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RAUHAKELLOT

T

änä syksynä Venäjän ortodoksinen
kirkko katkaisi jo vuosia jatkuneet
ekumeeniset (kirkkojen välinen
yhteistyö) oppikeskustelut Suomen ev.lut.
kirkon kanssa.
Katkaisun syynä on suhtautuminen homoseksuaalisuuteen. Venäjän ortodoksinen
kirkko pitää homoseksuaalisuuden toteuttamista syntinä. Venäjän kirkko on tietoinen
siitä, ettei Suomen kirkossa homosuhteita
siunata ja että Suomessa on käytössä papin
suorittama rukous ihmisten kanssa ja puolesta. Suomen kirkon edustajan antaman
tiedotteen mukaan venäläisten mielestä
tässä siunataan syntiä.
Viime viikolla Rovaniemellä kokoontuneesta Barentsin kirkkojen neuvoston
vuotuisesta kokouksesta kantautui erilainen ääni. Murmanskin ja Montsegorskin
hiippakunnan metropoliitta Simon korosti
politiikasta irti toimivan kirkon yhteyttä:
”Unelmoimme Pohjolassa vapaasta kanssakäymisestä yli rajojen. Haluamme näyttää,
että voimme elää ja toimia yhdessä, että

rauha, rakkaus ja yhteistyö on mahdollista”.
Oulun hiippakunnan piispa, Samuel Salmi,
tukee myös tätä ajatusta: ”Kirkot toimivat
näillä alueilla yhteistyötä vaalien, rauhan
tiellä”.
Barentsin neuvostossa ovat mukana
Oulun ev.lut. hiippakunta, Ruotsin, Norjan
ja Venäjän pohjoiset hiippakunnat sekä
Murmanskin ja Karjalan tasavallan luterilaisia seurakuntia edustava Inkerin kirkko.
Neuvoston tehtävänä on tehdä yhteistyötä
kirkkojen välillä, yli rajojen.
Nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa neuvoston työskentelyssä korostuvat
rajojen auki pitämisen tärkeys sekä avoimuuden ja rauhan edistäminen Pohjoisten
kansojen ja kansakuntien välisessä yhteiselossa (Lapin Kansa, 24.9.-14).
Meillä Rovaniemellä muistellaan eri tilaisuuksissa ensi kevään veteraanipäivään
saakka Lapin sotaa 70 vuotta sitten. Sodan
tuhot ovat hyvin voimakkaana edelleen
läsnä yhteisessä elämämme historiassa.
Raskaan uhrin ja menetysten kautta olem-

Viikon sana

Vain yksi – mikä?
Jeesus vaelsi eteenpäin opetuslastensa
kanssa ja tuli erääseen kylään. Siellä muuan nainen, jonka nimi oli Martta, otti hänet
vieraakseen. Martalla oli sisar, Maria. Tämä asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaan. Martalla
oli kädet täynnä työtä vieraita palvellessaan, ja siksi hän tuli sanomaan: ”Herra,
etkö lainkaan välitä siitä, että sisareni jättää
kaikki työt minun tehtäväkseni? Sano hänelle, että hän auttaisi minua.” Mutta Herra
vastasi: ”Martta, Martta, sinä huolehdit ja
hätäilet niin monista asioista. Vain yksi on
tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois.” (Luuk. 10)

Rukous

Pyhä Jumala.
Me tavoittelemme onnea kuin tuulta,
etsimme ja kokoamme aarteita,
jotka yhtäkkiä saattavat kadottaa arvonsa.
Korostamme omaa viisauttamme,
vaikka tietomme ulkopuolella
on paljon salattua ja tutkimatonta.
Jumala, anna meille nöyryyttä,
kyselevää mieltä ja ymmärrystä,
niin että valitsisimme sen,
mikä on meille hyväksi
nyt ja ikuisesti.
Aamen.

Kiitollisuus Jumalan huolenpidossa
Elämme hyvinvoinnin keskellä. Meillä menee taloudullisesti hyvin Suomessa, vertailemme sitä sitten kenen kanssa
tahansa. Meillä on rahaa kaikkein köyhimmillekin, jos ajattelemme köyhyyttä maailman
köyhyyden
näkökulmasta.
Meillä toimii terveydenhuolto, koulutus ja muut palvelut.
Luonnonvaroja riittää ja kauneutta on ympärillä. Kaikilla
maailman mittareilla mitattuna meillä menee hyvin.
Osaammeko olla kiitollisia? Valitettavasti emme aina.
Mielellämme valitamme pienimmistäkin asioista, emmekä
huomaa suuria mahdollisuuksia ympärillämme. Puhumattakaan, että olisimme kiitollisia siitä, mitä meillä jo on.
Sana kiitos on sanoista kauneimpia. Se kuitenkaan ole
pelkkä sana, vaan kiitollisuus
on mielenlaatua, mikä tulee
todeksi elämässä ilona ja tyytyväisyytenä. Kiitollisuus ei
tule yksin ulkoisista asioista,
vaan nousee sisältä sydämen
kiitoksena. Kiitollisuus on Jumalan lahjaa, mutta kiitollisuuteen voi myös ohjautua.

me kokeneet myös jälleenrakentamisen ja
tuhkasta alkaneen uuden nousun. Toiveenamme on, että tulevat sukupolvet arvostaisivat tätä raskasta historiamme jaksoa ja
ponnistelisivat kaikin keinoin rauhan säilyttämiseksi jatkossakin.
Päivittäisissä uutisissa meille välittyy
tieto Ukrainan tilanteesta ja Lähi-idän vaikeutuvista ja laajenevista vihollisuuksista.
Nämä herättävät huolta myös meillä Suomessa.
Ajallemme näyttää olevan tyypillistä
asioiden kärjistyminen, ristiriitojen mukana
tulleiden tilanteiden ajautuminen umpikujaan ja väkivallan vahva lisääntyminen.
Tällainen ilmapiiri helposti vaikuttaa ja leviää kulovalkean tavoin kaikkialle. Olemme
helposti vihan ja väkivallan kierteessä, josta
ulospääsy on aina sitä vaikeampaa, mitä
kauemmin väkivallan ja kovuuden ilmapiiri
ja kierre jatkuu.
Syyskuun lopulle ajoittuu kirkkovuodessamme ylienkeli Mikaelille omistettu
Mikkelinpäivä. Enkeli Mikael kävi taistelun

Hartaus
Kuva KHY

Taakse jääneen pyhäpäivän
teema on Jumalan huolenpito.
Jeesus opettaa, että kristityn
ei tule kantaa mukanaan huolia, eikä murheita, vaan uskoa
Jumalan huolehtivan hänestä.
Meidän tulee uskoa itsemme
Jumalan haltuun. Tuo usko
on heittäytymistä itseämme
suuremman käsivarsille. Se
edellyttää oman järkemme ja
epäuskon siirtämistä syrjään.
Voiko ympärillä oleva hy-

vinvointi olla Jumalan huolenpitoa omistaan? Ainakin me
hartaasti rukoilemme Jumalan
huolenpitoa, mutta näemmekö
Jumalan vastaavan meille päivittäin? Huomatessamme Jumalan olevan läsnä elämämme
kaikissa käänteissä, meidän
sydämemme täyttää kiitollisuus Hänen huolenpidostaan.
Mikko Reijonen
seurakuntapastori

Pääkirjoitus

pimeyden ja pahuuden valtoja vastaan. Pääsiäisenä Herramme Kristus kävi ratkaisevan
taistelun pahuuden valtaa vastaan. Kristus
on saavuttanut ratkaisevan voiton pahuuden ja pimeyden valloista.
Tässä maailmassa taistelu pahuutta ja
väkivaltaa vastaan jatkuu yhdessä Kristuksen kanssa. Siksi kristillisten kirkkojen tehtävä on soittaa rauhakelloja ja kutsua ihmisiä
yhteyteen ja rukoukseen rauhan puolesta.
Sunnuntaisissa messuissa yhdymme aina
rukoukseen rauhan puolesta. Tänä aikana on
erityisen tärkeää, että liitämme tämän rukousaiheen myös päivittäiseen rukoukseemme. ”Suo, Herra, toivon kynttilöiden loistaa,
tyyneksi, lämpimäksi
liekki luo. Valaiset pimeän, voit pelot poistaa.
Jää keskellemme, Kristus,
rauha tuo!” (Virsi 600).
Jouni Riipinen
kirkkoherra

Lähellä Sinua
Tulevassa Mikkelinpäivän viikonvaihteessa kokoonnutaan kolmannen kerran seurakunnan Lähellä
Sinua -syystapahtumaan. Teeman
mukaisesti Rovaniemen seurakunta
on lähellä sinua. Kulkemassa rinnallasi.
Toki tiedän, että suuri seurakunta
voi toimivana organisaationa näyttää etäiseltä, kankealta tai vaikeasti
lähestyttävältä.
Ehkä liian usein seurakunta työntekijöineen on turhan hiljaa omasta
monipuolisesta ja hyvästä toiminnastaan. Työstä, jossa ollaan lähellä,
yhdessä kulkemassa, etsimässä ja
toivomassa.
Eikö silloin olla lähellä ja vahvasti tukemassa nuoria isiä ja äitejä,
kun he päivittäin tuovat pienet alle
kouluikäisensä seurakunnan turvalliseen päiväkerhoon. Eikö myös
silloin, kun kirkkomuskarin salissa lauletaan ja leikitään. Perheiden
arkista jaksamista ja kasvatusta tuetaan myös pienten koululaisten iltapäiväkerhoilla. Seurakunta on osa
elävää elämää - lähellä.
Omasta lapsuudestani muistan,
kuinka sivukylän alakouluikäiset
pojat odottivat hartaasti seurakunnan kerhon kokoontumista. Se oli
viikoittainen elämys. Sieltä tulivat
sytykkeet lähteä myös kesäleireille.
Seurakunta oli lähellä. Ja on tänäänkin runsaalla kouluikäisten kerhoja leiritoiminnalla.
Rippikoulu on tätä nykyä ajallisesti liki puolen vuoden yhteinen matka,
joka huipentuu leiriin ja konfirmaatioon. Ollaan ja kuljetaan rinnalla
ja lähellä, nuoren ilossa ja kivussa
hänen kasvussaan aikuisuuteen.
Seurakunnan järjestämissä kerhoissa ikäihmiset kokoontuvat yhteen säännöllisesti niin keskikaupungin alueella kuin kauempana
olevilla kylillä. Helmikammarin,
ikäihmisten kodikkaan kyläpaikan
lukuisiin tilaisuuksiin ja ryhmätilanteisiin voi mennä maanantaista
torstaihin kaupungin torin laidalla.
Lähellä Sinua.
Laulun riemua, yhteisen harrastuksen iloa lähellä toista ihmistä on

Kirkon kynnys

mahdollista kokea monissa kuoroissa. Ja esiintymisillä mennään lähelle, kuulijoiden sydämiin saakka.
Seurakunta on kaikkia varten,
niin onnistuneita kuin epäonnistuneita. Pariskuntien yhteiselämän kipuja kannetaan perheneuvonnassa.
Yritetään löytää ratkaisumahdollisuuksia tulevaisuuteen. Ollaan aivan iholla.
Elämän haurauden ja katoavaisuuden kohtaaminen on työtä, taistelua ja tuskaa monenlaisissa luopumisen prosesseissa. Viimeiselle
portille matkaajia ja heidän läheisiään tukevat myös ammattitaitoiset
sairaalapastorit. Lähellä.
Lähellä ja yhdessä seurakunta
on kulkemassa myös elämänaamun
kastejuhlahetkessä tai rakkauden
juhlahetkessä kirkon alttarilla tai
silloin kun piirretään hiekalla risti,
siunauksen ja toivon merkki arkun
kanteen.
Sana on lähellä sinua sunnuntaiaamussa vain yhden napin painalluksen päässä, kun radiosta kuuluu jumalanpalvelus kotikirkosta.
Pyhän kohtaaminen on sinua lähellä
kotikirkon tai asuinalueesi kappelin
ehtoollispöydässä.
Seurakunta on lähellä Sinua. Jatkuvasti. Ei siis vain tulevan viikonvaihteen syystapahtumassa.
Eikä lähelläsi ole vain ihmisten
joukko, vaan enemmän. Lähelläsi,
rinnallasi on itse salattu Jumala, joka Henkenä asuu seurakunnassaan.
Mikkelinpäivä myös muistuttaa,
että lähelläsi kulkevat myös Jumalan enkelit.
Kari Yliräisänen
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Viisi vuotta diakoniatyössä Tansaniassa

n Riikka Gammelin on palannut
Tansaniasta Suomeen lähetystyövuosiensa jälkeen. Ammatiltaan
sairaanhoitaja ja diakonissa Riikka työskenteli koulutustehtävissä
pääasiassa paikallisen hiippakuntatoimiston nais-, lapsi- ja diakoniatyön osastolla Tsombessa.
Riikalle Tansanian jättäminen
oli hivenen vaikeaa. Toinen koti
oli syntynyt itäiseen Afrikkaan reilun viiden vuoden työn ja elämän
myötä. Lähetyskipinä elää kuitenkin vahvana Riikan sisimmässä:
-Nyt olen mukana lähetystyössä
Suomesta käsin, hän sanoo.

