni,
samoin ikkunaluukut. Toisessa talossa on avoimet ikkunat ja ovikin
kutsuvasti auki toivottamassa vierasta tervetulleeksi. Kolmannessa
talossa näkyy kellarissa valoa silloin tällöin.
–Ensimmäisessä talossa saattaisi asua mies, jolle on tärkeää olla selkäranka, joka haluaa auttaa
muita. Hän haluaa näyttää vahvalta ulospäin eikä halua murtua muiden nähden. Mies tekee töitä surun
kanssa, miettii yksin, että saa rauhassa itkeä, jos itkettää. Itkuun hän
ei ole tottunut itsekään, Helka Lappalainen kuvaa.
–Toisen talon asukas taas puhuu
ja uskaltaa purkaa pahaa oloaan ystäville ja läheisille. Mutta hän toivoisi, että joku tulisi käymään ja
kysyisi, mitä kuuluu. Että saisi tilaisuuden kertoa.
–Kolmannessa talossa surraan
piilossa. Ehkä tämä henkilö näkee jonkun muun surun läheltä, eikä halua kuormittaa muita omalla surullaan. On helppo säilöä tunteet kuin kellariin odottamaan sitä päivää, että joku avaisi surun
purkin. Ehkä kyseessä onkin pieni
poika, jonka suru jää käsittelemättä. Tätä ”kellarisurua” saattaa löytyä sairaskertomusten rivien välistä
tai kaltereiden takaa.

”Kestä kuin mies!”
Helka Lappalainen on miettinyt
paljon miehen surun ilmaisua, mistä lähtökohdista se nousee. Elämän
jatkuvuuden kannalta sukupuolien
väliset erot ovat selkeitä.
–Nainen synnyttää ja mies suojelee syntynyttä ja synnyttäjää, sitähän se on ollut alusta saakka, Helka Lappalainen sanoo.
–Mies tietää solumuistissaan, että hänen tehtävänsä on olla vahva
sekä omalle laumalleen, että yhdessä toisten miesten kanssa. Kukaan ei halua olla tässä ketjussa
heikko lenkki.
Ainoa, että vaimolle näytin, itkun, mutta en ensimmäisen päivän jälkeen itkenyt vaimon ja lasten nähden, ettei heillekin tule paha mieli.
–Tähän kulminoituu miehen
ristiriitainen haaste. Olla läsnä ja
herkkä perheelleen sekä olla vahva
ja luja perheelleen.
–Miestutkijat puhuvat siitä, miltä ”Kestä kuin mies!” -vaatimus
tuntuu takaraivossa. Kukaan tuskin tietää mitä se tarkoittaa. Mies
pyrkii täyttämään sen. Varmuuden
vuoksi mies suojaa omaa herkkyyttään toisilta miehiltä, ettei häntä pidetä heikkona. Siitä syystä miehet
ovat varovaisia avaamaan arkoja
juttujaan toisille miehille.
Mutta naiselle mies useimmiten
puhuu. Hän voi olla äiti, sisko, työtoveri tai muu turvallinen ihminen.
Naiselle voi näyttää herkistymisensä, itkunsakin.
–Mies suree paljon yksin. Miettii ja itkeekin. Mökillä, metsässä,
saunassa tai auton moottorin huri-

Pixabay

Yksin itkin, yksin mietin

Kun suru on totta
Hiljainen hetki. Lohduttava käsi olkapäällä. Kynttilän valo ja
nouseva rukous. Ikävä häntä, jota ei enää ole. Muistoista nousevat edesmenneet rakkaat, jotka
ovat kaukana, mutta ajatuksissamme niin lähellä.
Pyhäinpäivänä tuntuu luontevalta työstää elämän katoavaisuutta,
kaipausta ja surua, mutta myös kiitollisuutta siitä, mitä on toisilta saanut. Taustalla on vanha kristillinen
käsitys, että poisnukkuneet elävät
Kristuksessa.
”Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun saa elää,
vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole.” (Joh. 11:25.26).

Surun koskettamille
tarkoitettuja tilaisuuksia
seurakunnassa:

Tyhjän sylin messu Rovaniemen
kirkossa perjantaina 11.11. klo 19.

Hiljentymistä ja rukousta lapsettomuuden, keskenmenon, raskauden
keskeytyksen, kuolleen lapsen syntymän tai lapsen kuoleman kokeneille. Ehtoollisen vietto.
Nuorten sururyhmä läheisensä menettäneille nuorille torstaisin
klo 16.30–18 seurakuntakodin takkahuoneessa, Rauhankatu 70. Ryhmä on alkanut 27.10.
Lisätietoja Jenni Kallio 0400 690
465 ja Erika Alaluusua 040 5713
372.
Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyksen Rovaniemen osaston ja Rovaniemen seurakunnan keskusteluryhmä Luottamusta sanasta torstai-iltoina 10.11. ja 8.12. klo 17.
Ryhmä kokoontuu Perheasiain
neuvottelukeskuksessa, Maakuntakatu 7. Ohjaajina Raija Alaluusua
ja sairaalapastori Marjatta Orava.

Pyhäinpäivä tuo
valoa pimeään
Pyhäinpäivä on kristillinen juhlapyhä, jolloin muistetaan edesmenneitä läheisiä. Kuolleiden
muistelemisen lisäksi pyhäinpäivä muistuttaa jälleennäkemisen
toivosta.
Haudoilla käynti pyhäinpäivänä yleistyi Suomessa toisen maailmansodan jälkeen. Kirkoissa pyhäinpäivä on viidenneksi suosituin

kirkkovuoden pyhistä jouluaaton,
ensimmäisen adventtisunnuntain,
ensimmäisen joulupäivän ja kiirastorstain jälkeen.
Vuoden pimeimpään aikaan sijoittuva juhla tuo valoa syksyyn,
kun ihmiset vievät kynttilöitä ja
kukkia haudoille. Suomessa pyhäinpäivää vietetään 31.10. ja 6.11.
välisenä lauantaina.

Jouni Hagström
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Nuorisotyönohjaaja Jere Turpeinen :

Tärkeintä on säilyttää
hyvä omatunto

rovaniemenseurakunta.fi

Syksyn toiminnot ovat lähteneet
mukavasti rullaamaan. Olo on
rento ja rauhallinen. Oma paikka
seurakunnassa on löytynyt Saaren-Nammankylät-Yläkemijoen
alueen nuorisotyönohjaajana, johon Jere Turpeinen sai siunauksen itseltään piispalta.
– Arvostan piispan siunausta.
Sillä välitettiin kuva paitsi siitä, että työmme on tärkeää, myös esiteltiin uusien työntekijöiden kasvoja seurakunnalle. Ihmiset muodostavat seurakunnan, Jere Turpeinen sanoo.
Jere on nähnyt seurakunnan nuorisotyötä monesta näkökulmasta.
Nykyinen tehtävä on monimuotoinen.
– Saan kohdata paitsi yksittäisiä
nuoria, myös ohjata erilaisia ryhmiä. Tällä hetkellä autan alkuun uusia kerhonohjaajia ja tuen jo pidempään kerhonohjaajana toimivia.
Myös leirit ja retket ovat osa työtäni, jota tehdään verkostossa monien
sidosryhmien kanssa. Kouluvierai-

lut ovat tärkeitä hetkiä, siellä välitetään kuvaa seurakunnasta ja kutsutaan mukaan toimintaan.
– Tällä alueella on hyvänlaatuinen pohjavesi, joka tekee ihmisistä
mukavia ja kivoja. Varmasti kiitos
kuuluu myös tasapainoiselle kotikasvatukselle, Jere naurahtaa.
– Erityisesti nuoret ovat innokkaita tekemään ja lähtemään, tällä
hetkellä esimerkiksi isoskoulutuksessa on 30 henkilöä, mikä on suhteellisen suuri määrä.

Aktiivista toimintaa
Nuorille järjestetään paljon matalan kynnyksen toimintaa. Kokoava
paikka on Aapakirkon yhteydessä
sijaitseva Kieppi. – Myös Yläkemijoen ja Vikajärven kouluilla on kerhoja, samoin kuin Nivavaaran koulun salissa ja koulualueella sijaitsevassa seurakunnan kerhotilassa.
Kiepissä sijaitsee myös toinen seurakunnan kahdesta bändikämpästä.
Seurakunnan perustehtävän mukaan hengellisyyttä ei haluta rajata pois.
– Se, mikä tekee meistä kirkon,
on tärkeässä osassa kaikessa, mitä teemme. Ajattelen uskontokasvatuksestakin laajasti niin, että jos lapsesta saakka jää ilman sitä, niin miten voi myöhemminkään tulkita ja
ymmärtää uskoa tai uskontoja. Onneksi meidän alueemme kouluissa
kristillisiä arvoja ei tarvitse peittää.

Risti kaulassa
Lapsena Jere muistaa olleensa seurakunnan iltapäiväkerhossa. – Ehkä uskon siemen on kylvetty jo
siellä, Jere miettii. Hänelle on jäänyt mieleen tilanne, kun hän rippikoulun jälkeisenä syksynä koulussa piti rohkeasti esillä rippilahjaksi
saamaansa ristiriipusta.
– Yksi kaveri kysyi, että uskonko minä Jumalaan ja minä vastasin, että uskon. Ja sitten me jatkoimme syömistä.
Myös rukous on luonteva osa Jeren elämää. Rukouksessa hän kantaa arkisia asioita Taivaan Isälle.
–Rukous on jokapäiväistä puhetta Jumalalle. Minulle se on luonnollinen osa elämää, rukoilen sellaistenkin asioiden puolesta, joiden puolesta ei välttämättä tarvitsisikaan rukoilla. Joskus rukouksen
avulla saan ajatuksen suunnattua
oikeaan asiaan.
Jere haluaa rohkaista nuoria välittämään itsestään. – Piispa kävi vierailulla alueemme koulussa. Oppilaat saivat kysyä kysymyksiä piispalta ja yksi kysymys kuului: Minkä elämänohjeen annatte nuorille,
jos saisitte antaa vain yhden ohjeen.
– Piispalla oli mainio ohje nuorille. Hän sanoi, että elämän tärkein
asia on siinä, että säilytät elämässä
hyvän omantunnon. Olet sinut itsesi kanssa, sinut lähimmäisesi kanssa
ja sinut Jumalan kanssa. Näin minäkin ajattelen, vaikka itsensä rakastaminen on välillä vaikeaa. Se ei ole
silti itserakkautta ikävässä merkityksessä vaan itsensä hyväksymistä sellaisena kuin on.
Nuorten seurakunta näyttäytyy toimintojen puolesta vireänä. Energiaa antaa myös alueellisen tapahtuman järjestäminen, sillä tulevana keväänä Rovaniemellä järjestetään hiippakunnalliset kerhonohjaajapäivät.
– Saamme olla järjestämässä tapahtumaa Pohjois-Suomen alueen
kerhonohjaajille, luvassa on monipuolista koulutusta ja paljon virikkeitä ohjaustyöhön.
Harriet Urponen

Menovinkkejä isänpäivään 13.11.
Kello 10 kirkossa perhemessu, jonka jälkeen keittolounas ja
joulukalenterimyyjäiset.
Kello 11 Aapakirkon isänpäivätapahtuma, kts. puffi tämän lehden sivu 11.
Kello 13 Viirin kappelissa on Musiikkitapahtuma Yläkemijoki soi! Mukana
alueen kuorot ja useita solisteja musisoimassa.
Kello 18 Jouttikeron kappelissa on isänpäivän konsertti. Jouko Viita-aho,
laulu, Leena Viita-aho, runot, Mauri Miettunen urut ja piano.
Kaikkiin tilaisuuksiin vapaa pääsy!
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Antoisaa rippikoulumatkaa uusille rippikoululaisille
Rippikoulujen
vaihtotoiveaika
päättyi 10.10. Toiveita jätettiin 45
ja niitä on vielä toteutumatta runsaasti. Tiedot säilytetään rippikoulutoimistossa ja vaihtoja tehdään
edelleen, jos ryhmiin vapautuu
paikkoja. On tärkeää, että vaihtoa
odottava nuori aloittaa rippikoulunsa siinä ryhmässä, missä on tällä hetkellä. Virallisen ilmoittautumisajan jälkeen on tullut 35 rippikoululaista lisää. Heille kaikille on
löytynyt rippikoulupaikka.

Rippikoulutiedote
voi olla roskapostissa
Sähköinen ilmoittautuminen toimii
jo varsin hyvin. Ohjelman kautta
postitetuista infoista joitakin menee edelleen roskapostiin, joten jos
et ole infoa saanut, vilkaise myös
sinne. Info lähetetään erikseen sekä nuoren omaan, että ensimmäisen
huoltajan sähköpostiin.

Löydät ryhmäsi tietoa
myös nettisivuiltamme
Rippikouluryhmät ovat aloittaneet tai aloittamassa kokoontumiset. Lähes kaikilla ryhmillä on ni-

mettynä työntekijät. He ilmoittavat
ryhmilleen kokoontumisista. Joulukuun loppuun mennessä pyrimme saamaan nettisivujen rippikouluosioon kunkin ryhmän kokoontumisaikataulut sekä työntekijäin yhteystiedot. Tätä kautta saa nopeimmin omaa ryhmää koskevat tiedot.
Kaikki rippikouluun liittyvät tapaamiset ovat tärkeitä ja läsnäolo niissä välttämätöntä. Ylivoimaisen esteen tullessa sovitaan asiasta ryhmän työntekijän kanssa.
Rippikoulu kestää 80 tuntia ja sitä käydään vähintään puolen vuoden ajan.

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

mäisen tapaamisen yhteydessä tai
sähköpostilla.

Muualla rippikoulun käyvät
Moni nuori käy rippikoulunsa
muualla kuin oman seurakunnan
rippikouluissa. Heille lähetetään
marraskuun puoliväliin mennessä infoa, josta selviää, millä tavalla heidän kotiseurakuntaan liittyvä
seurakuntayhteysjakso hoidetaan.
Jos tähän ryhmään kuuluva nuori ei
ole vielä ilmoittautunut, sähköinen
ilmoittautuminen on edelleen auki
nettisivuillamme. Ensimmäinen tapaaminen on ke 30.11. klo 17–18.30
seurakuntakodin yläsalissa.
”Meitä kuljeta tahtosi tiellä,
vaikka outo on joskus se tie.
Loista armosi valoa siellä,
minne täältä se ikinä vie.
Kulje kanssamme aamusta iltaan,
anna yöuni levollinen.
Hehku lämpöä kaipaavan rintaan,
sinne rauhasi lahjoittaen”.
(Virsikirjan lisävihko, virsi 930 kertosäe)
Maija Pieskä
040-5268289 maija.pieska@evl.fi

Ensimmäinen luukku jo 27.11.!
Partiolaisten perinteinen adventtikalenteri on siivittänyt joulun odotusta monissa kodeissa jo vuodesta
1947. Adventtikalenteri on ainutlaatuinen, sillä sen luukuista aukeaa aina ajankohtaan liittyvät perinteiset joulusymbolit. Tänä vuonna ensimmäinen luukku avataan jo
27.11. Adventtikalenterien myyntiaika on 15.10.–5.12.
Partio on täynnä ystävyyttä, naurua ja unohtumattomia elämyksiä.
Partio on kaikille avoin harrastus,
joka vaalii vastuuntuntoisuutta,
ympäristön ja toisten ihmisten huomioimista sekä johtajuustaitoja.
Suomen Partiolaiset on Suomen
suurin nuorisojärjestö, jonka toiminnassa on vuosittain mukana yli
65 000 jäsentä. Maailmanlaajuisesti partiolaisia on noin 45 miljoonaa
yli 200 maassa.

Avaatko ovesi?
Paikalliset partiolaiset kulkevat

LAPSEN RUKOUS
Minä lapsi pienoinen,
aamuin illoin rukoilen.
Pienet kädet yhteen
liitän, taivaan Isää
aina kiitän.