Credo

Riikka Gammelinin
lähetystyö jatkuu kotimaassa
Kuva KHY

Tansaniassa suurimmat diakoniset tarpeet ja ongelmat liittyvät
HIV-sairauteen. Riikka Gammelinin Tansanian työalueella on korkea HIV-prosentti. HIV oli taustalla monessa tilanteessa.
Oli paljon orpoja lapsia ja oli
myös perheitä, joista yksi sukupolvi oli kuollut hiviin. Jäljellä oli isovanhempia ja lapsenlapsia. Sellainen tilanne on iso taakka isovanhemmalle, jos hänen pitää yksin
huolehtia monista lapsenlapsista.
Riikan tansanialainen työhiippakunta on järjestänyt kaksi orpokotia avuksi tilanteeseen.
Ne tietenkin ovat yksi osa apua,
mutta eiväthän ne riitä, koska ongelma suuri. Orpokotiin pääsevät
vain harvat lapset. Lisäksi kirkon
diakoniatyö tukee niitä perheitä,
jotka hoitavat orpoja lapsia kotona, Riikka kertoo.

Diakonian koulutusta
ja kummityötä

Arkinen työpäivä vaihteli paljon.
Joskus istuin toimistolla sähköpostien, kummikirjeiden ja raporttien
parissa. Toisena päivänä mentiin
kummikohteisiin
tervehtimään
kummilapsia. Paljon myös kierrettiin seurakunnissa ja pidettiin seminaareja naisille ja seurakuntien
vastuunkantajille.
Koulutustilanteissa usein opetin, mitä on diakonia, työkaverini
opettivat mm. naisten oikeuksista,
yritystoiminnasta sekä avioliittoon
kuuluvia asioita ja muuta seurakunnan tarpeista riippuen.

Diakonia on arkista apua
Tansaniassa ihmiset ottavat mielellään vastaan koulutusta ja opetusta
lähes mistä tahansa aiheesta. Kristityt kokoontuvat mielellään kirkkoonsa kuulolle runsain joukoin,
on Riikan vuosien kokemus.
Huolimatta aikaisemmastakin
hyvästä opetuksesta, väellä oli
monesti käsitys, että diakonia on
jotain vallan suurta avustusta, joka
tulee jostain suuremmasta paikasta, esimerkiksi hiippakunnan päätoimistosta tai ulkomailta.
Ihmiset jotenkin kokivat, ettei
heillä itsellään ole mitään antaa tai
mitään ei juuri voi tehdä.

HIV on suuri ongelma

Riikka tuli Josefina
-tyttösen kanssa
Riikka Gammelin työskenteli reilun viisi vuotta diakoniatyössä Tansaniassa. Uudessa kotimaassa kolmevuotias Josefina
kyselee vielä, koska mennään kotiin.
Korostimme, että diakoniaa voi
tehdä vaikka itsellä ei olisikaan
paljon omaisuutta. Jos ei ole mitä
antaa, on sekin diakonia, kun käy
auttamassa sairasta naapuria. Diakonia on sitä, mitä kristitty tekee
jokaisena päivänä. Oli ilo nähdä,
kun se avautui monille, Riikka
muistelee.

Kummityön yhteyshenkilönä
Riikka Gammelinin toisena päätehtävä Tansaniassa oli toimia
Suomen Lähetysseuran kummiohjelmien yhteyshenkilönä, myös
tämä osaltaan oli matkatyötä paikasta toiseen.
Kummiohjelma piti sisällään eri
kohderyhmiä- ja ohjelmia. Suomalaiset kummit ottavat jonkin

erityisryhmän kummikohteeksi ja
tukevat koko ryhmää, ei siis yksittäisiä lapsia.
Kummiohjelmalla suomalaiset
kummit tukevat orpokotien lapsia. Vammaisten lasten kummit
tukevat puolestaan vammaisten
lasten kuntoutusta, hoitoja ja erityiskoulutusta sekä apuvälineiden
hankintaa. Aids-orpojen kummit
kustantavat
oppikouluikäisten
koulumaksuja. Samoin vähävaraisten lasten koulumaksuja tukee
oma kummiryhmä.

Pienikin apu auttaa paljon
Riikka Gammelin on paikan
päällä nähnyt, kuinka pienelläkin avulla on suuri merkitys, joka muuttaa autettavan lapsen ja

myös perheiden elämää. Niinpä
Riikan on helppo rohkaista suomalaisia kummeiksi kiertäessään
seurakunnissa.
Pienellä rahalla vammainen
lapsi sai oivallisen apuvälineen
tai kuntoutusta, jonka kautta
myös vammaisen vanhempi sai
opastusta lapsensa tukemiseen
kotona.
Riikka havaitsi, että joskus tansanialaisperheissä koettiin häpeää
vammaisesta lapsesta. Vammaisuutta ei sinänsä pyritty piilottelemaan, mutta paikoin ajateltiin
vammaisuuden olevan jollain tapaa vanhemman syytä tai että se
johtui jostakin kirouksesta.
Vammaisten vanhemmat löysivät ison avun vertaistuesta, kohdatessaan toistensa elämäntilanteita.

Riikka Gammelin on päättänyt
jäädä Suomeen yhdessä adoptiotyttönsä Josefinan kanssa. Riikka
kertoo hautoneensa adoptiota pitempään. Tansaniassa adoptio ei
ole kovin tavallista mutta monen
vaiheen jälkeen adoptio lopulta
toteutui.
Josefina on elänyt kolmevuotiaaksi Tansaniassa ja toivon Tansanian olevan aina osa hänen elämäänsä. Hän on sekä Tansanian että Suomen kansalainen. Ajattelen,
että on tärkeää oppia tuntemaan
myös Suomen kulttuuri. Ehkä sopeutuminen kolmivuotiaalle on
helpompaa kuin sitten kouluikäiselle.
Josefina ei tietenkään vielä
hahmota muuttoa täysin selityksestä huolimatta, kun joka päivä
käymme keskustelua hänen kysymyksestä: koska mennään kotiin,
Riikka kertoo.
KHY

”Valo varjot hajottaa”Valtakunnalliset lähetysjuhlat Rovaniemellä 12.-14.6.2015
n ”Nähdään ensi kesänä Rovaniemellä!” ”Joo, totta kai me tullaan. Kerätään linja-auto täyteen.”
Tällaisia iloisia kommentteja olen
saanut kuulla viime kesänä Valtakunnallisilla lähetysjuhlilla Vaasassa sekä syyskuun alussa Oulun
hiippakunnan lähetysjuhlilla Haapavedellä. Tuollaisten kommenttien saattelemana on ollut ilo tarttua
Valtakunnallisten lähetysjuhlien
pääsihteerin tehtävään ja juhlavalmisteluihin. Meitä on jo iso joukko
juhlia järjestelemässä, mutta tekijöitä tarvitaan paljon. Sinuakin. Ja
jokaiselle, sinullekin, löytyy sopivan kokoinen tehtävä.
Kirkkoherramme Jouni sanoi
viime talvena eräässä palaverissa, että saamme olla kattamassa
lähetysjuhlavieraille juhlapöytää
valmistaessamme Valtakunnallisia

lähetysjuhlia. Hyvät valmistelut
ja aikanaan myös toteutus, antavat juhlavieraalle tunteen, että hän
on tervetulleita ja heillä on hyvä
olla juhlilla. Tulethan sinäkin kattamaan juhlapöytää.
Ohjelmatoimikunta on kokoontunut kaksi kertaa. On ilo todeta,
että ohjelmarunko alkaa olla kasassa. Ohjelmasta voi jo kertoa, että joka päivä on messu ja Raamattutunti. Lähetystyön ystävät ovat
toivoneet kuulevansa Jumalan Sanan lisäksi lähetystyöntekijöiden
ja yhteistyökirkkojen työntekijöiden terveisiä eri puolilta maailmaa. Lähetysseuran tavoitteena
on, että vuoden loppuun mennessä
ulkomaiset vieraat ovat tiedossa.
***
Juhlat järjestetään viikko ennen
juhannusta Rovaniemen kirkossa,

Lappi Areenalla, Santa Sportilla sekä Ounasvaaran maisemissa. Juhlat
alkavat perjantai-iltana kirkossa
avajaismessulla. Lauantaina pääohjelma siirtyy Lappi Areenalle, jossa
on myös ruokailu sekä Lähetystori.
Lauantaina on lapsille ja nuorille
myös omaa ohjelmaa.
Jaakko Löytty tekee ensi vuonna
60-vuotisjuhlakiertueen ja hän tulee esiintymään myös lähetysjuhlille. Etelä-Suomesta ja ulkomailta tuleville vieraille haluamme
tarjota palan pohjoista eksotiikkaa
järjestämällä lauantai-iltana yöttömän yön lauluseurat Ounasvaaran huipulla. Juhlat huipentuvat
sunnuntain päätösmessuun, jonka
toimittaa piispa Samuel Salmi ja
jossa uudet lähetystyöntekijät siunataan matkaan.
***

Hyvä ohjelma tarvitsee toimivat
puitteet. Niistä vastaa järjestelytoimikunta, johon kuuluu edustus ensiapu-, kanslia-, rakennus-, ruokapalvelu-, talkoo-, sielunhoito-, turvallisuus- ja liikennetoimikunnista
sekä majoitus-, tiedotus-, musiikkija lähetystorivastaavat. Monenlaisia tehtäviä on siis tarjolla: tarjottimien pyyhkimistä, kioskimyyntiä,
rakentamista, kantamista, lippujen
myyntiä, kolehdin keruuta, järjestysmiestehtäviä jne. Talkoolaiseksi
voi ilmoittautua seurakunnan nettisivujen kautta Tilkkutäkki-vapaaehtoispankissa. Paperisen ilmoittautumislomakkeen saa esim.
seurakunnan työntekijöiltä. Talkootoimikunnasta vastaa kappalainen
Sari Kuirinlahti.
Juhlavalmisteluissa on monenlaista puuhaa ja toivonkin, että

osallistut jo tässä vaiheessa juhlavalmisteluihin rukoilemalla ennakkoon tehtävän työn ja juhlien
puolesta. Juhlien puolesta voi tulla
rukoilemaan yhdessä joka kuun ensimmäisenä sunnuntaina kryptaan
ennen messua klo 9.15-9.45.
***
Jeesus sanoo: ”Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua,
ei kulje pimeässä, vaan hänellä on
elämän valo”. Tätä valoa on hyvä seurata ja Jeesuksen valossa on
hyvä juhlia valmistaa. ”Valo varjot
hajottaa”.
Lähetysjuhlaterveisin
Pirita Bucht
Lähetysjuhlien pääsihteeri

Lähetysruutu
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KUULUTUS
ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ
Rovaniemen seurakunnassa toimitetaan 9.11.2014 seurakuntavaalit,
joissa valitaan 33 jäsentä kirkkovaltuustoon vuoden 2015 alusta
alkavaksi nelivuotiskaudeksi.
Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää missä tahansa seurakunnassa ilmoittautumalla ennakkoäänestyspaikassa vaalitoimitsijalle
ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.
Äänestäjällä on oikeus äänestää sen seurakunnan ehdokaslistojen yhdistelmän ehdokasta, missä seurakunnassa hänet on 15.8.2014 merkitty
läsnä olevaksi seurakunnan jäseneksi sekä äänioikeutettujen luetteloon
äänioikeutetuksi (viimeistään 9.11.2014 16 vuotta täyttävä kirkon
jäsen).
Rovaniemen seurakunnan alueella olevassa ennakkoäänestyspaikassa
äänestäjällä on tilaisuus tutustua vain tämän seurakunnan ehdokaslistojen yhdistelmään. Muualle myöhemmin muuttaneen tai muualla
ennakkoon äänestävän on otettava omatoimisesti selvää seurakuntansa
ehdokkaista.
Ennakkoäänestys Rovaniemen seurakunnassa järjestetään
seuraavissa paikoissa:
maanantaista perjantaihin 27.-31.10.2014 päivittäin kello 9.00-18.00
kirkkoherranvirastossa, osoite Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi
maanantaista perjantaihin 27.-31.10.2014 päivittäin kello 12.00-18.00
Prismassa, Citymarketissa ja Sampokeskuksessa
maanantaina 27.10.2014 kello 10.00-12.30
Lapin ammattiopisto, Porokadun toimipisteessä, osoite Porokatu 35
maanantaina 27.10.2014 kello 15.00-16.30 Auttin kappelissa
maanantaina 27.10.2014 kello 17.30-19.00 Viirin seurakuntakodissa
tiistaina 28.10.2014 kello 10.00-12.30 Lyseonpuiston lukiossa
tiistaina 28.10.2014 kello 11.00-14.00 Lapin ammattikorkeakoulu,
Rantavitikan kampuksessa, osoite Jokiväylä 11
tiistaina 28.10.2014 kello 16.00-18.00 Jouttikeron kappelissa
tiistaina 28.10.2014 kello 16.00-19.00 Ounasrinteen kappelissa
keskiviikkona 29.10.2014 kello 11.00-14.00 Lapin ammattiopistossa,
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keskiviikkona 29.10.2014 kello 14.00-16.00 Rautiosaaren koululla
keskiviikkona 29.10.2014 kello 17.00-19.00 Muurolan kappelissa
keskiviikkona 29.10.2014 kello 16.00-19.00 Korkalovaaran kappelissa
torstaina 30.10.2014 kello 10.00-16.00 Lapin yliopistolla
torstaina 30.10.2014 kello 14.00-16.30 Meltauksen kappelissa
torstaina 30.10.2014 kello 17.30-19.00 Sinetän kappelissa
torstaina 30.10.2014 kello 16.00-19.00 Aapakirkossa
perjantaina 31.10.2014 kello 11.00-14.00 Lapin ammattikorkeakoulu,
Viirinkankaan kampuksessa, osoite Viirinkankaantie 1
19. perjantaina 31.10.2014 kello 16.00-18.00 Kivitaipaleen koululla
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman
kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai
valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 24.10.2014 ennen
kello 16.00 kirkkoherranvirastoon, missä ilmoituslomakkeita on saatavana. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon
tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Virasto on
tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi auki 24.10.2014 kello 8.00-16.00,
puhelin 016 3355206.

Seitsemän valitsijayhdistystä, 137 ehdokasta
seurakuntavaaleissa
n Rovaniemen seurakuntavaaleissa on mukana seitsemän valitsijayhdistystä ja kaikkiaan 137 ehdokasta. Listoja on yksi enemmän,
mutta ehdokkaita liki 19 vähemmän kuin vuoden 2010 vaaleissa.
Miehiä on 78 ja naisia 59. Uusia
ehdokkaita on 113 ja alle 30-vuotiaita 16.
Rovaniemen
seurakunnan
kirkkovaltuustoon valitaan isänpäivänä 9.11. kaikkiaan 33 valtuutettua, kuusi vähemmän kuin
nykyiseen valtuustoon, koska
seurakunnan jäsenmäärä on laskenut alle 50 000:nen.

Uusia listoja
Rovaniemen peruskristityt sekä
Tulkaa kaikki – nuoret ja uudistusmieliset ovat uusia valitsijayhdistyksiä Rovaniemellä. Vuoden
2010 vaaleissa omalla listalla mukana ollut Eläkeläisyhdistys ei ole
nyt mukana.
VALITSIJAYHDISTYKSET

On Isän päivä.
Sinä päätät millainen seuraavan
sukupolven kirkosta tulee.
Äänestä.

Alapeteri, Benny Aumala, Pirjo
Havela, Rainer Hiuspää, Tapani
Juntunen, Leena Järventie, Erkki
Jääskeläinen, Sulo Kangas, Kristiina Kokko, Jorma Koskela, Antti
Lehmus, Ilkka Lindström, Irma
Maijanen, Kirsti Marjanen, Matti
Marttala, Raimo Miettunen, Jaakko Nirkkonen, Esko Palovaara,
Pentti Pekkala, Pekka Ruokanen,
Asko Salmela, Heikki Salo, Maisa
Sarajärvi-Nuorti, Leena Sääskilahti, Riitta Toivonen, Lea Vattulanen,
Jouni Vuollo.
*****

Eniten ehdokkaita
Seurakuntaväen laajapohjainen
valitsijayhdistys
Taustalla on ihmisiä, jotka tavalla tai toisella aktiivisesti mukana seurakuntaelämässä. Asiamies Markku Palovaara, 0400 –
574 659.
Listalla 38 ehdokasta, joista
miehiä 24 ja naisia14, yksi alle 30
vuotias. Ikähaarukka vaihtelee 2676 vuoden välillä. Uusia ehdokkaita on kaikkiaan 34.
Nykyvaltuutetuista pois jäävät
Pirjo Pyhäjärvi (kirkkovaltuuston
nykyinen pj.), Sirpa Nykänen,
Jaakko Saranki ja Hannu Ovaskainen.

Listalla viisi alle 30-vuotiasta
Keskusta valitsijayhdistys
Taustalla Keskustapuolue. Asiamies Heikki Salmi 040-5780 294.
Keskustalla on 32 ehdokasta,
joista 14 miestä ja 18 naista, uusia
ehdokkaita 27. Iältään ehdokkaat
22 – 75 vuotiaita. Alle kolmekymppisiä löytyy viisi, nuorin 22
vuotta. Vuoden 2010 vaaleissa oli
31 ehdokasta.
Nykyvaltuutetuista poisjääneitä
Riku Tapio, Terttu Lehtola, Olli
Mourujärvi, Pirjo Alaraudanjoki,
Susanna Junttila. Uusia ehdokkaina mm. Janne Kaisanlahti sekä toimittaja Anni Tolppi.

Ehdokkaat:
Antti Alatalo, Suvi Jarva, Ville-Pekka Jokela, Leena-Maija
Karttunen, Aku Kesti, Maiju Lusenius, Jukka Paakki, Marko Paksuniemi, Leena Pernu, Markus
Salmela, Ismo Virtanen, Vappu

Ehdokkaat:
Pertti Ahokas, Hilpi Ahola, Helena Ala, Liisa Ansala, Leena Aspegren, Artturi Hakkarainen, Raimo Hedemäki, Erkki Ilola, Aarne
Jänkälä, Janne Kaisanlahti, Tapio
Kallunki, Seija Karvo, Mari Kerä-

*****
Ehdokkaat vähentyneet eniten
Toimiva seurakunta
Kokoomustaustainen valitsijayhdistys. Asiamies Kauko Vartiainen,
040-5023 865
Listalta löytyy 23 ehdokasta, 11
miestä ja 12 naista, kaksi alle 30
vuotiasta. Nuorin ehdokas on 19
ja vanhin 78 vuotias. Uusia ehdokkaita on 16. Vaaleissa 2010 yhdistyksellä oli 47 ehdokasta.
Nykyvaltuutetuista pois jäävät
Leena Harju-Autti, Kaarlo Alaoja
ja Isabelle Ballester.
Ehdokkaat:
Pertti Aula, Esa Auer, Heikki Autto, Saara Autto, Arvo Forsman,
Mauri Haataja, Seija Hagström,
Arto Harju-Autti, Matti Henttunen, Leena Jääskeläinen, Raili
Kerola, Jarmo Koivuranta, Terttu
Luoma-aho, Iida Niva, Asko Peuraniemi, Leena Ruosteinen, Unto
Silvennoinen, Hannelle Simonen,
Kirsi Suoheimo, Sara Tuisku, Rosa
Vetri, Merja Vilmilä, Mikko Virrankoski.
Kuva TK

Rovaniemi 15.9.2014
Rovaniemen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Simo Rahtu puheenjohtaja

Syksyn seurakuntavaaleissa
käytössä jälleen vaalikone
Kaikkien seurakuntavaalien ehdokkaiden käytössä on vaalikone, jonka Kirkkohallitus toteuttaa yhteistyössä MTV:n kanssa. Vaalikone antaa ehdokkaalle mahdollisuuden kertoa itsestään sekä asioista, joita hän haluaa pitää
esillä seurakunnan päätöksenteossa.
Ehdokkaat ovat saaneet sähköpostitse ohjeet vaalikoneen täyttämisestä ja
heidän tulee vastata vaalikoneen kysymyksiin 5.10. mennessä.
Vaalikone avataan äänestäjille 13.10. Vaalikoneen avulla äänestäjä etsii
itselleen sopivaa ehdokasta.
Seurakuntavaalien äänestysajankohdat:
Ennakkoäänestys 27.-31.10. • Varsinainen vaalipäivä su 9.11.
Katso ennakkoäänestyskuulutus yllä.

nen, Sanna Keränen, Enni Kinnunen, Tellervo Koho, Raija Kuoksa,
Annukka Kurvinen, Anu Kämä,
Mikko Lindroos, Mirja Mäntymäki, Yrjö Niemi, Sulo Nuutinen,
Reetta Paukkunen, Simo Rahtu,
Teuvo Strand, Mirja Stålnacke,
Anni Tolppi, Asta Uotila, Timo
Uusi-Autti, Jarmo Vuolli, Eeva
Yliniemi.

Ennakkoäänestystä Rinteenkulmassa 2010 srk-vaaleissa.
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SyyStapahtuma
kirkonmäellä
3.- 5.10.

Mihin hyvään sinä uskot?
Asetu ehdolle ja tee kirkosta näköisesi.

*****
Ehdokkaita tullut lisää
Kristilliset perusarvot
Vanhoillislestadiolaisten
lista.
Asiamies Kari Gustafsson 0400550 344.
Listan 19 ehdokkaasta 15 on uusia, miehiä on kymmenen ja naisia
yhdeksän.
Listalta löytyy kaksi alle 30
vuotiasta, vanhimman ollessa 75
vuotias. Edellisissä 2010 vaaleissa
yhdistyksellä oli 12 ehdokasta.
Antti Paananen ei ole asettunut
enää ehdokkaaksi.
Ehdokasasettelu
päättyy

Ennakkoäänestys

Vaalipäivä

Ehdokkaat:
Hannu Erola, Tuija Hiltunen, Eero
Huhtala, Kati Kanto, Samuli Korteniemi, Jukka Kurunlahti, Veli-Matti Latvakoski, Helena Lääkkö, Outi
Aino Metsola, Pauli Niemelä, Aino
Paananen, Antti Riikola, Leena Saraste, Sauli Särkioja, Jukka Vaara,
Matti Väliahdet, Laura Ylinampa,
Arja Ylitalo, Maria Nurmela.
*****
Ehdokkaat vähentyneet
Sosialidemokraattinen
valitsijayhdistys
Asiamies Hilkka Kotila-Martti,
0400- 989 785.
Ehdokkaita on 13, kahdeksan
miestä ja viisi naista. Uusia ehdokkaita on 11. Joukossa on yksi alle
30 vuotias, vanhin on 77 ikäinen.
Vuoden 2010 vaaleissa 18 ehdokasta.
Nykyvaltuutetuista ehdolle ei
asetu Anneli Kunnari.
Ehdokkaat:
Seija Hiltunen, Jorma Hovi,
Veikko Härönen, Terho Iljin, Antti Liikkanen, Raimo Martti, Arja
Mursu, Maria-Riitta Mällinen,
Kimmo Niukkanen, Helena Norvapalo, Jouni Piirainen, Mari Rissanen, Paulus Toropainen.
*****
Uutena ryhmänä mukana
Rovaniemen peruskristityt
Taustalla Perussuomalaiset puolue. Asiamies Kalervo Björkbacka
0400- 603 023.
Listalla on seitsemän ehdokasta
iältään 33-79 vuotiaita.
Ehdokkaat: Erik Raittinen, Pertti
Sääskilahti, Mika Mikkonen, Mari
Tapio, Rauno Jaakkola, Matti Torvinen sekä Leo Zimmermann, joka
on nykyisen valtuuston sosialidemokraattisessa ryhmässä.
*****
Viiden nuoren miehen lista
Tulkaa kaikki – nuoret ja uudistusmieliset
Uusi, nuorten valitsijayhdistys Rovaniemellä. Asiamies: Riitta Keränen, 040-5267 960.
Yhdistyksellä on viisi ehdokasta,
kaikki miehiä, iältään 18-23 vuotiaita. Listalla on nykyisen valtuuston jäsen Miikka Keränen, joka
vuonna 2010 valitttiin kirkkovaltuustoon Seurakuntaväen laajapohjaiselta listalta.
Ehdokkaat:
Miikka Keränen, Joni Tähtisaari,
Ville Ruotanen, Samuel Vinkki, Juha Koivuranta

Ilmassa iloa, luovuutta,
ystävyyttä, yhteyttä.
Tule Sinäkin.
www.rovaniemenseurakunta.fi

Perjantaina 3.10.
klo 12-18 Soppatykkiruokailu Lordinaukiolla, 		
rukouspalvelua Sampokeskuksessa
Sari Kuirinlahti ja vapaaehtoiset,
Liisa Alanne ja rukouspalvelijat.

Lauantaina 4.10.
klo 13-16 Työpajat: alkavat klo 13 ja klo 14.30
Lähetyskahvila 13-16, srk-koti alasali
tulot lähetystyölle
Musiikkityöpaja lapsille kesto 45 min,
srk-keskuksen juhlasali
tauolla kuorolaisille lähetyskahvilassa
mehu ja pulla
Ruusu Tervaskanto ja lapsikuoro
Draama, valmistetaan saarnanäytelmä,
kryptan tilat, kirkkosali
Salla Korteniemi, Sanna Kerola
Luojan luoma liikkuu ja maalaa rukouksensa.
Liikekielinen rukous klo 13-14,
rukousmaalaus klo 14.30-16, srk-kodin yläsali
Merita Orell-Kiviniemi, Tellervo Malmiola
Kädentyöt 13-16, srk-kodin takkahuone
Seija Luomaranta
Tuunaustyöpaja klo 13-16,Toivon Tori
Heidi Häyry, Pirita Bucht

klo 16-17.30 Burmalainen päivällinen, srk-keskus
Hinta aikuiset 10 €, lapset 5 €. Aterialippuja 150.
Tulot diakoniatyölle.
klo 18.00-21.00 GRR-konsertti, Wiljami
Ida Elina, Katamaraani, Herrasväki, Ilonlähde.
Katutason kioski.
Jatkot Katutasolla: paikallisia kykyjä.