Piirrä kuvassa
olevaan isoon
sydämeen minkä
asian tai keiden
puolesta sinä
haluaisit rukoilla?

adventin alla ovelta ovelle myymässä perinteisiä kalentereita. Mikäli ovellasi ei ole käyty, voit kysyä asiasta seurakunnan partio-

toimistolta Antti Pehkoselta
p. 040 7414 531 tai

www.adventtikalenteri.fi

Aapakirkon
Isänpäivätapahtuma
kutsuu seikkailuun
Saaren-Nammankylien seurakunta-alueella Aapakirkolla, osoitteessa Aapatie 6, järjestetään
Isänpäivätapahtuma sunnuntaina
13.11. klo 11–15.
Monipuolinen ohjelma kutsuu
seikkailuun! Kierrä kaikki toimintapisteet ja kerää seikkailupassi täyteen leimoja. Alkutervehdyksen lausuu Mirva Suni,
musiikkiohjelman loihtivat Sanna Peltola ja Vuokko Mänty. Uutuutena liikunnallinen hartaus,
jonka toteuttaa pastori Terhi Ämmälä.
Päivän menu on liha- tai kesäkeitto kera kakkukahvien hintaan
5 €/aikuinen, lapset syövät ilmaiseksi. Ruokailun jälkeen on luvassa lasten rastit.
Ilmoita tulostasi ja keittovalin-

nastasi viimeistään 4.11. diakoniatoimistoon 040 5830 966, aila.jantti@evl.fi tai mirva.suni@
evl.fi
Tervetuloa! Tapahtuman järjestää Rovaniemen seurakunnan diakoniatyö/Saaren-Nammankylät

ROVANIEMI

90,0 MHZ
Jouluradio soi
Rovaniemellä 90,0 MHz
Huimiin kuulijaennätyksiin kiivennyt Jouluradio soi taas Rovaniemellä taajuudella 90,0 MHz.
Loppiaiseen saakka soivan pääkanavan lisäksi radion verkkosivuilla voi kuunnella eri joulumusiikin lajeihin erikoistuneita kanavia. Näitä ovat pohjoismaisten sävelten Julradion, virolaiseen joulumusiikkiin keskittynyt Jõuluraadio, Kauneimmat joululaulut,
Klassinen joulu, Lasten Jouluradio, Rouhea joulu ja englanninkielisten joululaulujen Xmas.
Perinteiseen tapaan Jouluradio
palaa eetteriin 1. adventtina puolilta öin Hoosiannalla. Tänä vuonna Jouluradion kuuntelijat kutsuttiin mukaan tekemään juuri tätä Jouluradion avausraitaa ja videoista koostetaan Hoosianna
2016 -musiikkivideo. Se julkaistaan Jouluradion verkkosivulla su
27.11. – Jouluradio kuuluu jouluun. Me huolehdimme joulumusiikin osalta, että tästä joulusta tulee hyvä joulu, Riitta Kalliorinne, ”Jouluradion äiti” sanoo.
Jouluradio on Toivontuottajien
joulumusiikkia tauotta ja ilman
mainoksia soittava kanava, jota kuuluvuusalueiden seurakunnat tukevat. www.jouluradio.fi.
Jouluradio kuuluu loppiaiseen
saakka.
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Sävelkaikuja
Uusin virsin –uusin ajatuksin
Mielenkiintoinen
koulutusmatka on takana. Hiippakunnan jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnan neuvottelukunta tempaisi virsikirjan lisävihkon merkeissä Rovaniemellä, Haukiputaalla
ja Kalajoella. Oli todella ilo jakaa kokemuksia laulamisesta, seurakuntalaulusta ja uusien virsien
tunnelmista sekä säestämistekniikasta. Yhteensä noin 130 työntekijää oli paikalla päivän mittaisissa
tapahtumissa, lisäksi oli vielä kaikille avoimet lauluillat joka paikkakunnalla. Asia on ajankohtainen,
sillä adventtina uudet lisävirret otetaan käyttöön. Rovaniemen seurakuntaan ollaan hankkimassa uudet
virsikirjat, jotka pitävät sisällään
myös nämä lisävirret. Toivottavasti adventtina kirjat saadaan jo käyttöön.

Lyhyesti sanottuna uusi virsikirjan lisävihko antaa merkittävän lisän nykyiseen virsikirjaamme. Sisältö laajenee käsittelemään
tämän päivän kysymyksiä, mutta vielä suurempi muutos on virsien tyylillisen kirjon lisääntyminen. Ilo oli huomata, miten väki lähti mukaan laulamaan moniäänisesti virttä 909: Ole kiitetty,
Herra Jeesus Kristus. Hyvin taipui
zimbabwelainen sävelmä suomalaisillakin, tulipa aitoa liikettäkin
mukaan. Ilo ja kiitollisuus on monissa virsissä läsnä, mutta löytyy
virsiä moniin erilaisiin elämäntilanteisiinkin, kuten elämän kriiseihin, virressä 925: ”Maa järkkyy, murtuu, ja kaaos vyöryy. Nyt
miksi kätkeydyt, Jumala? On puhe
tyhjä, vain tuska totta, vaan mistä
löytyisi armoa...”

Kun pian on käsillä pyhäinpäivä, niin virsi 917 jääköön ainakin sanallisesti jo mieliimme:
”Rukouksen liekki loistaa taivaisiin. Jeesus, sinä tiedät, ketä kaipaan niin. Rukouksen liekin tänään
sytytän. Jeesus, sinä tiedät murheen ikävän. Rukouksen liekin tänään sytytän. Jeesus, sinä muistat
rakkaan ystävän”

Mauri Miettunen
Johtava kanttori

AVE-kuoro kävi konserttimatkalla Tartossa

Pyhäinpäivän aattona Rovaniemen kirkossa

Lapin sotilassoittokunta
ja Seitakuoro
yhdistävät osaamistaan hengellisessä
yhteiskonsertissaan.
Illan aikana kuullaan mm. englantilaisen Martin Ellerbyn säveltämässä teoksessa Mass of St. Thomas Aquinas.
Teos on 2007 valmistunut tilaustyö Yhdysvalloista, St. Paulin kaupungista Minnesotasta. Säveltäjä
Ellerby näki tilaisuuden laajentaa
1989 kuorolle säveltämänsä Missa
Brevis teostaan lisäämällä siihen pu-

hallinsoittimia ja antamalla kuorolle
enemmän väriä ja dynaamista skaalaa. Teoksessa on viisi osaa joissa jokaisessa on oma karaktäärinsä.
Rovaniemen kirkko
pe 4.11 klo 19.00
Kapellimestari: Jaakko Nurila
Kuoron johto: Kadri Joamets
Vapaa pääsy / Ohjelma 10 €

Yksi suosituimmista ja valovoimaisimmista naisartisteista Suomessa on Katri Helena. Hänen joulukonserttikiertueensa ulottuu Rovaniemen kirkkoon, jossa kuullaan
mm. Sydämeeni joulun teen, Tulkoon joulu ja Taas kaikki kauniit
muistot –joululaulut.
Katri Helena on levyttänyt myös
uusia joululauluja, kuten Hiljainen
kiitos, Siivet ja Taivas, joiden tunnelmissa voi kuulla saman kaipuun
joulun rauhaan kuin perinteisemmissä suosikeissakin. Uusi joululevy kantaa nimeä Niin on aina ollut.
Artistin taustalla on Ville Riipan
johtama orkesteri ja luvassa on todella laadukas ja herkistävä kokonaisuus.

Lauri Laukkanen

Katri Helena
konsertoi kirkossa 25.11.

Lippuja saa ovelta tuntia ennen
konserttia, lipun hinta 30 €. Ennakkoliput Ticketmasterin kautta
27,5 €.

Rovaniemen seurakunnan kamarikuoro AVE kävi esiintymismatkalla Viron Tartossa toukokuussa.
Matka Viroon oli ollut kuoron mielessä jo pitkään, sillä sen johtaja,
kanttori Maie Kuusik on syntyisin
Virosta. Tarttoon kuorolaisia kutsui
myös AVE:ssa aiemmin laulanut
tarttolainen sopraano Tiina.
Kuoromatka ajoittui helatorstain tienoille. Ave sai osallistua helatorstain aamun messuun Tarton
evankelis-luterilaisen seurakunnan
Paavalin kirkossa. Toisin kuin Suomessa, Virossa helatorstai ei ole
yleinen vapaapäivä, ja messuun
osallistui vain pieni määrä seurakuntalaisia.
Seuraavana päivänä AVE-kuorolla oli konsertti samassa Paavalin kirkossa. 12-henkisen kuoron
solistina oli Rovaniemeltä mukana matkannut sopraano Wen Hao
tyttärineen. Esiintymismatkan ohjelmistoon oli koottu hengellistä
musiikkia keskiajalta nykypäivään.
Tarton esiintymisiä varten kuoro oli valmistellut myös sille uusia
virolaisia sävelteoksia. Konsertin
jälkeen seurakunta järjesti yleisölle ja kuorolaisille yhteisen kahvitilaisuuden seurakuntatalolla.
Tarton häkellyttävän kauniissa Paavalin kirkossa laulaminen
oli kuorolaisille upea elämys. Sata
vuotta vanha Jugend-kirkko on Eli-

el Saarisen suunnittelema. Kirkko
tuhoutui sodassa ja on sen jälkeen
entisöity. Viimeisimmät kunnostukset valmistuivat viime vuonna.
Uudet alttaritaulut on maalannut
suomalaistaiteilija Kuutti Lavonen.
Suurin osa kuorolaisista majoittui Tartossa yliopiston lähellä sijaitsevaan Tampere Majaan, joka
on Tampereen ja Tarton kaupunkien kulttuuri- ja yhteistyökeskus
sekä majatalo. Talo on Tarton vanhin säilynyt puurakennus ja peräisin 1700-luvulta. Tampere Majassa on jatkuvasti taidenäyttelyitä ja
kulttuuritapahtumia, ja sen toiminta rahoitetaan majoituspalveluilla.

Keväinen Tartto ihastutti kuorolaisia monin tavoin. Kaupungissa
oli samaan aikaan suuri markkinatapahtuma, jossa myytiin muun
muassa käsitöitä ja perinteisiä
herkkuja kuten savukalaa ja -lihaa.
Osa kuorolaisista kävi myös tutustumassa Pyhtitsan nunnaluostariin Kuremäellä. Luostarin vieressä on pyhä lähde, jonka vedellä uskotaan olevan parantavia voimia.
Jokainen lähteellä käynyt sai nunnalta mukaansa pullon kylmää lähdevettä.
Marjukka Talvitie

Christmas jazz – jazzahtavaa joulutunnelmaa
Jazzlaulajatar Mariah Hortans ja
kitaristi Mathias Sandberg ovat
nopeasti luoneet oman markkinaraon suomalaisen jazzin parissa.
Musiikkia voi kuvata rauhalliseksi,

tunnelmalliseksi, traditionaaliseksi vocaljazziksi. Duo on esiintynyt
aktiivisesti suomessa sekä tehnyt
kaksi kiertuetta USA:ssa.
Mariah Hortans on koulutuksel-

taan laulunopettaja. Esiintymisien
ja opetuksen lisäksi hän on viime vuosina myös toiminut kuoronjohtajana. Jazzkitaristi Mathias
Sandberg, joka on opiskellut mm.
New Yorkissa ja Bostonissa, on
yksi Pohjanmaan eniten kysytyistä
freelancemuusikoista.
Joulukonsertissa esitetään kappaleita duon joululevyiltä. Ohjelmisto muodostuu Sibeliuksen,
Händelin ja Schubertin klassisista joulusävellyksistä ja perinteisistä pohjoismaisista joululauluista ja
englanninkielisistä christmas carolseista.
Musiikki on saanut uuden sovituksen, jossa on käytetty duon
tunnukseksi muodostuneita harmonioita ja melodisia improvisaatioita
sekä svengaavia rytmejä. Duon 43
konsertin joulukiertue yltää Helsingistä Inariin.
Christmass Jazz –konsertti
Rovaniemen kirkossa 28.11. klo 19.
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Lauluista iloa – lauluista voimaa:
Kauko Simonen laulaa vähävaraisille lapsiperheille
Aprillipäivänä 2016 energinen naisleijonajoukko Ronjat järjesti hyväntekeväisyyskonsertin omaishoitajien työn tukemiseksi. Konsertti järjestettiin solistin Kauko Simosen 65-vuotispäivänä ja
se nimensä mukaisesti tuotti paljon iloa
monille. Konsertti myytiin loppuun ja
moni toivoi uutta konserttia.
Ronjat kuuntelivat herkällä korvalla
palautetta ja halusivat toteuttaa konsertin uudelleen. Mikä voisikaan olla sopivampi ajankohta palvella ihmisiä ja tehdä hyvää, kuin joulu! Suomen kaikkien aikojen ensimmäinen
tangokuningas Kauko Simonen ilahtui konserttipyynnöstä ja hänen muhkea äänensä pääsee oikeuksiinsa juuri
kaikkein kauneimpien ja rakkaimpien
joululaulujen myötä.
– Oli upea kokemus saada esiintyä
tyttäreni ja hänen tyttärensä kanssa, siinä vanha mieskin aivan herkistyi, Kauko Simonen muistelee kevään konserttia.
– On mahtava saada Hulda taas samaan konserttiin kanssani, tällä kertaa hän esiintyy ystävänsä Sofia Ahon
kanssa tuoden lasten laulavan joulutervehdyksen konserttivieraille.

Kauko Simonen

Toivo Tervaskanto

Uutta ohjelmaa

keä! Heillä on uusi kuoro, jonka tehtävänä on tuoda iloa ja valoa sinne, missä sitä tarvitaan. Rovaniemen kirkossa
on siis myös Ronja -kuoron ensisävelten
kuulemisen mahdollisuus.
Konsertin tuotto käytetään vähävaraisten lapsiperheiden tukemiseen Rovaniemellä.

Joulun konsertissa esiintyy myös rovaniemeläinen harpunsoittaja Toivo Tervaskanto, 9. Hän tuli tunnetuksi Suomen nuorimpana kulttuuriapurahan saajana. Hänen instrumentissaan on satumaisen kaunis, jouluista lumisadetta
muistuttava ääni.
Toivo Tervaskanto on musiikkiluokalla ja nuoresta iästään huolimatta hän on
esiintynyt jo monissa konserteissa. Toivo Tervaskanto säveltää myös itse kappaleita harpulle.
Ronjat ovat vallan musikaalista vä-

Lauluista iloa – lauluista voimaa
la 3.12. klo 18 Rovaniemen kirkossa
Lippu 20 €
Järj. LC Rovaniemi/Ronjat

Yhteisvastuukeräys 2017 torjuu ihmiskauppaa ja
tukee nuorten syyrialaisten pakolaisten koulutusta
Yhteisvastuukeräyksen kansainvälisenä kohteena vuonna 2017 on Lähi-itä, erityisesti
Jordania, jossa tuetaan nuorten syyrialaisten pakolaisten koulutusta.
Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 60 prosenttia ohjataan Kirkon Ulkomaanavun
välityksellä kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun.
Vuoden 2017 esimerkkikohdealueena on Lähi-itä. Keräysvaroilla tuettava kansainvälinen työ auttaa erityisesti konfliktien keskellä asuvia nuoria, jotta he pystyisivät rakentamaan
hyvän elämän eivätkä joutuisi ihmissalakuljettajien ja ihmiskaupan uhreiksi.
Kaikista maailman maista Jordania
on ottanut vastaan kolmanneksi eniten
pakolaisia, yli 650 000 ihmistä. Pako-

laisia asuu sekä kaupungeissa että pakolaisleireillä.
Pakolaistilanne koettelee luonnonvaroiltaan köyhää Jordaniaa, jossa
asukkaita on noin 6,6 miljoonaa. Kouluissa tila loppuu kesken, ja pakolaisista yli kolmasosa oli viime vuonna koulutusjärjestelmän ulkopuolella.
Ulkomaanapu tekee työtä erityisesti
nuorten koulutuksen ja toimeentulon
parantamiseksi.
Kirkon Ulkomaanapu tarjoaa pakolaisille muun muassa englanninopetusta, ammatillista koulutusta sekä psykososiaalista tukea. Ulkomaanapu järjes-

tää vapaa-ajan toimintaa, kuten jalkapalloa ja sirkuskoulua.
Keräysvaroja käytetään myös pitkäjänteiseen kehitysyhteistyöhön Keski-Afrikan tasavallassa, Ugandassa ja
Myanmarissa.
Suomessa keräysvaroin autetaan ihmiskaupan uhreja yhteistyössä Pro-tukipiste ry:n, Rikosuhripäivystyksen,
Pakolaisneuvonta ry:n ja Monika-Naiset liitto ry:n kanssa.
Yhteisvastuu 2017 käynnistyy sunnuntaina 5.2.2017.
Auta ja lahjoita:
www.yhteisvastuu.fi/lahjoita