Sunnuntaina 5.10.
klo 9.15-9.45 rukousta lähetyksen ja
lähetysjuhlien puolesta, krypta
klo 10-11 Perhemessu, kirkko
liturgi Jouni Riipinen, saarna Sanna Kerola, 		
draamaryhmä Salla Korteniemi,
musiikki: Sanna Peltola, Harriet Urponen, 		
Ruusu Tervaskanto, päiväkerholaiset
noin klo 11-13 Pyhä Olohuone –kahvila, 			
seurakuntakeskus
kohtaamisia, yhdessäoloa
klo 13-14 Ida Elina - Gospelia kanteleella, kirkko
Lasten kantele-esitys
klo 17 Kauneimmat enkelilaulut, kirkko
Anne Lehmus, Mauri Miettunen,
Harriet Urponen, Maie Kuusik,
Olli Pylkkänen, Tauno Savioja

Mikkelinpäivä kertoo

Enkelit, Jumalan lasten puolustajat
n Mikkelinpäivä on Mikaelin eli
Mikon nimipäivä. Ulkomaalaiset
tuntevat itäsuomalaisen kaupungin nimellä St. Michel, pyhän
Mikaelin kaupunki.
Mikael oli Raamatussa arkkienkeli eli ylienkeli, ”suuri enkeliruhtinas”. Arvonimi kuului
hänelle sen vuoksi, että ”vanha
lohikäärme” eli Perkele oli kärsinyt murskatappion häntä vastaan, ”eikä sille ja sen joukolle
ollut enää sijaa taivaassa”.
Meidän ajatuksissamme enkelit ovat turvallisia suojelushahmoja, lempeitä kuin rakas äiti
tai hyvä isosisko. Eikä tästä mie-

likuvasta ole tarvis päästäkään
eroon. Sama tehtävä, ihmislapsen puolustaminen oli myös Mikaelin kutsumus. Kovilta kohtaloilta varjelee suojelusenkeli,
mutta oikein tiukoissa taisteluissa Saatanaa vastaan Mikaelin
miekka, Jumala sana, on hyödyksi.
Mikkelinpäivää
pidetään
myös lasten pyhänä, eikä syyttä.
Evankeliumissa Jeesus asettaa
seuraajilleen lujat ehdot: ”Ellette
käänny ja tule lasten kaltaisiksi,
te ette pääse taivasten valtakuntaan.”
Aikuisten maailma on pär-

jäämisen maailma. Ainakin tavoitteena on, että selvitään omin
voimin. Lasten maailma on toisenlainen. Vanhempia, tukihenkilöitä ja puolustajia tarvitaan.
Mikkelinpäivänä kohtaamme
enkeleitä, jotka pitävät huolta
kaikista lapsista ja lapsenmielisistä. Ei aikuisillekaan ole pahaksi pysyä enkelien huolenpidon turvissa. Joskus voi olla
kova paikka nöyrtyä ja ottaa vain
vastaan se, mitä muut ja Jumala
antavat. Ylpeydelle se voi käydä.
Lapsia ja lapsenmielisiä ei pidä väheksyä. Jeesuskin lupasi,
että heillä on taivaassa omat suo-

jelusenkelit:
”Katsokaa, ettette halveksi
yhtäkään näistä vähäisistä. Sillä
minä sanon teille: heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki
katsella minun taivaallisen Isäni
kasvoja.”
Taivasten valtakunta eli elämä
Jumalan yhteydessä on Jumalan
lapsen elämää, turvallista elämää, enkelien suojassa.
Kirkkovuoden pyhäpäivät kertovat siitä, kuka Jumala on, ja
mitä hyvää hän meille lahjoittaa.
Eero Huovinen
Emerituspiispa
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Turvallinen kuva Jumalasta oh
n

Lapsi on altis uskonnolliselle manipulaatiolle. Väkivaltainen vapaudenriisto ei
ole välttämättä suoraa fyysistä
pakottamista, vaan se voi olla
pikemminkin psyykkistä suggestiota. Siihen saattaa liittyä syyllistämistä, jolla uhri kiedotaan
verkkoon.
– Lapsi kokee, että hänen täytyy totella, mitä pappi, opettaja tai asuntolan valvoja sanoo,
vaikka tämä käskisi riisua housut. Uskonto on helppo valjastaa
vallankäytön tehostamisen välineeksi. Pahimmillaan fanaatikko
ottaa auktoriteettinsa taakse Jumalan vihan, varoittaa psykiatri
Jari Sinkkonen.

Lasten lempeä
kristillinen kasvatus
tuonut siunausta

Suomalaisen kulttuurin ja kansamme henkisessä rakentumisessa kristinusko on ollut keskeinen
tekijä ja tukipilari. Lasten lempeä
kristillinen kasvatus on tuottanut
suuria siunauksia. Turvallisuutta
luovat opetukset Taivaan Isästä
ja Jeesuksesta luovat perspektiiviä, suuntaa, mieltä ja merkitystä
elämälle.
Hyviä hedelmiä tuottavaan uskonnolliseen kasvatukseen kuuluvat tyypillisesti suojelemiseen
liittyvät, lämpimät ja luottavaista
läheisyyttä ilmentävät mielikuvat
Jumalasta. Eli juuri sellaiset käsitykset ja kokemukset, joita pyhäkoulussa on totuttu välittämään.
Koska kristillinen kasvatus on
niin kallisarvoinen asia, on siihen liittyvät vääristymät koetettava karsia. Kootessani aineistoa
kirjaani Hengellinen väkivalta
(2013) kävi erittäin monessa
tapauksessa ilmi, että uskonnollisten yhteisöjen haasteena on
”hengellinen lastensuojelu”.
Hengellisyys on seksuaalisuuden ohella ihmisen herkintä ja
haavoittuvinta aluetta, jolla hienotunteisuus ja toisen intiimin
reviirin kunnioittaminen on minimivaatimus. Toisen sielua sen
enempää kuin ruumistakaan ei
pidä sorkkia sopimattomasti.

Rangaistusten uhka
ei kuulu 2000-luvun
kristillisyyteen

Hengelliset samoin kuin seksuaaliset loukkaukset ja rajanylitykset muistetaan monesti loppuiän, sillä ne iskut osuvat ihmisen ytimeen.
Uskonnollisen kasvatuksen sisältöä ja tyyliä kannattaa miettiä tarkoin. Lasten pakottaminen
elämään esimerkiksi helvetin
pelossa tai rajujen rangaistusten
uhan alla ei voi kuulua 2000-luvun kristillisyyteen.

Rovaniemen seurakunnan ja koko kirkon lapsityössä korostetaan hyvän ja turvallisen Jumala-kuvan antamista lapselle kaikessa hengellisessä opetuksessa ja toiminnassa lasten parissa. Kuvassa Pyhät meiningit -perhetapahtuman askarteluhetki Ounasrinteen kappelissa.

Väkivalta vieroittaa
uskosta ja Jumalasta
Kun lasta alistetaan uskonnon
varjolla, kysymyksessä on kristinuskon irvikuva. Aggressiivinen,
toisen ihmisen rajojen kunnioittamisesta piittaamaton hengellinen
väkivalta vieroittaa tehokkaasti
uskosta ja kirkosta. ”Jos uskovaiset ja Jumala, joita he väittävät
edustavansa, ovat tuollaisia, minä
haluan pysyä kaukana niistä!”
Mikäli lapsi on saanut ennen
hengellisen väkivallan uhriksi joutumistaan positiivisia kokemuksia
uskosta ja Jumalasta vaikkapa vanhemmiltaan tai pyhäkoulussa, hän
ymmärtää paljon paremmin, ettei
hengellisen väkivallan tekijää ja
tervettä kristinuskoa – saati Jumalaa – voi samaistaa ja sekoittaa.
Pahimmassa tapauksessa hengellinen väkivalta, manipulointi ja
painostus voivat jättää mieleen ja
sieluun syvät haavat.

Hengellisen väkivallan
monet kasvot
Teologi Mikko Sulander on selvittänyt hengellisen väkivallan
muotoja, joissa tekijä käyttää valtaansa uhria kohtaan joko henkisenä, fyysisenä tai seksuaalisena
väkivaltana. Väkivaltaan liittyy
uskonnollinen motiivi tai ulottu-

vuus. Uskonto on joko suoraan tai
välillisesti syynä väkivaltaan tai se
on väkivallan käyttäjän väline.
Lasten uskonnollinen ja abstrakti ajattelu ei ole kehittynyt aikuisen tasolle, ja he ovat alttiimpia
kaikenlaiselle pelottelulle. Lapset
eivät ymmärrä aikuisten tapaan uskonnollisten käsitteiden vertauskuvallisuutta, vaan symbolit saattavat
saada kirjaimellisen tulkinnan.
On vaarallista uhata lasta sanomalla, että tämä joutuu helvettiin,
ellei tottele aikuisia, vaikkei sanoja
sitä tarkoittaisikaan. Moni lapsi on
ottanut auktoriteettinsa – kasvattajan, uskonnon opettajan tai julistajan – uhkaukset tosissaan ja
kärsinyt pelkotiloista, univaikeuksista, painajaisista, ahdistuksesta ja
masennuksesta. Elämää voi alkaa
varjostaa epäilys saatanan käsiin
joutumisesta.
Pelotteluun perustuva ”kristillinen kasvatus” on onneksi käynyt
yhä harvinaisemmaksi. Monilla on
silti yhä muistoja julistuksesta, jossa evankeliumi on hautautunut syvälle lain ja tuomion sanojen alle.

Kun uskonto
valjastetaan valtapeliin

Terapeutti, työyhteisöjen kouluttaja ja pappi Pekka Hämäläinen on
käsitellyt lapsen uskonnollista painostamista kirjoissaan. Itsekin us-

konnon uhrina hän tunnistaa vihan
aallon lyövän yhä ylitseen, kun
hän näkee lapseen kohdistuvaa uskonnollisen vallan väärinkäyttöä.
Tässä valtapelissä Jumalalla on
kovin vähän tilaa. Hän on vain
ihmisten pelinappula, joka otetaan
peliin siksi, että toinen osapuoli
voidaan syöstä vallasta. Turvattomaksi pelotellulla lapsella ei ole
keinoja ymmärtää, mistä uskonnollisessa vallankäytössä on kysymys.
Kaikkien kypsien aikuisten on
suojeltava lapsia tällaiselta vääryydeltä.

Aikuisten tehtävä
on suojella
Kun hengellisen väkivallan uhreina ovat suojautumiskyvyttömät
lapset, heidän on useimmiten
mahdotonta paeta painostavan
uskonnollisuuden ulottuvilta.
Ahdasmielinen ja ankara kasvatus vie edellytykset terveeltä
ja tasapainoiselta uskonnolliselta
kehitykseltä, jolloin lapsen mahdollisuus saada uskosta tukea elämälleen heikentyy.
Traumoja ei aiheuta ainoastaan
itseen suoranaisesti kohdistunut
väkivalta, vaan myös sellaisessa kasvuympäristössä eläminen,
jossa väkivalta on voinut tapahtua. Aggressiivisessa yhteisössä

tai ilmapiirissä eläminen koskettaa kipeästi monia muitakin kuin
niitä, jotka joutuvat väkivallan
suoranaiseksi kohteeksi henkilökohtaisesti.
Myös väkivallan mykkä todistaja on väkivallan uhri.

Luonnehäiriö leimaa
sairasta uskoa
Psykoterapeutti Katriina Järvinen on analysoinut jyrkkään
fundamentalistiseen uskontokasvatukseen kuuluvaa lapsen oman,
”synnin turmeleman” tahdon
nujertamista. Aikuisten tahdosta
ja Jumalan tahdosta tulee tällöin
yksi ja sama asia.
Jos auktoriteetti ei saa lasta tottelemaan, hän ottaa selustakseen
Jumalan. Jumala näkee lapsen
joka hetki – huonona. Nähdyksi
tulemisessa paljastuu lapsen täydellinen kelpaamattomuus, joka
luo pohjan häpeäidentiteetille.
Moni yrittää aikuistuessaan selviytyä totaalisesta häpeästä hylkäämällä hylkäävän seurakunnan
ja hylkäävän Jumalan. Silloinkin
jää jäljelle syyllisyys.
Vanhemman ja hänen esittelemänsä Jumalan rakkaus on ehdollista: se on tiukasti sidottua uskonnollisten normien noudattamiseen.
Ristin Voiton toimituspäällikön
Anssi Tiittasen mukaan aina ei
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hjaa luottamukseen
ole helppoa erottaa, mikä vaikutus väkivaltaan on tekijän
hengellisyydellä ja mikä hänen
luonnehäiriöllään, joka lyö leimansa uskonyhteisöön ja sen jäseniin. Sairaalta uskonnollisuudelta näyttävä toiminta voi olla
yksinkertaisesti sairasta.
Turvattomuus ja tunnekylmyys on tyypillistä luonnehäiriöisten lähipiirissä. Varsinkin
pienessä piirissä luonnehäiriöinen saattaa muokata yhteisöä
oman ongelmansa näköiseksi,
jos toiset sopeutuvat siihen.
Terveet ja tasapainoiset aikuiset sen sijaan pyrkivät varjelemaan lapsia järkytyksiltä ja
pelolta.

Joka vitsaa säästää,
se lastaan vihaa?
Lasten kannalta katkeria ja hyvin hämmentäviä kokemuksia
ovat tilanteet, joissa kiivas ja
vihan vallassa toimiva aikuinen
perustelee lyömistään Raamatun
sanalla.
Lapsesta voi näyttää, että Jumalakin on vanhemman puolella
ja häntä vastaan. Kohtuuttoman
ankaralla kurilla kasvatetut lapset ottavat usein etäisyyttä sekä
uskonnollisiin kasvattajiinsa että uskontoon – heti tilaisuuden
tullen.
Vuonna 1983 voimaan tulleen
lastensuojelulain
”piiskalaki”
kielsi kokonaan ruumiillisen
kurituksen. Tällöin useimmat
kristityt kasvattajat käsittivät viimeistään, että lapsen väkivaltainen fyysinen rankaiseminen on
väärin, vaikka Raamatussa sanotaankin, että ”joka vitsaa säästää,
se lastaan vihaa”.