Yhteisvastuu-startti
8.11. seurakuntakeskuksessa
tiistaina 8.11.2016 Rovaniemi, Seurakuntakeskuksen juhlasali, Rauhankatu 70 B.
Tule innostumaan ja tutustumaan
vuoden 2017 yhteisvastuukohteisiin.
Päivä on tarkoitettu kaikille Yhteisvastuukeräyksestä kiinnostuneille
työntekijöille ja vapaaehtoisille.
Yhteisvastuu 2017 torjuu ihmiskauppaa. Suomessa keräysvaroin autetaan ihmiskaupan uhreja yhteistyössä
Pro-tukipiste ry:n, Rikosuhripäivystyksen, Pakolaisneuvonta ry:n ja Monika-Naiset liitto ry:n kanssa. Keräysvaroilla tuettava kansainvälinen työ
keskittyy erityisesti konfliktien kes-

kellä asuvien nuorten auttamiseen,
jotta he pystyisivät rakentamaan kohtuullisen elämän, eivätkä joutuisi ihmissalakuljettajien ja ihmiskaupan
uhreiksi.
Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.

Ohjelma
Klo
12.00
13.00
13.45
14.00
14.30
15.30

Alkuhartaus, rovasti Ilmo Pulkamo
Tervetuloa! Mirva Kuikka, Oulun hiippakunta
Ulkomaan keräyskohde 2017
Katriina Kong, Kirkon Ulkomaanapu
Yhteisvastuu-fashionjumppa
Kotimaan keräyskohde 2017
Pia Marttila, Rikosuhripäivystys
Kymmenen kysymystä Yhteisvastuukeräyksestä
Mervi Ritokoski, Yhteisvastuukeräys
Loppusiunaus ja kahvit

Tiedustelut diakoniatoimiston toimistosihteeri Aila Jäntti puh. 040 583 0966.

Rovaniemen kirkko Suomen
8. suosituin tiekirkko
Viime kesänä Suomessa oli
avoinna 260 tiekirkkoa. Kävijäpalautteiden perusteella
kävijöitä tiekirkkoihin houkuttelevat kirkon nähtävyysarvo, arkkitehtuuri, hiljentymismahdollisuus ja kirkon
historia.
Ylivoimaisesti suurimmat
kävijämäärät keräsivät Turun tuomiokirkko (53 675 vierailijaa)
ja Rauman Pyhän Ristin kirkko (23 114 vierailijaa). Samat kirkot
olivat tiekirkkotilastojen kärjessä edellisenäkin vuonna.
Rovaniemen kirkko oli kahdeksanneksi suosituin reilulla kuudella tuhannella kävijällä. Määrä on
jokseenkin sama kuin
edellisinäkin vuosina.
Tiekirkkojen keskimääräinen kävijämäärä pyörii vuodesta toiseen parintuhannen
kävijän tuntumassa.
– Isot kävijämäärät ovat hieno saavutus, mutta toisaalta yhtä lailla juuri se rauhallisin kirkko voi tarjota
kävijälleen kesän merkittävimmän pysähtymisen hetken. Jokainen avoin kirkko on arvokas lenkki tiekirkko-

jen ketjussa, sanoo tiekirkkoasioista vastannut Pirjo Putkonen Kirkkopalveluista.
Yhteensä
ilmoitettuja
käyntejä kertyi tänä vuonna
235 100. Viime vuoden kesällä vastaava luku oli lähes
sama eli runsaat 233 000.
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Vapaaehtoiskesä Etiopiassa:

Etiopia on kolme kertaa Suomen kokoinen maa ja lähes satamiljoonainen
kansa itäisen Afrikan sydämessä. Työttömyys, asuntopula ja nälänhätä ovat
tuttuja asioita.
Luterilaisia on noin 20 % maan asukkaista ja suurin osa heistä kuuluu Mekane Yesus -kirkkoon. Siihen kuuluu n. 8
miljoonaa jäsentä, mikä tekee siitä suurimman yksittäisen luterilaisen kirkkokunnan maailmassa. Kirkkoa tukee myös
Suomen Lähetysseura, jonka vapaaehtoistyössä sain toimia viime kesänä.

Lähetysseuran kuvapankki Kati Keski-Mäenpää

Kokonaisvaltaista lähetystä
massiivisten haasteiden keskellä

Tähän pitäisi
kylvää, kun
sateet
tulevat.

Niin erilainen maailma
Hyppy hyvinvoinnin huipulta kurjuuteen oli isompi kuin osasin odottaakaan. Vaikka päälle hyökyi köyhyys,
kaaos, roskat ja melu, nousivat esiin
myös yhteisöllisyys ja välittäminen ja
ihmisarvon säilyttäminen ilman mainittavia kulisseja.
Ihmisten ja eläinten paljous tuntui
oudolta ja yksi rankin ilmiö olivat lapsikerjäläiset. Heistä pääsi toki ohi lisäämällä vauhtia ja sulkemalla silmät,
mutta ne jäivät pysyvästi mieleen.

Monipuolinen työnkuva
Lähetystyö Etiopiassa oli kokonaisvaltaista missiota kivijalkanaan ruumiillisuuden, henkisyyden ja hengellisyyden
huomioon ottaminen.
Olin auttamassa Hosainassa erään
lähetysyhteisön muutossa ja tehtäväni oli mm. tyhjentää lähes 100 hyllymetrin kirjasto. Sain myös tehdä pieniä
musiikkitehtäviä ja sitä kautta tutustuin
muutamiin meneillään oleviin hankkeisiin ja niiden vastuuhenkilöihin.
Kehitystyön tavoitteena oli selvittää
kuurojen opetuksen tilannetta Hosainassa ja tukea kuurojen koulun opettajia. Paikallisesti hienoa työtä tekevät
Keski-Suomesta aikanaan lähetyskentille lähtenyt Mirja Himanen ja hänen
miehensä Mekonnen Mulat, joka vii-

meistelee väitöskirjaa Jyväskylän yliopistoon.
Lähetysseura keskittää apuaan pahimmin syrjäytyneille ihmisille ja heidän
perheilleen. Huolimatta YK:n vammaisia koskevan yleissopimuksen ratifioinnista on kehitysvammaisten ja aids-lasten asema maassa erittäin vaikea.
Pohjoisessa Dessiessä sain tutustua Lähetysseuran tukemaan vaikeasti vammaisten päiväkeskukseen, johon
yksinhuoltajaäidit voivat tuoda lapsensa päiväksi viikossa päästäkseen markkinoille. Jo parikymmentä vuotta Etiopiassa toiminut Annika Utriainen
työskentelee tukihenkilönä kummirahoituksen turvin toimivassa aids-orpohankkeessa, joka tähtää näiden
nuorten pääsyyn työhön ja sen myötä
itsenäiseen arkielämään.

Vaikuttavia elämyksiä
Sain kuvan konkreettisesti kokonaisvaltaisesta lähetystyöstä tutustumalla Leikolan pariskunnan pitkäjänteiseen työhön syrjäytyneiden kansanryhmien parissa. Näitä hyljeksittyjä ryhmiä ovat
mm. monet käsityöläiset kuten nahkurit,
sepät ja savenvalajat, sekä kirkonkin ankarasti kieltämät homoseksuaalit.
Vaikuttava elämys oli myös aluepääl-

likkö Päivi Anttilan ja asiainhoitaja
Kaasa Haile Mariamin kanssa tehty matka etelään Awasaan. Siellä osallistuimme teologiksi valmistuvien ja
seurakuntien vastuuhenkilöiden perhekurssin päätöstilaisuuteen. Tämäkin tapahtuma oli hedelmä jo pitkästä Matti Palmun ja vaimonsa aikanaan alkamasta perhetyöstä, joka nyt jo oli pääosin kirkon omilla harteilla.
Vapaaehtoiskesä Etiopiassa oli kokemusten ja elämysten runsauden sarvi ja
vaikuttava korkean paikan leiri – onhan
pääosa tiheimmin asuttua Etiopiaa korkeaa vuoristoylänköä.
Päivää ennen matkaa täysien
matkalaukkujen äärellä päivitin Facebookiin: ”Enempikin olisi ehkä pitänyt pakata mukaan ainakin nöyryyttä,
ei enää mahtunut…”.
Juha-Matti Kivistön matkakertomuksen
pohjalta kokosi Harriet Urponen

Tule kuulemaan lisää matkan kokemuksista Rovaniemen seurakuntakeskukseen su 6.11. klo 15.

Lähetysruutu

Operaatio Joulun Lapsi
auttaa Euroopan köyhimpiä
Seurakunta on mukana Patmos-lähetyssäätiön kansainvälisessä Operaatio Joulun Lapsi -kampanjassa, jota on toteutettu vuodesta 1995. Suomalaisten lahjat viedään Euroopan köyhimmille lapsille Romaniaan ja Moldovaan.
Yhdessä paikallisten seurakuntien
kanssa operaatio tavoittaa lapset niin
köyhissä kylissä, kouluissa, sairaaloissa, orpokodeissa kuin kehitysvammaisten lasten laitoksissakin.

Miten voin auttaa?
Rovaniemellä on kolme lahjojen keräyspistettä: Ikäihmisten kohtaamispaikka Helmikammari, Kristillinen kirjakauppa Ilopysäkki ja Vapaakirkko, josta voi hakea laatikkoaihiot ja jonne voi
toimittaa valmiit paketit.
Idea on sellainen, että lahjan antaja voi valita haluaako antaa lahjan tytölle vai pojalle ja lahjan voi kohdistaa
kolmen eri ikäluokan lapsille: 2–4, 5–9
tai 10–14 -vuotiaalle. Näin lahja löytää
tiensä perille juuri hänelle, kenelle se
on tarkoitettu.
– Meillä Helmikammarilla on laatikkoaihioita. Ne ovat helposti koottavissa
kenkälaatikon kokoiseksi paketiksi, johon lahjan voi laittaa ja toimittaa tänne
meille, Helmikammarin toiminnanohjaaja Arja Rissanen kertoo.

Lahjan sisältö
Patmos-säätiö on ohjeistanut lahjan antajaa sisällöstä. Lahjaan laitetaan 1–2 lelua, pipo, käsineet, villasukat, paita, pii-

rustus- tai väritysvihko, koulutarvikkeita,
hygieniatuotteita, kuten hammasharja- ja
tahna sekä hedelmäkarkkipussi. Myyntipäivän pitäisi olla seuraavan vuoden
puolella ja tavaroiden pitäisi olla uusia.
– Jos joku haluaa auttaa, muttei ole
mahdollisuutta kerätä koko laatikkoa,
voi tuoda vaikkapa vain yhden lahjan,
Arja Rissanen rohkaisee.
– Helmikammarilla pidämme talkoot
ja kokoamme näistä tuoduista tavaroista valmiit laatikot toimitettavaksi eteenpäin.

Lapin keräyskeskus Torniossa
Operaatiota koordinoidaan Lapissa Torniosta käsin, jossa on Lapin keräyskeskus. Lapin aluekoordinaattori on Anitta Koivisto, joka on aikoinaan toiminut myös Radio RovaDein toimittajana.
– Nyt kaikilla on mahdollisuus tehdä
lähetystyötä kotoa käsin. Voimme viedä
näihin köyhiin koteihin ja majoihin Jeesuksen valon. Evankeliumin sanoma on
tärkeä osa kokonaisuutta, sillä paketin
mukana annetaan lapsen omalla kielellä kirjoitettu evankeliumi, Anitta Koivisto kertoo.
Keräys päättyy isänpäivänä 13.11.
Paketit matkaavat rekkakyydillä perille ennen joulua. Anitta Koivisto oli viime jouluna jakamassa paketeja Romaniassa ja näki millaisen ilon se antoi
lapsille.

Anitta Koivisto on Operaatio Joulun lapsen
Lapin aluekoordinaattori.

Lahjoja kerätään Rovaniemellä 13.11.
saakka seuraavissa paikoissa:
Kristillinen kirjakauppa Ilopysäkki
Rovakatu 24, 96200 Rovaniemi
Ma–pe 10–17, la 11–14
Rovaniemen seurakunta,
Helmikammari
Pohjolankatu 4, 96100 Rovaniemi
Ma–to 10–14
Rovaniemen vapaaseurakunta
Vartiokatu 14–16, 96200 Rovaniemi
Ke 10–13, su 15.30–18
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Joulunajan voit viettää myös Vuontispirtillä
Tunturihotelli Vuontispirtillä Raattamassa järjestetään joulunvietto torstaista 22.12. tiistaihin 27.12. asti. Majoitus kahden hengen huoneessa tai mökissä 430 €/henkilö ja 3–4-hengen mökissä
285 €/ henkilö.
Luvassa perinteinen jouluohjelma, mukana pastorit Pirjo ja Lasse Vahtola Turusta.
Rovaniemeltä järjestetään yhteiskuljetus, matkasta maksu erikseen, noin

30–50 €, riippuu lähtijöiden määrästä.
Ilmoittaudu siis mukaan!
Ilmoittauitumiset ja tiedustelut tunturihotelli@vuontispirtti.fi tai 0400 380 093.

Urheilun sykkeestä parempaa elämää
Urheilulähetystyön parissa mongolialaiset lapset ja nuoret oppivat elämässä tarvittavia taitoja ja asenteita. Marraskuun alussa kirkoissa kerätään kolehti Kylväjän urheilutyölle Mongoliassa.
FLOM Sports Club on vuoden 2014
alussa perustettu urheiluseura. Sen toimintaa johtaa joukkuevalmentaja Niko Ijäs. Yhdessä vaimonsa diakoni, sosionomi Marijan kanssa hän parantaa
mongolialaisten elinoloja paitsi urheilun avulla, myös diakonisesti.
Urheilutyötä tekevät lähetit ovat yhdistäneet kaksi sydämen intohimoa, uskon ja urheilun. Urheilulähetit avustajineen ovat lyhyessä ajassa laajentaneet lajivalikoiman jalkapalloon, koripalloon ja lentopalloon, sekä tuoreimmaksi myös jousiammuntaan.
Erilaisissa urheilutapahtumissa lapset
ja nuoret oppivat sosiaalisia taitoja ja
arvoja, joita tarvitaan elämässä yleisestikin. Pelien tuoksinassa lapsia ja nuoria kutsutaan mukaan seurakuntien toimintaan. Seurakuntien yhteydessä toimivissa urheilujoukkueissa pelaajat voivat hiljentyä myös hartauksiin.
Ijäkset ovat tulossa pian Suomen-jaksolle. Urheilulähetystyö jatkuu Nikon
kouluttamien paikallisten voimin maassa olevien suomalaisten lähettien tuella.
Lähetysyhdistys Kylväjä tekee työtä
alueilla, joissa on vain vähän kristittyjä

ja kirkkoja. Usein tämä tarkoittaa työskentelyä haastavissa paikoissa, kuten islamilaisilla alueilla. Järjestöllä on tällä
hetkellä noin 40 lähettiä erityisesti Aasiassa. Mongolian-työtä on tehty vuodesta 1997.
FLOM Sports Clubin vaikuttavaa toimintaa esitellään virallisen kolehtipy-

hän jumalanpalveluksissa ja tilaisuuksissa. Rovaniemen seurakunnassa kerätään kolehti lähetysyhdistys Kylväjän hyväksi urheilulähetys FLM Sports
Clubin työlle sunnuntaina 13.11.