Kirkon kasvatustyön
perustana on antaa
turvallinen kuva Jumalasta

Luterilaisen kirkon työntekijöiden raamattukouluttaja Mika
Aspinen korostaa, ettei kristittyjen tarvitse luopua Raamatun
käytöstä sen sisältämän väkivaltaisen aineksen takia. Raamattu on ristiriitoineenkin yhä
luovuttamaton perusdokumentti
ja ilmoituksen lähde kirkolle.
Raamattua on kuitenkin tulkittava ja päivitettävä aina uudelleen,
kunkin ajan ymmärryksen ja tiedon valossa.
Raamatun syntyajan kulttuurissa lapsen ruumiillinen kuritus
oli kasvatuskeinona itsestäänselvyys. Tämän päivän näkökulmasta lasten hakkaamista ei voi
hyväksyä millään raamatullisilla
perusteilla. Lapselle täytyy yhä
asettaa rajoja, mutta hänen ei pidä joutua kestämään väkivaltaa.
Luterilaisten
seurakuntien
kasvatustyössä 2010-luvulla ei

hyväksytä myöskään pelkoon
perustuvaa jumalakuvaa, vaan
tavoitteena on vahvistaa turvallisuuden kokemusta ja luoda kuvaa rakastavasta Jumalasta.
Kun pieni ihminen miettii
suurta Jumalaa, ei ole silti ihme, jos jonkinlainen terve jumalanpelko kosmoksen Luojaa
kohtaan käy mielessä. Mutta
rakkaus ei voi perustua pelkoon,
ankaraan auktoriteettiin tai mahdottomiin vaatimuksiin, kuten
hengellisellä väkivallalla hallitsevat uskovaiset epäsuorasti
esittävät.

Pelastakaa lapset
fanaatikoilta
Kun vääristyneeseen uskonnollisuuteen kietoutuneiden kasvattajien ja vanhempien varoitusmerkit tulevat esiin lasten käytöksessä, niin kirkon lapsityön
tekijät ja lastensuojelun ammattilaiset ovat ison haasteen edessä. Kuinka puuttua asiaan loukkaamatta uskonnonvapautta?
Apua saavat usein vasta ne
lapset, joiden psyykkinen hyvinvointi on jo näkyvästi häiriintynyt. Silloinkin hoidetaan todennäköisesti vain lapsen oireita,
vaikka vanhempien toiminta
olisi vaikuttanut ratkaisevasti
käytöshäiriöihin.
Mikäli muutoinkin epätasapainoiset vanhemmat ovat vieläpä epäterveellä tavalla uskonnollisia, on hankalaa päästä kiinni varsinaisiin ydinongelmiin.
Ylihengelliset yhteisöt ja yksilöt
tapaavat lisäksi torjua terapian,
joka paljastaisi niiden ajatteluja toimintatapojen vääristymät.
Pelastakaa Lapset ry:n ylilääkäri Jari Sinkkonen huomauttaa,
että jos lapsen lähipiirissä olevien aikuisten käytös on kovin
omituista, lapsen huono käytös
heijastaa selviytymis- ja sopeutumisyrityksiä. Se on tarkoitettu
ympäristöä herätteleväksi viestiksi: Jos häiriökäyttäytymiseni volyymi ei vielä riitä, lisään
kierroksia, jotta joku vihdoin
huomaisi, mikä minulla on hätänä.

Lapsi peilaa ajatuksiaan
vanhempien vakaumukseen
Vaikka uskoa ei sovi tunkea ja
tuputtaa lapselle väkivaltaisesti,
pelottelun ja uhkakuvien kautta,
normaali ja tervehenkinen kristillinen kasvatus on toki aina
paikallaan. Sinkkosen mielestä
on hyvä, että vanhempien vakaumus on selkeästi esillä. Jos
kasvattajilla on kiteytynyt uskonnollinen arvomaailma, lapsen on helppo peilata sitä vasten
omia ajatuksiaan.
Lapsille puhutaan liian vähän

siitä, mitä aikuiset ajattelevat
etiikasta, arvoista ja uskosta.
– Penseät ja haaleat vanhemmat eivät tunnusta mitään väriä. Monilla heistä ei ole selkeää
arvopohjaa. Sen puuttumisesta
voi seurata lapsillekin henkistä
ajelehtimista, Sinkkonen sanoo.
Lapsi kaipaa toisaalta aikuisilta avaruutta mietiskellä vastauksia perimmäisiin kysymyksiin.
Fanaattinen taisteleva ateisti ja
uskonnollinen fundamentalisti,
ääriajattelun kääntöpuolet, kieltävät jyrkästi kaiken sellaisen
uskon, joka poikkeaa merkittävästi heidän omasta vakaumuksestaan. He rajoittavat näin
lasten henkistä vapautta ja tilaa
tehdä omia löytöjä.

Kiltteys ja vaikeneminen
mukautumisen välineitä...
Hengellistä väkivaltaa lapsuuskokemuksena tutkinut teologi
Marianne Suomalainen toteaa,
että lapsen uskonnollisen kasvatuksen myönteisenä tavoitteena
on opettaa uskonnon äidinkieltä, sillä uskonnon erityisluonne
avautuu vain sen kieltä, kertomuksia, symboliikkaa ja traditioita tuntevalle.
Väkivallan leimaamilla ”uskonnon kielioppitunneilla” sen
sijaan on kauaskantoisia kielteisiä seurauksia.
Lapsi ymmärtää ja nimeää kokemansa hengellisen väkivallan
usein vasta vuosia myöhemmin.
Uhreille on yhteistä, että on kehitetty jokin strategia, jolla väkivallasta on selvitty tilanteiden
aikana.

... mutta ne eivät riitä
Mukautuminen ja kiltteys ovat
usein esiintyviä selviytymiskeinoja. Kiltteys tarkoittaa joustamista, jopa alistumista esimerkiksi fyysisen väkivallan välttämiseksi. Mukautuminen on monesti myös vaikenemista. Uhri
haluaa ”vain unohtaa”.
Ennemmin tai myöhemmin
traumaattisista tapahtumista on
pakko puhua, mikäli mielii selvitä niiden yli. Kokemuksen sanoittaminen on tärkeä etappi ja
merkki selviytymisestä.
Tervehtymis- ja toipumisprosessin alkuun pääsemisessä
kaikki turvalliset aikuiset voivat olla lasten – ja heidän vanhempiensa – apuna ja tukena,
vähintäänkin ohjaamalla avuntarvitsijoita eteenpäin ammattiauttajille.
Janne Villa
Kirjoittaja on helsinkiläinen toimittaja
ja terapeutti, joka käsittelee uskonnon
varjossa tapahtunutta lasten kaltoin
kohtelua teoksessaan Hengellinen
väkivalta, Kirjapaja.

Piispojen
yhteysteesit
kirkkokansalle
Kirkko kulkee kohti yhteyttä.
Yhteytemme toisiin ihmisiin
nousee siitä, että Jumala on
luonut meistä jokaisen. Se ei
perustu mielipiteiden samanlaisuuteen eikä muihinkaan
meissä itsessämme oleviin
ominaisuuksiin.
Kristittyinä
olemme yhtä, koska meidät on
kasteessa liitetty Kristukseen.
Samalla meidät on toivotettu
tervetulleiksi Jumalan ja toistemme lähelle. Kirkon yhteys
perustuu Jeesuksen tahtoon,
toimeksiantoon ja myös yhteisömme tunnusmerkkeihin. Yhteys toteutuu, kun keskitymme
Kristukseen. Kunnioittavassa
ja ystävällisessä asenteessamme toisiamme kohtaan ilmaisemme kiitostamme Jumalan
luomistyölle. Kirkossa on aina
tarvittu erilaisuuden sallivaa
yhteistä keskustelua ja ristiriitojen
Yhteyden uhkana eivät ole
erimielisyydet vaan kyvyttömyytemme tulla niiden kanssa toimeen.
Erilaiset näkemykset ovat yhteyden rakentamisen tärkeitä
aineksia. Niiden kautta opimme tuntemaan toisiamme ja itseämme. Erilaisuutta ei tarvitse
pelätä. Joudumme tunnustamaan oman ahtautemme, joka
ei aina antaisi tilaa erilaisuudelle. Yhteys, joka ei kunnioita
erilaisuutta, tukahduttaa. Erilaisuus, joka ei kunnioita yhteyttä, hajottaa. Yhteys tarjoaa
turvallisen tilan erilaisuuden
kohtaamiselle.
Yhteys edellyttää tosiasioiden
tunnustamista ja tahtoa dialogiin.
Kirkossa saa ja voi olla monista asioista erilaisia näkemyksiä. Avoin keskustelu niistä on
kirkon voimavara. Kristittynä
eläminen merkitsee sen kyselemistä, miten Jumala haluaa
meidän tässä ajassa ja omalla
paikallamme toteuttavan tahtoaan. Siksi tärkeintä kristityn
elämässä ei ole olla oikeassa
vaan luottaa Jumalaan, joka on
ajatuksiamme ja mielikuviamme suurempi. Viestiään välittävä kirkko tarvitsee tehtäväänsä kaikki jäsenensä. Yhteyttä
rakennettaessa
tarvitsemme
luotta-musta.
Keskusteleva
vuorovaikutus, yhteinen tekeminen ja rukous rakentavat ja
ylläpitävät yhteyttä. Aidosta dialogista puuttuu esityslistojen

saneleminen ja lopputuloksen
määrittäminen etukäteen.
Yhteys sulkee sisäänsä
jokaisen seurakuntalaisen.
Yhteyden rakentamisessa tarvitaan kaikkia kirkon jäseniä.
Hallinnolliset päätökset eivät
voi sitä saada aikaan. Yhteys
nousee yhteisestä kokemuksesta, mutta se toteutuu eri
tavoin. Tarvitsemme ymmärrystä siitä, miten kohtelemme
toisiamme oikein silloin, kun
olemme erimielisiä. Arjen valintamme osoittavat, olemmeko me erilaiset saman kirkon
jäsenet yhdessä armon ja totuuden asialla. Seurakunta tarjoaa mahdollisuuden yhteyteen
myös silloin, kun kulttuuriset,
sosiaaliset ja maan-tieteelliset
erot pyrkivät piirtämään rajalinjoja välillemme.
Yhteys liittää meidät maailmanlaajaan kristikuntaan.
Yhteys kirkkojen välillä avaa
uusia näkökulmia. Tehtävämme kristittyinä on etsiä ja toteuttaa yhteyttä yli valtiollisten, kansallisten ja tunnustuskuntien välisten rajojen, vaikka
kirkon menneisyys ja nykyisyys kertovat lukuisista hajaannuksista ja epäonnistumisista.
Meitä yhdistää usko kolmiyhteiseen Jumalaan. Häntä ei
kukaan voi hallita eikä määritellä vain itselleen tai omalle
ryhmälleen kuuluvaksi. Jumala
on läsnä kaikkialla ja kaikissa
kirkoissaan.
Yhteys vahvistuu tekemällä
yhdessä.
Kirkossa toteutuva yhteys näkyy väistämättä käytännössä ja
se heijastuu laajalle. Se on vaivannäköä edellyttävä, aina ajankohtainen tehtävä. Kirkon jumalanpalveluselämässä rukous
luo yhteyttä ja auttaa pysymään
avoimena elämän erilaisuudelle. Seurakunnassa tarjoutuu
mahdollisuuksia yhteisen vastuun kantamiseen. Kristityn
identiteettiin kuuluva lähimmäisenrakkaus ylittää kaikki
rajat, joita tulemme erilaisuutta
korostaessamme rakentaneeksi
kansojen ja katsomusten välille.
”Minä rukoilen, että he kaikki
olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä,
olet minussa ja minä sinussa.
Niin tulee heidänkin olla yhtä
meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen
minut.” Joh. 17:21
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Ida Elina

RIPPIKOULUT 2015 KÄYNNISTYVÄT
LOKA-MARRASKUULLA

Herrasväki
Katamaraani
Uskon Jäljillä

Ilonlähde

-improryhmä

-kuoro

Järjestää Rovaniemen seurakunnan nuorisotyö

V

uonna 2000 syntyneet ilmoittautuivat rippikouluun keväällä
2014 ja saivat 3.9. mennessä sähköisesti tiedon omasta ryhmästään.
Sähköisessä viestien lähettämisessä ilmeni ongelmaa gmail.comosoitteiden osalta. Em. osoitteella
25 henkilölle samanaikaisesti lähetetty infon järjestelmä oli roskapostiksi. Halutessaan voi katsoa
roskapostista 2.9.2014 lähetetyn
infon. Pahoittelemme asiaa.

Ryhmänvaihtotoiveita
otetaan vastaan 10.10. saakka

Ilmoittatumisohjelma jakoi ryhmät pääsääntöisesti huomioiden
ilmoitetut leiritoiveet (1-3) sekä
pitäen kaverikoodilla ilmoittautuneet samassa ryhmässä. Kaikkien
ei ollut mahdollista päästä toivomiinsa ryhmiin. Sähköpostilla ja
puhelimitse myöhässä ilmoittautuneet on sijoitettu niihin ryhmiin,
joissa on ollut tilaa. Tällä tavalla
toimittiin myös silloin, kun ryh-

NUORISOTYÖ
ILMOITTAA!!

!

VARHAISNUORTEN KERHOJA
ALAKEMIJOKI
Alakorkalon kerhotilassa
Niskanperänkuja 13 C 11.
Ma klo 17.30-19 Puuhakokkikerho 1-3 lk.
Ke klo 17.30-19 Puuhakokkikerho 4-6lk.
Muurolan kappelilla
Ma klo 16-17.30 Puuhakokki tytöt1-3 lk.
To klo 18-19.30 Puuhakokki tytöt 4-6 lk.
Tottohallilla
Ma klo 17-18 Liikkakerho pojat 1-6lk.
Hirvaan koululla
Ke klo 15.30-16.30 Toimintakerho 1-6lk.
Taipaleen koululla
Ke klo 17-18 Toimintakerho 1-6lk.

!

KORKALOVAARA-YLIKYLÄ
Ylikylän koulun liikuntasali
ma16.30-17.30, 1-5-lk.

!

Tapahtumia kouluikäisille ja nuorille
Hillakirkolla
Ilmoittautuminen viikkoa ennen 040-7301965.
Pe 3.10. klo 15-17 Enkelipaja.
Pe 24.- la 25.10. Grafiikanpaja
(pe klo 16-18 ja la klo 12-16).
La 25.10. Rukousmaalarit klo 17-18.30.

mät jaettiin manuaalisesti.
Joitakin leiriaikoja jouduttiin alkuperäisistä muuttamaan 1-4 vrk
suuntaan tai toiseen, koska kaikki
leirit on päätetty pitää Norvajärvellä. Vaihtoajan päätyttyä 10.10.
tiedetään lopullisesti, mitkä ryhmät
lopulta toteutuvat, joudutaanko joitakin ryhmiä yhdistämään tai mahdollisesti lisäämään uusi.

se taisi monelta jäädä tekemättä.
Pyydän laittamaan tähän ryhmään
kuuluvan nuoren osoitetiedot alla
olevaan sähköpostiin, jotta voin
lähettää infoa koskien seurakuntayhteysjaksoa, joka tulee hoitaa
kotiseurakunnassa.

Jos ilmoittautuminen
jäi tekemättä

Rippikouluryhmät voivat aloittaa
kokoontumisensa
loka-marraskuun aikana. Rippikoulutaivalta
tehdään vähintään puoli vuotta,
kaikkiaan 80 tuntia. Kunkin ryhmän oma työntekijä laittaa tiedon
ryhmälleen. Kaikilla ryhmillä ei
ole vielä nimettynä työntekijöitä,
mutta pyrimme saamaan jokaiselle ryhmälle ainakin yhden työntekijän mahdollisimman pian.

Jos vuonna 2000 syntynyt ei ole
ilmoittautunut, tulee pikaisesti ottaa yhteyttä rippikoulutoimistoon
joko puhelimitse, sähköpostilla
tai käymällä Ainonk.3. II krs.

Muualle rippikouluun
menevät

Myös muualla kuin kotiseurakunnassa rippikoulun käyvien tuli
ilmoittautua sähköisesti. Koska
näitä ilmoittautuneita on vähän,

Nuorisotoimisto ke klo 15-17, 040-1837747
Nuorisopastori 0400-194845
Nuorisosihteeri ja rippikoulutoimisto
3355281 ti klo 10-14 ja ke 11-15
Erityisnuorisotyön toimisto 3355286
Partiotoimisto 3355285
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi @ evl.fi
Jarva Ari nuorisopastori 0400-194845
Pieskä Maija nuorisosihteeri 040-5268289
Kallio Jenni v.s. erityisnuorisotyö 0400-690465
Rautio Tero erityisnuorisotyö 040-5713372
Pylkkänen Olli nuorisomuusikko 040-1732100
Pehkonen Antti partiotyö 040-7414531
Rautio Katariina Alakemijoki 040-7321989
Mäki-Hirvelä Petteri keskusta 040-7218862
Orell-Kiviniemi Merita Korkalov.-Ylikylä
040-7301965
Laakko Minna Ounasjoki 0400-138143
Rinne Juho v.s. Ounasvaara 040-7300153
Päivinen Paula v.s Saaren-Nammankylät
040-5469408
Hytinkoski Mari Yläkemijoki 040-5832517

Maija Pieskä
maija.pieska@evl.fi
016-3355281
040-5268289

NUORISOTYÖ
ILMOITTAA!!

NUORISOTYÖ
ILMOITTAA!!

NUORISOTYÖN TIIMI, Ainonkatu 3, ”AIKKU ”
KATUTASO nuorisotila, Kansankatu 17
www.rovaniemenseurakunta.fi

Milloin oma ryhmä kokoontuu
ensimmäisen kerran?

!

AVUSTAJAKOULUTUS KUTSUU –
Vielä sopii mukaan.
Koulutuksen seuraava kokoontuminen
ke 8.10. klo 17-19 seurakuntakodilla.
Muut syksyn koulutusillat ke 12.11. ja 10.12.
klo 17-19.
Koulutus tarkoitettu isoskoulutuksen käyneille.
Tervetuloa mukaan!
GRR
La 4.10. klo 18-21 Wiljamissa.
Mukana Ida Elina, Katamaraani, Herrasväki ja
Ilonlähde- kuoro. Ei pääsymaksua
NUORTEN KAUNEIMMAT JOULULAULUT
20.12. klo 16 kirkossa.
SYKSYN ISOSKOULUTUSLEIRIT
Norvajärvellä
7. - 9.11. Isosleiri I
28. - 30.11. Isosleiri II
12. - 14.12. Isosleiri III vain tarvittaessa.
Max 30 / leiri
Leirit tarkoitettu itukoulutusvuoden käyneille
Ilmoittautumiset sähköisesti
www.rovaniemenseurakunta.fi 15.9.-15.10.
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Kuva KHY

Gospel Rock Rovaniemi -monipuolinen
kattaus nuorten hengellistä musiikkia

n Ida Elina on Suomen eturivin
kanteleensoittajia, joka ammentaa
voimavaroja ja äänimaailmaa afroamerikkalaisesta musiikista. Hän säveltää itse lauluja ja esiintyy rajoja
rikkoen kanteleensa kanssa saaden
rytmikkäällä soitollaan kantelemusiikin täysin uudelle tasolle.
Artisti on synnyttänyt kokonaan
uuden genren, kantelegospelin. Tä-

mä omaleimainen ja intensiivinen,
r&b –vaikutteinen musiikkityyli on
saanut alkunsa slap-kitaristeilta. Ida
Elinan vivahteikas laulu yhdistettynä kanteleen soittoon muodostaa yhdistelmän, jota ei ole aiemmin napapiirin tuntumassa nähty eikä kuultu.
Nyt siihen on tilaisuus GRR -tapahtumassa la 4.10. klo 18 Wiljamissa.
Ida Elina konsertoi lisäksi Rovanie-

. . . Tapahtumia

men kirkossa su 5.10. klo 13.
Gospel Rock Rovaniemessä eli
GRR:ssä kuullaan myös Herrasväki ja Katamaraani -bändejä ja
Ilonlähde kuoroa sekä saadaan
maistiaiset poikkitaiteellisesta Uskon jäljillä -produktiosta. GRR:n
järjestää Rovaniemen seurakunnan
nuorisotyö. Tilaisuus on maksuton ja
päihteetön.

opiskelijoille .

...

Jippu tähdittää
Oulugospelia

n Oulugospel-tapahtuman lippujen ennakkomyynti
on alkanut. Tämän vuoden festivaaliohjelmassa painottuu pohjoissuomalainen osaaminen, mutta mukana on myös valtakunnallisesti tunnettuja gospelnimiä. Osa esiintyjistä on valittu yleisöäänestyksen
kautta.
Tapahtuman järjestää Oulun ev.lut. seurakunnat.
Ohjelma ja linkit lippuvarauksiin löytyvät osoitteesta www.oulunseurakunnat.fi/oulugospel.
Oulugospel käynnistyy perjantaina 31. lokakuuta kello 18 Karjasillan kirkolla (Nokelantie 39).
Avauskonsertissa musisoi kokkolalainen akustinen
folk-yhtye Maksetut viulut, jonka repertuaariin kuuluu kansanmusiikin lisäksi myös kantri, blues ja
jazz. Illan toinen esiintyjä on oululainen karismaattinen trubaduuri Markus Pätsi, joka hallitsee laajan
skaalan eri musiikkityylejä, ja pyrkii keikoillaan
ottamaan yleisön toiveet huomioon.
Pyhäinpäivänä lauantaina 1.11. konsertit järjestetään Oulun kaupunginteatterilla (Kaarlenväylä 2).
Kello 12 alkavassa konsertissa .kls soittaa rehellistä
rokkia ja kokkolalainen Kaemo puolestaan reggaeta
vahvalla jamaikalaisella poljennolla. Kello 19 alkaa
iltakonsertti, jossa esiintyy ylivieskalainen rock-yhtye Sancta Venia sekä indie-folk –trio Idän Ihmeet.
Oulugospelin päätöskonsertti on sunnuntaina
2.11. kello 12 kaupunginteatterilla. Sen aloittaa
kokkolalainen kristillistä vaihtoehtorockia soittava
Nolla. Festivaalin päättää Suomen suosituimpiin
naislaulajiin kuuluva Jippu.
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AKUSTIIKKA YLLÄTTÄÄ
!

03.10. klo 19 Pianokonsertti, Anne Kauppi,
yhteistyössä kaupungin kultt.toimen kanssa.
Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.

!

26.10. klo 15 konsertti, Ristiveto-oktetti sekä
EMMY-trio Pellosta Raili Askan johdolla.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 €.
02.11. klo 18 Estonia in memoriam- Seitakuoron
konsertti. Pääsylippu 15/10/5.

!

06.11. klo 19 Brahms – Schumann –konsertti
sanoin ja sävelin. Anna Rajamäki alttoviulu,
Elina, Satu Elijärvi piano, Ulla Miettunen tekstit.
Vapaa pääsy.
VIRRESTÄ VOIMAA
Laulamme yhdessä kanttoreiden johdolla
srk-keskuksessa aina
parillisen viikon keskiviikkona klo 13.

Sunnuntaina 19.10. klo 15
Sinetän kappelissa

SAIMA-monologi

Runoilija Saima Harmajan
päiväkirjamerkinnöistä, kirjeistä ja runoista
dramatisoitu monologi, jossa paneudutaan
hänen runoilijuuteen unohtamatta hänen
muuta henkistä kasvuaan.

!

Esitys Ulla Miettunen, ohjaus Eila Paananen.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

!!
!

Tervetuloa

PARISUHTEEN
N
VUOSIHUOLTOO

su 26.10. klo 13
seurakuntakeskuksen juhlasaliin
Rauhankatu 70 B

!!
!
!

Ohjelma

Klo 13-14.30 ”Vuorovaikutus ja yhteiset pelisäännöt perheessä” Luennoitsijoina perheterapeutti
Ritva Huusko ja puoliso
Vesa Huusko
Klo 14.30 Kahvitarjoilu
Klo 15-16 Keskustelu jatkuu.
Lastenhoito (yli 3 v.) on järjestetty seurakuntakodilla Rauhankatu 70 F.
Ilmoittautumiset tarjoilun ja lastenhoidon vuoksi
23.10. mennessä taina.alatarvas@evl.fi tai
3355250 (ma-pe klo 9-12).
Ilmoita samalla ruoka-allergiat ja lastenhoitoa
tarvitsevien lasten iät ja nimet.
Lämpimästi tervetuloa
Rovaniemen seurakunta
Perheneuvonta

Pentti Tepsa Kemijärven
kirkkoherraksi
n Kemijärven seurakunta valitsi 28.9. uudeksi kirkkoherraksi
Pentti Tepsan, joka on toiminut Kemijärven vt. kirkkoherrana
kaksi vuotta.
Tepsa sai vaalissa 855 ja Pelkosenniemen kirkkoherra Eero
Kuikanmäki 259 ääntä. Äänestysprosentti oli 20,4
Pentti Tepsa on toiminut aiemmin myös Rovaniemen seurakunnan oppilaitostyön pappina sekä Ounasjoen alueen kappalaisena.

istä tietää, että mies on jo alkanut ikääntyä. Yhden hauskan
teorian olen kuullut. Kun mies menee lapsen ristiäisiin, niin isoäiditkin alkavat näyttää näteiltä ja nuorekkailta...
Ikä tuo tullessaan monia asioita,
yksi niistä on kuulemiseen liittyvä. Puheen ja musiikin kuuleminen
ei olekaan itsestään selvää. Puheen
tulisi olla riittävän kuuluvaa ja selkeää, jotta tekstistä saa selvän. Rovaniemen kirkossa on loistava akustiikka ajatellen vaikkapa kuorolaulua. Mutta puheen kuulemiseen se
asettaa haasteita. Jälkikaiku on sen
verran pitkä, että ääntä tulisi kuulua
riittävästi, ei kuitenkaan liikaa, ettei
kaiku tee tepposia.
Urkujenkin kuuntelemisesta tuli
keskustelua urkujen esittelytilaisuudessa kirkonlehterillä Rovaniemi-viikolla. Kun toiselle urut soivat juhlavasti, toiselle ne saattavat
tuntua liian voimakkailta, äänet
sekoittuvat, eikä se ole enää nautinto. Kuitenkin urkujen yksi hieno
mahdollisuus on juuri laaja ilmaisuvoima, hyvin hiljaisesta ja herkästä
musiikista vahvaan ja efektiiviseen

soitantaan. Toki keskustelemme
kanttoreiden kesken kaikesta palautteesta.
Kesällä olin mukana eräässä tapahtumassa kaupungilla. Pienessä tilassa vahvistimet olivat suhteettoman
kovalla. Pidin toista korvaa tukossa,
olisi pitänyt pitää molempia, tinnitusoireita alkoi tuntua perästäpäin.
Onneksi asiaan vaikuttivat myös lihasjännitykset, hieromalla oireet alkoivat parantua. Mutta kyllä olisi hyvä, jos jokaisessa vahvistimessa olisi
miksaajalla desibelimittari, joka estäisi liian voimakkaan äänentoiston.
Nuorten korvista tulisi pitää erityistä
huolta esim. bänditiloissa.
Rovaniemen kirkossa vierailevat
taiteilijat luottavat helposti omiin laitteisiinsa, jolloin äänentoisto ei aina
onnistu. Puheen kuuluvuus muodostuu usein ongelmaksi, vaikka musiikki hyvin kuuluisikin. Kirkon oma
äänentoisto on viritetty juuri puheen
kuulemista ajatellen. On myös induktiosilmukkaa sekä kaiun huomioivaa
viivetekniikkaa niin, että puhe olisi
mahdollisimman selkeä. Kuitenkaan
paras paikka ei ole keskikäytävällä,
vaan virsitaulun puolella edessä tai

Raamatun halki

Vielä ehdit mukaan
pyhiinvaellukselle
n Seuraavan kerran pyhiinvaeltajat kokoontuvat torstaina 16.10. klo 18 seurakuntakeskuksen salissa (Rauhankatu 70).
Rovaniemen seurakunnassa on meneillään uudenlainen pyhiinvaellus Raamatun halki. Toiselle sadalle
nouseva joukko jatkaa kaksi ja puoli vuotta kestävän
Raamattu-vaelluksensa. Vieläkin voi liittyä mukaan
vaeltamaan.
Viime kevään ja tämän syksyn opiskelumateriaali on
saatavilla srk-keskuksen eteisestä viraston aukioloaikana (8-15) sekä seurakunnan verkkosivuilta: http://www.
rovaniemenseurakunta.fi/toimintaa/aikuisille/raamattuluentoja/
Kerran kuussa kokoontuvilla Raamattu-luennoilla
Raamatusta kiinnostuneet saavat taustatietoja Raamatun
ajasta, kirjoista ja henkilöistä kokoontumisissa, joissa
voi myös tuoda esiin omia löytöjä ja kysymyksiä.
Henkilökohtaiseen Raamatun lukemiseen saa tukea
matkakumppaneilta. Luennoitsijana toimii pappi ja lähetystyöntekijä FT, TT Jaakko Lounela Oulusta.