Lisätietoa www.kylvaja.fi

Niko Seppä

Israel-ilta 15.11.
srk-keskuksen juhlasalissa

Jeesuksen seurassa –tapahtuma
jälleen Rovaniemellä

Illassa ovat mukana MACHASEH työn johtaja Lena Levin ja
tyttärensä Dana sekä Eeva Pouke.
Lena Levin on perustanut
Machaseh järjestön vuonna 2009
Jerusalemissa Israelissa.
Järjestö on syntynyt auttamaan
hädässä olevia ihmisiä, kun Lena
löysi tiensä messiaaniseen Shalhevatjah seurakunnan yhteyteen.
Siellä Lena sai kasvaa uskossa,
ottaa vastuuta musiikissa ja myöhemmin aloittaa sielunhoito-opinnot ja samalla tehden seurakunnan diakoniatyötä.

Evankelistakaksikko Ilkka Puhakka ja Martti Kallionpää ovat Rovaniemellä jälleen marraskuussa.
Nelipäiväisen tapahtuman aiheena
on Jeesuksen seurassa.
Tapahtuma alkaa torstai-iltana
klo 18.30 Helluntaiseurakunnan
Kairatemppelissä ja jatkuu perjantaina Sanan ja rukouksen illalla
kirkossa. Lauantaina on miesten
ilta, joka viime syksynä oli hyvin suosittu. Toistasataa miestä oli
koolla. Sunnuntaina miehet palve-

Leenaan ja Lenan työhön voit
tutustua Israel-illassa 15.11. klo
18. Siellä hän kertoo elämästään
ja työstään Jerusalemissa sekä musisoi. Hän on perehtynyt perinteiseen hebreankieliseen musiikkiin.

Harriet Urponen kirkon
viestinnän neuvottelukuntaan
Kirkkohallitus on nimennyt vt.
viestintäpäällikkö Harriet Urposen kirkon viestinnän neuvottelukuntaan ensi vuoden alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi 2017–
2020.
Neuvottelukunnan tehtävänä on
edistää ja tukea kirkon viestintää.
Se välittää myös kirkon viestinnän keskeisiä kohtia taustaryhmille, sillä vuorovaikutteisuus on nykyaikaisen viestinnän ja sen kehittämisen perusajatuksia.
Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii arkkipiispa Kari Mäkinen.
Muut jäsenet ovat: julkaisujen
johtaja Ismo Silvo, Yle, vastaa-

va päätoimittaja Merja Ylä-Anttila, MTV Uutiset, yhteyspäällikkö Harri Järvinen, Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK, toimitusjohtaja Kari Väisänen Taloudellinen tiedotustoimisto TAT,
viestintäjohtaja Ilpo Kiiskinen,
Suomen Punainen Risti, päätoimittaja Riku Siivonen, Helsingin
Diakonissalaitos, kouluttaja, valtiotieteen tohtori Karoliina Malmelin, Agricola-opisto, yliopistonlehtori Salli Hakala, Helsingin yliopisto, projektipäällikkö Camilla Berggren, Suomen
Kuntaliitto.
Esittelijänä toimii kirkon viestintäjohtaja Tuomo Pesonen.

levat kolmessa jumalanpalveluksessa.
Ilkka Puhakka tunnetaan luterilaisena evankelistana, joka kutsuttiin
Kalevin Lehtisen työn seuraajaksi
Euroopasta. Martti Kallionpää on
tunnetuimpia julistajia helluntaiherätyksen piirissä ja on toiminut viimeksi Seinäjoen helluntaiseurakunnan johtavana pastorina.
Tapahtuman järjestää Rovaniemen seurakunta ja Rovaniemen
Helluntaiseurakunta.

Ohjelma
To 17.11. klo 18.30 Jumala voi! -ilta Helluntaiseurakunnassa.
Pe 18.11. klo 18
Sanan ja rukouksen ilta kirkossa.
La 19.11. klo 12–16 opetusta ja varustusta srk-keskuksen juhlasalissa.
		
Klo 18 Miesten ilta seurakuntakodin yläsalissa,
klo 19
Elevate-nuortenilta Helluntaiseurakunnassa.
Su 20.11. klo 10
Messu kirkossa, saarna Puhakka,
klo 16
Jumalanpalvelus Helluntaiseurakunnassa, Kallionpää ja
klo 18
Tuomasmessu kirkossa, puheet Puhakka ja Kallionpää.
Järj. Rovaniemen seurakunta ja helluntaiseurakunta.

Pääsky
36. vuosikerta
Julkaisija:
Rovaniemen seurakunta
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 ja
Harriet Urponen.
Toimituksellinen aineisto
Rovaniemen seurakunnan
tiedotustoimisto,
PL 8104, 96101 ROVANIEMI
Seuraava Pääsky ke 7.12.2016
Aineisto ma 21.11.2016

Evankelistat Ilkka Puhakka ja Martti Kallionpää.

Kustantaja Kotimaa Oy
Painatus Suomalainen Lehtipaino Oy
Jakelu Suomen Suoramainonta
Tilaukset 25 euroa vuodessa
Painos 30 400
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Jos parantumaton sairaus koskettaa

Liikekielisen hiljaisuuden retriitti

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.

Taiteilijapedagogi, terapeuttisen
tanssin ja -liikkeen ohjaaja Marja-Sisko Pohjola tuo marraskuussa
Rovaniemelle Liikekielisen hiljaisuuden retriitin. Kyse on kaksipäiväisestä tapahtumasta, jossa työskennellään retriitinomaisessa hengessä tanssi- ja liiketerapeuttisten
harjoitusten parissa teemalla Luovu – ja luo uutta!
Mitä kurssilla tapahtuu?
– Liikumme, rentoudumme ja
avaamme kehoa ja mieltä kohti kokonaisvaltaista läsnäoloa. Saat ohjeita turvalliseen ja itsenäiseen liike-improvisaatioon ryhmän puitteissa. Tärkeintä on tunne siitä, että sinulla on hyvä ja turvallinen
olo. Viikonlopun tavoitteena on
saada energiaa ja lepoa oikeassa
suhteessa.
– Mukaan tarvitset itsesi, hyvät
vaatteet liikkumiseen ja lämmintä
päälle rentoutushetkeen sekä evästä pausseille. Tule mukaan, elämähän liikuttaa meitä jokaista, Marja-Sisko Pohjola muistuttaa.

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.

Kirjoita itsemurhasta ja uskosta
Oletko sinä tai joku läheisesi tehnyt tai yrittänyt itsemurhaa? Kerään omaisten ja itsemurhaa yrittäneiden vapaamuotoisia kirjoituksia
itsemurhan syistä ja vaikutuksista identiteettiin ja hengellisyyteen, sillä teen aiheesta käytännöllisen teologian pro gradu -tutkielmaa Itä-Suomen yliopistossa. Voit
pohtia seuraavia asioita:
Miksi sinä tai läheisesi yritti tai
teki itsemurhan? Miten tapahtunut

on muuttanut elämääsi, entä uskoasi Jumalaan? Millä tavoin uskonnollinen vakaumuksesi on ollut
apu tai haitta selviytymisprosessissasi? Miten asiaan on suhtauduttu
uskonnollisessa yhteisössäsi? Mitä
ajattelet itsemurhan tehneiden kuolemanjälkeisestä elämästä?
Lähetäthän vastauksesi viimeistään 15.12.2016 mennessä. Voit jättää vastauksesi joko 1) sähköiseen
vastauslomakkeeseen (osoitteessa:

Marja-Sisko Pohjola toimii ohjaajana
liikekielisen hiljaisuuden retriitissä marraskuussa.
Hillakirkolla, os. Hillapolku 9.
La 19.11. klo 10–15.30 ja
su 20.11. klo 13–15.30.
Hinta 20 €, opiskelijat ja vähävaraiset 10 €.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset
Tellervo Malmiola
p. 040 7216 231.
Järj. Rovaniemen seurakunnan
aikuistyö

elomake.uef.fi/lomakkeet/14865/);
2) sähköpostitse (osoitteeseen: jetabell@student.uef.fi); tai 3) postitse alla olevaan osoitteeseen. Tarkemmat kysymykset ja ohjeet löytyvät sähköisen vastauslomakkeen
yhteydestä.
Luottamuksestasi kiittäen,
Jenni Tabell
Itä-Suomen yliopisto
Teologian osasto
PL 111, 80100 JOENSUU