GOSPEL-LATTARIT
Rovaniemellä la 8.11.

n Rovaniemeläisillä on mahdollisuus osallistua Gospel-lattareihin harjoittelukoulun liikuntasalissa (Maakuntakatu 6) lauantaina 8.11. klo 10-17
Gospel-lattarit ovat kristillisen latinalaismusiikin rytmittämää tanssiliikuntaa (ilman paria), jolla etsitään
oman kehon hyvinvointia armollisessa ilmapiirissä.
Kurssi on suunnattu aikuisille. Et tarvitse aikaisempaa
tanssiosaamista tai -kokemusta. Hinta on 20e. Opiskelijat,
työttömät ja eläkeläiset 15e. Juuri sinä olet tervetullut.
Gospel-lattarit -päivän järjestää Rovaniemen seurakunnan aikuis- ja opiskelijatyö yhteistyössä Tampereen
NNKY:n kanssa. Pääkouluttajina toimivat Asta Lehtimäki ja Piialiina Helminen.
Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset: Tellervo Malmiola 040-721 6231 tai tellemalmiola@luukku.com. Ilmoittautuneille lähetetään osallistumisohjeet.
Omaishoitajat
joiden hoitosuhde on päättynyt
Tervetuloa yhteiseen muisteluhetkeen
16.10. klo 14 kirkon kryptan Eelin huoneeseen,
käynti Vapaudentien puolelta.
Kahvihetkessä vaihdamme kuulumisia ja tunteita
hoitosuhteen päätymisestä.
Diakonissa Sirpa Hiilivirta, 040-5469421.

molemmin puolin kirkkoa sivupilareissa olevien kaiuttimien lähettyvillä. Vallitkoon myös vapaus vaihtaa
paikkaa vaikka kesken kirkonmenojen, jotta hyvä paikka löytyy. Mutta
aina kannattaa keskustella suntion
tai muiden työntekijöiden kanssa, jos
kuulemisessa on ongelmia.
Rovaniemi-päivät alkavat vakiintua monipuoliseksi tapahtumaksi,
jossa seurakuntakin on ollut aktiivisesti mukana. Monia hyviä hetkiä
koettiin sekä konserteissa että muissa
tapahtumissa.
Monta tapahtumaa on edessäpäin.
Olkoon ne meille kaikenikäisille siunaukseksi, voimaksi elämän tiellä.
Mauri Miettunen
johtava kanttori.

Kauneimmat enkelilaulut
su 5.10. klo 17

n ”Maan korvessa kulkevi lapsosen tie…” ja muut
rakkaimmat ja kauneimmat enkelilaulut kajahtavat Rovaniemen kirkossa su 5.10. klo 17.
Lähellä Sinua -syytapahtuma päättyy sunnuntai-illan
enkelilauluihin, joka toteutetaan ”Kauneimpien joululaulujen” tapaan niin, että laulujen sanat heijastetaan
valkokankaalle ja kaikki pääsevät osallistumaan yhteislauluun. Musiikkiosuuksista vastaavat kirkkomuusikot. Tilaisuuteen on vapaa pääsy!
Kuva Seija Luomaranta

M

Sävelkaikuja

Estonian tragedia koskettaa vieläkin

Estonia in memoriam- Seitakuoron konsertti su 2.11.
n Kuluvana syksynä tulee kuluneeksi 20 vuotta autolautta Estonian uppoamisesta Suomenlahdella. Vaikka
aikaa on kulunut, muistavat monet edelleen hyvin selvästi tuon erään aamun, kun suruviesti tavoitti Suomen
ja koko maailman.
Seitakuoro haluaa kunnioittaa merialueemme suurimman onnettomuuden muistoa konsertissaan. Konsertissa kuullaan Jaakko Mäntyjärven tapauksen
muistoksi säveltämä Canticum Calamitatis Maritimae,
jonka teksti muodostuu mm. Estonian lähettämistä
hätäviesteistä.
Teoksessa kohtaavat arkaaiset ja kaihoisat, ehkä jo
tuonpuoleiseen siirtyneiden uhrien mieliä, sekä raivoavaa merenkäyntiä kuvaavat sävelet.
Konsertin toisena pääteoksena on virolaisen Urmas
Sisaskin Libera me (Armahda minua). Pyynnöt kaikuvat ensin armottomasti vellovassa aallokossa, mutta
tasoittuvat lopulta rauhan satamaan. Eric Whitacren
Water Night pysähdyttää kuulijan pohtimaan elämän
arvaamattomuutta.
Lisäksi konsertissa kuullaan koraalisävelmiä Ruotsista, Virosta ja Suomesta.
Sunnuntaina 2.11. klo 18 Rovaniemen kirkossa
Estonia in memoriam- Seitakuoron konsertti.
Pääsylippu 15/10/5.
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Vanhustenviikko 5.-12.10., teemana:

Arvokas vanhuus on
ihmisoikeus. Aina.

KESKUSTELUTILAISUUS

Espoon piispa Tapio Luoma:
Jokainen elämänvaihe
arvokas

n Rovaniemen seurakunnan
vanhustenviikon juhlaa vietetään tiistaina 7.10. klo 12 alkaen Rovaniemen kirkossa. Ohjelmassa on mm. yhteislaulua
sekä osastonhoitaja Raili Tervon alustus aiheesta Arvokas
vanhuus hoitoyksikössä, johon
liittyy myös kommenttipuheenvuoroja. Näkökulmia teemaan
avataan mm. kysymyksillä: Mitä tarkoitta arvokas vanhuus?
Mitä ajattelet omasta vanhenemisesta? Miten ja missä haluat viettää vanhuuttasi? Miten
palvelut pelaavat? Läheiset ja
vapaaehtoiset ihmisarvon tukena. Mistä voimia ja iloa yksinäisyyteen? Mummonmuskarilaiset esittävät musiikkia.

Vanhuksen vierellä tajuan, että myös oma elämäni soljuu
eteenpäin ja – jos elinpäiviä
annetaan – siirryn ennen pitkää uusille vuosikymmenille.
Luopumiset odottavat toteutumistaan.
Kun ne sitten aikanaan tulevat vastaan, toivon, että saisin
edelleen kokea olevani oma itseni, saisin kokea yhteiskunnan
ja lähimmäisten arvostusta ja
että myös itse voisin arvostaa
itseäni, toki jo vanhana mutta
siitä huolimatta Jumalan luomana olentona, hänen rakkautensa kohteena.
Vanhuuden arvostamisessa
on kyse elämän ja sen Antajan
kunnioittamisesta sekä kiitollisuudesta elämän rikkauden ja
kauneuden vuoksi.”

***
Peruspalveluministeri
Susanna Huovinen:
Iäkkään saatava olla
osallistuja eikä vain
palveluiden tarvitsija
”Minusta arvokas vanhuus tarkoittaa sitä, ettei ihminen ikääntyessään
menetä osaamistaan, kykyään kertoa
mielipidettään tai menetä ihmisarvoaan. Konkreettisemmin tämä on
esimerkiksi sitä, että iäkkäillä on iästään ja toimintakyvystään riippumat-

ta mahdollisuus elää omanlaistaan
hyvää elämää omissa yhteisöissään.
Näkökulma ei koskaan saa kapeutua
siihen, että iäkkäät ihmiset nähtäisiin
vain palveluiden tarvitsijoina ja käyttäjinä. Iäkkään ihmisen on saatava
olla osallistuja ja toimija omien voimavarojensa mukaisesti.

Lähde Vanhusten viikon lehti

www.vtkl.fi/fin/vanhustenpaiva_ja_-viikko/
Kuva Vanhustyön keskusliitto ry.

Suomessa on vietetty vuodesta 1954 lähtien
vanhustenpäivää. Vanhustenpäivä on lokakuun ensimmäinen sunnuntai ja sitä seuraa
vanhustenviikko. Vanhustenpäivän valtakunnallinen pääjuhla on su 5.10.2014 Mikkelissä.

Suomen vanhin puhelinauttaja 50 vuotta

Palveleva Puhelin on arkinen hengenpelastaja
n Palveleva puhelin, Suomen vanhin puhelinauttaja, täyttää 50 vuotta
1.10.2014.
Kirkon Palveleva puhelin nostaa
juhlavuoden teemoina puhelinauttamisen kestoaiheet, yksinäisyyden,
kärsimyksen ja toivon. Ihmiselämän
peruskysymysten äärellä käydään
puhelinkeskusteluja illasta toiseen.
- Puolen vuosisadan aikana puhelinauttamisen ja keskusteluavun
tarve ei ole vähentynyt. Ihmissuhteet, yksinäisyys, sairaudet, itsemurha-ajatukset, elämän mielekkyys ja
syyllisyys puhuttavat jatkuvasti”,
kirkon diakoniatyön johtaja Kalle
Kuusimäki toteaa.
Aikoinaan Nylands Nationin opis-

kelijoiden tempauksesta liikkeelle
lähtenyt ja itsemurhien ehkäisemiseksi perustettu kirkon auttava puhelin päivystää edelleen joka ilta
molemmilla kotimaisilla kielillä.
Suomenkielinen linja (01019 0071)
avautuu iltaisin kello 18, ruotsinkielinen (01019 0072) kello 20.

Kesä on ruuhka-aikaa
puhelin- ja verkkoauttajille

Kesä 2014 oli ruuhkainen verrattuna muihin vuodenaikoihin. Kesän
kolmena kuukautena tuli yhteensä
lähes 58 000 puheluyritystä. Näistä
40 prosenttiin ehdittiin vastaamaan.
Vuodessa puheluyrityksiä tulee

noin 180 000. Yhteydenotoissa korostuivat kokemukset kohtaamatta
jäämisestä terveyden- ja sosiaalihuollon palveluissa.

Matalan kynnyksen palvelua
Kirkon Palveleva puhelin on matalan kynnyksen palvelu, jossa kipeistä asioista voi puhua nimettömänä.
Palveleva netti on toiminut jo kahdeksan vuoden ajan. Kirkon verkkoauttajat ovat kuulolla myös kirkon
chatissa. Kirkon Palveleva puhelin
toimii pääasiassa vapaaehtoisvoimin.
Juhlavuoden kunniaksi julkaistaan
kirja Yhteys toiseen ihmiseen – Kontakt med en annan människa. (KT)

Kappalaisen virkaan kuusi hakijaa
nRovaniemen seurakunnan
kappalaisen virkaa (yhteinen
seurakuntatyö) 25.9. päättyneellä hakuajalla hakivat rovaniemeläispapit, seurakuntapastori Elina Rask-Litendahl,
kappalainen Ilari Kinnunen,
vt. kappalainen Sari Kuirinlahti sekä rovasti Tuomo
Korteniemi. Virkaa hakivat
myös seurakuntapastori Timo
Ellonen Posiolta sekä Ranuan
kirkkoherra Pentti Kallioranta. Kaikki muut paitsi Korteniemi toimivat tällä hetkellä
seurakuntapappeina.
Yhteisen seurakuntatyön
kappalaisen työtehtäviin kuuluu mm. kirkkoherran hallinnollinen avustaminen, oppilaitostyön johtaminen sekä
projektiluonteiset
tehtävät.
Valintaprosessi etenee siten,
että Tuomiokapituli arvioi
hakijat ja seurakunta kutsuu hakijat työhaastatteluun.

Timo Ellonen ja Sari Kuirinlahti hakivat myös toista
avoinna ollutta kappalaisen
virkaa (keskikaupungin alue).

Viisi ilmoittautui kahteen
srk-pastorin virkaan
Kahteen avoinna olleeseen
seurakuntapastorin virkaan
ilmaisi kiinnostuksensa viisi
pappia. Prosessi etenee seurakuntapastoreiden
osalta
siten, että Tuomiokapituli arvioi ilmoittautuneet. Sen jälkeen kapituli pyytää asiassa
kirkkoneuvoston lausunnon,
jonka jälkeen kapituli antaa
kahdelle virkamääräyksen.

kappelin tulevaisuudesta.
Mukana kirkkoherra Jouni Riipinen,
hallintojohtaja Antti Jääskeläinen,
vt. rakennuspäällikkö Kalle Kenttälä,
piirin kappalainen Mirja-Liisa Lindström ja
piirin työntekijöitä. Kahvitarjoilu.

VANHUSTEN VIIKON TAPAHTUMA
tiistaina 7.10. klo 12-13.30
Rovaniemen kirkossa
ARVOKAS VANHUUS ON
IHMISOIKEUS - AINA
Ohjelma:
12

!

Jätteen uusi elämä
n Hautaustoimessa olemme pyrkineet kompostoimaan kaikki maatuvat jätteet ja useimmilla
hautausmaillamme tähän lajitteluun on tarjolla
mahdollisuus. Hautausmailla maatuvia jätteitä
ovat esimerkiksi puiden lehdet, leikkokukat ja
syksyllä poistettavat kesäkukat. Työntekijät lajittelevat aikanaan myös surulaitteiden kukat ja
lehdet kompostiin.
Maatuvasta jätteestä valmistamme muutaman
vuoden kompostoinnilla multaa, jota käytämme
hautausmailla nurmikoiden mullaksi. Otamme
kompostimullasta viljavuusnäytteet, joiden tulosten perusteella lannoitamme ja kalkitsemme
mullan vain tarpeen mukaan.
Toivomme, että hautausmailla kävijät lajittelisivat jätteet niille kuuluviin jäteastioihin. Näillä
toimilla voimme yhdessä vähentää kaatopaikkajätteen määrää.
Miia Ylipulli

Juontaa Marja Posio
Yhteislaulu, virsi 530.
Alkusanat, Marja Posio.
Alkuhartaus, Jouni Riipinen.

12.20

Virsisikermä, musiikkia.

12.30

Puheenvuoro aiheesta Arvokas vanhuus hoitoyksikössä,
osastonhoitaja Raili Tervo.
Runo, Marja Posio.

!

12.45

!
!

Komenttipuheenvuorot ja yhteenveto, Jouni Hilke.
*Mitä tarkoitta arvokas vanhuus?
*Mitä ajattelette omasta vanhenemisesta, miten ja missä
haluatte vanhuutenne viettää?
*Läheis- ja vapaaehtoistyö ihmisarvon tukena.
*Ikääntyvä yhteiskunta- kaikenikäisten yhteiskunta,
miten palvelut pelaavat?
*Mistä voimia ja iloa yksinäisyyteen?

13.10

Musiikkia, Mummomuskari.

13.20

Loppurukous, Marja Posio.
Loppuvirsi 470.

Kahvit seurakuntakeskuksessa.

!

ÄITIEN LEPOLOMA

!

alaikäisten lasten äideille
25.-26.10. Norvajärvellä.
Lähtö lauantaina srk-keskuksen pihalta klo 10.
Ohjelmassa mm. ulkoilua, lepoa, keskusteluja,
hiljentymistä. Paluu sunnuntaina klo 15.
Leiriä ohjaavat diakoniatyöntekijä
Marjo Rundgren ja pastori Sanna Kerola.

!

Sähköinen ilmoittautuminen
www.rovaniemenseurakunta.fi
Mukaan mahtuu 18 äitiä, kaikille on oma huone.
Leirimaksu 30€.
	
  	
  

Kirkkovaltuusto suorittanee
valinnan joulukuun kokouksessaan.

Kaksi hakijaa toiseen
kappalaisen virkaan

Auttin kappelissa ti 7.10. klo 18
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Maria-Liisa Anttila ja
Sinikka Vilen eläkkeelle
Kuva KHY

n Seurakunnan diakoniatyöntekijöiden joukkoon syksy ja vuodenvaihde tuovat muutoksia, kun Maria-Liisa Anttila ja Sinikka Vilen
jäävät eläkepäiville.

Iloa, kun sai olla
avun kanavana
Maria-Liisa Anttila otti ensi askeleet diakoniatyössä lamavuosien
aikaan 1994, seurakuntatyövuosia
kertyy 20. Aiemmin hän työskenteli sairaanhoitajana, josta hän kouluttautui diakonissaksi terveystilanteensa vuoksi.
Maria-Liisa on toiminut Alakemijoki-Ranuantien alueen diakoniatyöntekijänä, jossa ovat korostuneet ihmisten kohtaamiset
kotikäynneillä, koska Alakemijoen
etäisyydet ovat pitkät, jolloin ihmisten yhteiset kokoontumiset ovat
harvempia.
Vahvoina muistoina ovat jääneet
mieleen hetket, jolloin on voinut
auttaa vaikeuksissa olevaa esimerkiksi avustuksella tai vaikkapa
opastamalla avun lähteille.
Diakoniassa tuli eteen jatkuvasti
uutta, vaikka hoitotyössäkin ehti nähdä kaikenlaista, Maria-Liisa
toteaa.

Omaishoitoa, kirjalisuutta ja
käsitöitä
Maria-Liisa aikoo jäädä Rovaniemelle, syntymäkunta Tervola on
tunnin ajomatkan päässä. Tervolassa hän on käynyt säännöllisesti isänsä omaishoitajana, nyt vapaiden päivien koittaessa entistä
enemmän. Maria-Liisa on jo lupautunut myös ensi kesän valtakunnallisten lähetysjuhlien vapaaehtoiseksi, muuten hän kokee hyväksi

Työ on ollut antoisaa, kun on
ollut vahva motivaatio siihen. Työ
on ollut sellaista tässä ja nyt olemista, ihmisten kohtaamista erilaisissa ja rehellisen aidoissa tilanteissa, joissa roolit riisuttuina
käydään asiaan.

Nyt tuntee olevansa
avoimen pöydän ääressä

Läksiäisjuhlassa Maria-Liisa Anttila sai seurakuntatyön hopeisen ja Sinikka Vilen pronssisen ansiomerkin tunnustukseksi
toiminnasta seurakuntatyössä.
katsoa asioita ensi alkuun hiukan
kauempaa.
Ehkä pitää tehdä jonkinlainen
lukujärjestys ensimmäisiin eläkeviikkoihin, kun 40 vuotta aamuisin
lähtenyt. Keskiviikko tulee kuitenkin säilymään vapaana.
Kirjastotalon kirjallisuuspiiri tulee olemaan yksi tärkeä harrastus.
Siellä parikymmentä henkilöä jakaa mietteitään ja kokemuksiaan

yhdessä sovituista kirjoista. Käsitöitä ehtii nyt tekemään enemmän,
Maria-Liisa hahmottelee eläkepäiviään.

Pohjoisen erilaisuus
viehätti
Sinikka Vilen on toiminut Rovaniemen seurakunnassa päihde- ja kriminaalityössä. Hän valmistui dia-

konissa-sairaanhoitajajaksi 1996.
Vilen ei osaa sanoa, miksi haki
virkaa Rovaniemeltä. Hän toteaa
olevansa sellainen, että välillä kaikki on saatava uusiksi, jota ilmentää
myös hänen 13 vuoden työretki
pohjoiseen. Rovaniemi tuli tutuksi
ensimmäisen kerran työhaastattelussa 2001. Pohjoisen erilaisuus
on miellyttänyt Sinikkaa vuosien
varrella.

Sinikka Vilenille työ Katulähetyksessä on ollut kokonaisuus päihde- ja kriminaalityönä. Hän katsoo evankeliumin kattavan kokonaisvaltaisesti kaiken, mikä sitten
on ollut käytännön työtä.
Evankeliumi on koko ihmisen
auttamista. Jumalan lupauksilla,
sanoilla, neuvoilla, lohdutuksella,
ruolla, vaatteilla, ymmärtävällä ja
tukevalla läsnäololla Jeesuksen
esimerkin mukaisesti.
Nyt työ Rovaniemellä on jäänyt
taakse, mutta silti Sinikka kertoo
jatkavansa vielä jonkin aikaa Suomen Katulähetysliiton hallituksen
puheenjohtajana. Kuinka kauan,
sitä hän ei ennakoi.
Olo on ihanan vapautunut, tuntee olevansa avoimen pöydän ääressä, kun ajattelen eläkepäiviä.
Ei ole minkäänlaisia suunnitelmia. Harrastuksia eikä menemisiä
ole laadittu. Palaan kotiseudulleni
Tampereelle.
KHY

Vain toinen virka täytetään
Kirkkovaltuustoon menossa
olevassa seurakunnan säästöohjelmassa ehdotetaan, että
vain toinen, nyt vapautuvista
diakonian viroista täytetään.

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

ROVANIEMEN KIRKKO
Sunnuntaisin klo 10 messu.
Tiistaisin klo 8.30 Aamun rukoushetki sakastissa.
Keskiviikkoisin klo 18 arki-illan ehtoollinen kirkossa.
03.10. klo 19 Pianokonsertti, Anne Kauppi. Vapaa pääsy,
ohjelma 5 €.
07.10. klo 12 Vanhustenviikon tapahtuma, tilaisuuden jälkeen
kahvit srk-keskuksessa.
08.10. klo 18.45 Jumalan kohtaamisen ilta.
12.10. klo 18 Tuomasmessu.
19.10.
Lähetyssunnuntai.
26.10. klo 15 konsertti, Ristiveto-oktetti sekä EMMY-trio
Pellosta Raili Askan johdolla. Vapaa pääsy,
käsiohjelma 5 €.

KESKIKAUPUNKI
03.-05.10.
Lähellä sinua-tapahtuma. Katso erillinen ilmoitus.
08.10. klo 18 Miesten saunailta Norvajärven leirikeskuksessa.
Lähtö 17.45 srk-keskuksesta, Rauhankatu 70.
Isäntänä Ilari Kinnunen.
11.10. klo 13 Raamattu- ja rukoushetki srk-keskuksessa.
11.10. klo 17 nuorten aikuisten Oma-ilta srk-kodilla.
15.10. klo 18.45 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
16.10. klo 14 omaishoitajat joiden hoitosuhde on päättynyt
keskustelutilaisuus kryptan Eelin huoneessa.
16.10. klo 18 Pyhiinvaellus Raamatun halki srk-keskuksessa.
22.10. klo 18 Miesten saunailta Norvajärven leirikeskuksessa.
Lähtö 17.45 srk-keskuksesta, Rauhankatu 70.
Isäntänä Jouni Riipinen.
22.10. klo 18.45 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.

25.10. klo 13 kryptassa Rukouksen lähde-rukousiltapäivä
Rovaniemen puolesta.
25.10. klo 17 nuorten aikuisten Oma-ilta srk-kodilla.
26.10.
Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä.
26.10. klo 13 srk-keskuksessa Parisuhteen vuosihuolto.
29.10. klo 13 Virrestä voimaa-tilaisuus srk-kodin yläsalissa.
29.10. klo 18.45 srk-kodin yläsalissa Jumalan kohtaamisen ilta.

KORKALOVAARA-YLIKYLÄ
12.10. klo 13 kappelissa messu.
19.10. klo 13 kappelissa messu.
23.10. klo 10 Aamukahvit Sanan äärellä Sudensuun asukastuvalla, Sudentie 18D. ”Vain sinä tunnet minut,
Vapahtaja”.
26.10. klo 12 Ylikylän koululla sanajumalanpalvelus.
26.10. klo 13 kappelissa messu.
26.10. klo 15 kappelissa 4-v synttärit.
28.10. klo 18 Hillakirkolla Retriittivenyttely.

OUNASVAARA
02. ja 03.10. klo 9 ja 10 kappelissa lasten Enkelikirkko.
26.10. klo 15 kappelissa Pyhät meiningit – perhekirkko ja –
tapahtuma, 4-vuotiaiden synttärit.
28.10. klo 16-19 kappelissa seurakuntavaalien ennakkoäänestys.
31.10. klo 17 kappelissa saksankielinen messu,
Hans-Christian Beutel, kirkkokahvit.

SAAREN-NAMMANKYLÄT
02.10. klo 10 Aamukahvit Sanan äärellä Tupasvilla-asukastuvalla, Tuohitie 5C24. ”Enkelien sunnuntai”.
05.10. klo 13 Jouttikeron kappelissa messu.
05.10. klo 17 Perungan leirikeskuksessa kirkkohetki.
19.10. klo 11 Aapakirkossa Virsikirkko.
19.10. klo 13 Jouttikeron kappelissa Virsikirkko.

YLÄKEMIJOKI
02.10. klo 10 Viirin kappelissa Kauneimmat enkelilaulut,
kahvit srk-kodilla.
05.10. klo 13 Auttin kappelissa Kauneimmat enkelilaulut,
4-vuotiaitten syntymäpäivät.
07.10. klo 10.30 Auttin kappelissa varttuneitten kerho.
07.10. klo 18 Auttin kappelissa keskustelutilaisuus kappelin
tulevaisuudesta.
09.10. klo 10-13 Viirin srk-kodilla Vanhustenviikon toimintapäivä.
12.10. klo 11 Viirin kappelissa messu.
19.10. klo 11 Auttin kappelissa messu.
23.10. klo 11-13 Tennilän kylätalolla toimintapäivä.
26.10. klo 11 Viirin kappelissa jumalanpalvelus.
30.10. klo 10-12 Vantuksessa perhekerho.

ALAKEMIJOKI
02.10. klo 10 kappelissa lasten enkelikirkko.
12.10. klo 10 kappelissa messu.
26.10. klo 11 kappelissa perhekirkko karennien kanssa,
kirkkokahvit ja 4-v. synttärit.
30.10. klo 18 kappelissa iltamusiikki, kahvit tilaisuuden alussa.

OUNASJOKI
08.10. klo 18 Virsi-ilta Sinetän kappelissa.
19.10. klo 15 Sinetän kappelissa Saima-monologi,
Ulla Miettunen, ohjaus Eila Paananen.
Vapaa pääsy.
22.10. klo 18 Meltauksen kappelissa Virsikirja tutuksi-ilta.
26.10. klo 18 Sinetän kappelissa iltakirkko.