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

26.11. klo 13–15
26.11. klo 17
27.11. klo 11.30

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

05.11. klo 18
06.11. klo 18
11.11. klo 19
13.11. klo 10
20.11. klo 18
25.11. klo 19
26.11. klo 16
27.11. klo 18
28.11. klo 19
30.11. klo 19

Seitakuoron ja Lapin Sotilassoittokunnan
konsertti. Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €.
Pyhäinpäivän messu. Messun jälkeen
klo 11.45 Ruokasenpuistossa ekumeeninen hartaus. Kirkkokahvit ja Karjalaseuran
juhla srk-keskuksessa.
Pyhäinpäivän hartaus.
Hiljaisuuden messu.
Tyhjän sylin messu.
Isänpäivän perhemessu.
Tuomasmessu.
Katri Helenan joulukonsertti. Pääsylippu
tuntia ennen alkaen ovelta 30 €, ennakkoon Ticketmaster-sivuilta 27,50 €.
Urkukonsertti, Dina Ikhina ja Denis
Makhankov-urkuripariskunta Venäjältä.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 €.
Adventtivesper. Vapaa pääsy, kolehti.
Christmas Jazz –konsertti, duo Mariah
Hortans/Mathias Sandberg. Vapaa pääsy,
käsiohjelma 10/5 €.
Iltamusiikki, Riikka Haapamäki, urut.
Vapaa pääsy.

KESKIKAUPUNKI
03.11. klo 18
04.11. klo 18
05.11. klo 15
05.11. klo 15
06.11. klo 15
09.11. klo 18
11.11. klo 10–17
12.11. klo 17
14.11. klo 18
15.11. klo 18
23.11. klo 18
25.11. klo 18
26.11. klo 11–16

srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
nuorten Deeper-ilta kryptassa.
Pyhäinpäivän hartaus Viirinkankaan kappelissa.
Pyhäinpäivän hartaus Tavivaaran kappelissa.
srk-keskuksessa Matkakertomusten iltapäivä.
Miesten saunailta Norvajärvellä, lähtö
klo 17.45 srk-keskuksesta.
Toivon torilla Nenäpäivä.
srk-keskuksessa OMA-ilta.
kuvamatka Santiago de Compostelaan
srk-keskuksessa.
srk-keskuksessa Israel-ilta.
Miesten saunailta Norvajärvellä, lähtö
klo 17.45 srk-keskuksesta.
nuorten Deeper-ilta kryptassa.
srk-kodin yläsalissa Hengellisen huollon
päivä.

kryptan Eelin huoneessa Rukouksen iltapäivä.
srk-keskuksessa OMA-ilta.
lähetystyön ja diakoniatyön myyjäiset
srk-keskuksessa.

KORKALOVAARA
05.11. klo 13
06.11. klo 13
08.11. klo 14.30
12.11. klo 11–13
13.11. klo 13
19.-20.11.

20.11. klo 13
20.11. klo 15
22.11. klo 14.30
26.11. klo 11–14
26.11.
27.11. klo 13

kappelissa Pyhäinpäivän messu.
kappelissa messu. Kirkkokahvit.
retriittivenyttely Hillakirkolla, Hillapolku 9.
Kehollista rukousta ja ylistystä
Hillakirkolla, Hillapolku 9.
kappelissa messu. Kirkkokahvit.
Hillakirkolla, Hillapolku 9, Liikekielisen
hiljaisuuden retriitti. Taiteilijapedagogi,
terapeuttisen tanssin ja -liikkeen ohjaaja
Marja-Sisko Pohjola. La klo 10–15.30 ja
su klo 13–15.30. Hinta 20 €, opiskelijat ja
vähävaraiset 10 €. Tiedustelut ja ilmoittautumiset Tellervo Malmiola, 040-7216231.
kappelissa messu. Pinjapuun alla –tapahtuma ja omaishoitajien kirkkopyhä.
kappelissa 4-vuotiaiden syntymäpäiväjuhlat.
retriittivenyttely Hillakirkolla, Hillapolku 9.
kappelissa joulumyyjäiset.
Hillakirkolla, Hillapolku 9, israelilaista kansantanssia.
kappelissa messu. Kirkkokahvit.

OUNASJOKI
05.11. klo 10
13.11. klo 11
16.11. klo 18
27.11. klo 11

Meltauksen kappelissa, klo 11 Sinetän
kappelissa ja klo 13 Maijasen kappelissa
Pyhäinpäivän messu. Kirkkokahvit.
Sinetän kappelissa messu. Kirkkokahvit.
Meltauksen kappelissa Virsikirja tutuksi
-ilta. Taksia voi käyttää.
Sinetän kappelissa messu. Messun jälkeen
välipala ja lapsille askartelua. Samalla juhlitaan 4-vuotiaita.

05.11. klo 19
06.11. klo 14
11.11. klo 18
13.11. klo 14
20.11. klo 10
23.11. klo 18
24.11. klo 19
27.11. klo 11
28.11. klo 18

YLÄKEMIJOKI
05.11. klo 18
13.11. klo 13
27.11. klo 10

kappelissa Pyhäinpäivän virsikirkko.
kappelissa nuorten Donkkis.
kappelissa messu.
kappelissa messu.
kappelissa Pyhät meiningit, messu ja perhetapahtuma.

03.11. klo 18
05.11. klo 10
06.11. klo 11
08.11. klo 17
13.11. klo 11–15

13.11. klo 18

17.11. klo 18
20.11. klo 11
20.11. klo 13
26.11. klo 10
27.11. klo 11

ALAKEMIJOKI
03.11. klo 18

kappelissa Pyhäinpäivän tunnelmissa
virsi-ilta.

Auttin kappelissa Pyhäinpäivän sanajumalanpalvelus.
Viirin kappelissa Yläkemijoki soi – tapahtuma. Vapaa pääsy.
Auttin kappelissa messu ja kappelin 50-v
juhla.

SAAREN-NAMMANKYLÄT

OUNASVAARA
05.11. klo 15
12.11. klo 18
13.11. klo 15
20.11. klo 15
27.11. klo 15

kappelissa Pyhäinpäivän jumalanpalvelus
ja poisnukkuneiden muistaminen.
kappelissa perhepyhäkoulu.
kappelissa varhaisnuorten Donkkis.
kappelissa perhepyhäkoulu.
kappelissa messu.
Muurolan kirjastossa soi, Tarja Alakörkkö,
Mirja-Liisa Lindström.
kappelissa Christmas Jazz –konsertti,
duo Mariah Hortans/Mathias Sandberg.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10/5 €.
kappelissa adventin perhekirkko.
Kirkkokahvit, 4-v synttärit.
Kivitaipaleen diakoniailta Anita Töyräällä,
Ryskätie 22 B 8.

27.11. klo 13
27.11. klo 13

Aapakirkossa Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus.
Jouttikeron kappelissa Pyhäinpäivän
messu.
Aapakirkossa sanajumalanpalvelus ja
4-v syntymäpäiväjuhlat.
Jouttikeron kappelissa virsi-ilta.
Aapakirkolla Isänpäivätapahtuma,
musiikkia Sanna Peltola ja Vuokko Mänty,
hartaus Terhi Ämmälä, lapsille ohjelmaa.
Ruokailu ja kakkukahvit 5€/aikuinen,
lapset ilmaiseksi.
Jouttikeron kappelissa Isänpäivän konsertti, Jouko Viita-aho, laulu, Leena Viitaaho, runot, Mauri Miettunen urut ja piano.
Vapaa pääsy.
Aapakirkossa Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus.
Aapakirkossa messu.
Jouttikeron kappelissa sanajumalanpalvelus.
Misin koululla sanajumalanpalvelus.
Aapakirkossa Perhepyhä. Jumalanpalvelus,
jatkuu yhteisen askartelun sekä kirkkokahvien merkeissä.
Perunkajärvellä sanajumalanpalvelus.
Jouttikeron kappelissa messu.

