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Hengellisiltä kesäjuhlilta voimaa arkeen
pystyvä ihminen. Kotiin palattiin ahdistuneena. Nykypäivän hengellisten
juhlien ilmapiiri kuin myös sisältö ovat
toki kehittyneet noista ajoista.
Hengellisten kesäjuhlien perinne
Suomessa on ainutlaatuista verrattuina
muihin maihin. Parhaimmillaan juhlat
voivat hoitaa elämän jatkuvien vaatimusten puristuksissa kamppailevia ihmisiä silloin, kun ne antavat tulijalle
tilan, jossa hän saa rauhassa kuulostella ja makustella elämäänsä Luojansa
kanssa. Elämä on matka, jossa tarvitaan
armoa ja armollisuuden kokemista.
Yksi näkökulma elämään on ihmettely, jossa lapsen avoimuudella kohdataan asioita. Silloin tuoreella, raikkaalla
ja virkistävällä tavalla löytyy uusia näkökulmia uusien kysymysten kera. Arvelen
Jeesuksenkin viitanneen tällaiseen, kun
hän neuvoi etsimään ja kolkuttamaan.
Niihin liittyi myös lupaus löytämisestä.
Juhlilla sai rauhassa ihmetellä, etsiä ja
kolkutella – ja myös löytää uutta: tie-

Taivas ja maa yhdistyvät
Jumala on siunannut meitä kaikella Hengen siunauksella, taivaallisilla aarteilla Kristuksessa.
Jo ennen maailman luomista hän on valinnut
meidät Kristuksessa olemaan edessään pyhiä ja
nuhteettomia Kristuksesta osallisina. Rakkaudessaan hän näki hyväksi jo edeltä määrätä meidät
yhteyteensä, omiksi lapsikseen, Jeesuksen Kristuksen tähden.
Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksianto. Jumala on myös antanut
Kristuksessa meille perintöosan.
Hän on ilmaissut meille tahtonsa salaisuuden,
sen suunnitelman, joka oli määräajan tullessa toteutuva: hän oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi
kaiken, mitä on taivaassa ja maan päällä.
Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen
Kristuksen Jumala ja Isä!
(Efesolaiskirje 1)

Rukous

tona, yhteyksinä ja ihmisinä.
Hengellisten kesäjuhlien merkittävä
anti on yhteys toisiin. Tavataan monia
vanhoja tuttuja ja ”tasataan tietoja”
sekä tuumaillaan tulkintoja elämän
ajankohtaisiin ja tärkeisiin kysymyksiin
- peilinä ystävä.
Kyse ei ole vain samanmielisten
kokoontumisajoista, vaan myös uusien
ja erilaisten ystävyyksien löytymisestä.
Samanmielisten seurassa anti voi jäädä toistoksi ja siten hedelmättömäksi,
mutta erilaisuuden sopivasti tökätessä,
syntyy sellaista henkistä uutta, joka rikastuttaa ja samalla kasvattaa keskeneräisiä vaeltajia eteenpäin.
Ensi kesän Rovaniemen lähetysjuhlien teemana on ”Valo varjot hajottaa”,
tuttu säe virrestä 536. Teema rohkaisee
arkipäiväiseen luottamukseen ja toivoon.
Juhlien järjestäminen on yhteistä
talkoiluponnistusta. Siinä riittää tilaa ja
tehtävää kaikille. Kun asetamme lah-

Viikon sana

Pyhä, salattu Jumala,
olemassaolomme syvin salaisuus.
Tänään kumarrumme palvomaan sinua.
Sinä olet kaiken alku, ylläpitäjä ja päämäärä.
Me kiitämme ja ylistämme sinua
luomisesta, lunastuksesta ja pyhityksestä.
Inhimillinen ymmärryksemme ei pysty
koskaan tutkimaan viisauttasi,
eivätkä mitkään sanamme riitä
kuvaamaan olemustasi.

Tulin kerran kotiin mukanani täysi
ruokakassi. Suuren perheen äitinä
tuskin koskaan pääsin kotiin ilman,
että ruoka seurasi perässä.
Kotimatkallani pysähdyin erään
vanhuksen luokse. En ollut käynyt
hänen luonaan ja epäröiden avasin
vaatimattoman mökin oven.
Joku ennen minua samassa työssä
ollut diakonissa oli yrittänyt saada
vanhusta vanhainkotiin, mutta tämä
ei halunnut lähteä. Huhut kertoivat,
että vanhus oli siitä saakka pitänyt
kirvestä sängyn alla. Ei häntä niin
vain vietäisi minnekään.

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden.
Aamen.

Hartaus

***
Syystä vähän pelkäsin, mutta pelkoni
oli turhaa ja taisi ihmisten puheetkin
olla tuulesta temmattuja.
Vanhus makasi ohuella patjalla rikkinäisen viltin alla. Hän oli ollut sairaana monta päivää eikä kukaan ollut
käynyt häntä katsomassa.
Kyselin, kuinka hän on selvinnyt,
kun kauppaan on pitkä matka enkä
nähnyt pakastinta enkä jääkaappia-

kaan missään. Vanhus vastasi, että
hän kyllä pärjää, jos hänellä on vain
jauhoja.
Minä ajattelin kauppakassejani,
tuoretta patonkia, perunasalaattia ja
jauhelihaa. Hetken kuluttua noudin
autostani vanhukselle tuoretta leipää,
maitoa ja muuta ruokaa.
***
Kului vuosia ja tapasin samaisen vanhuksen kunnan palvelukodissa. Menin tervehtimään häntä ajatellen, ettei
hän muista minua. Kätellessämme,
hän sanoi: ”Sinä olet se, joka toi leipää.” Vanhuksen sanat lämmittivät ja
koskettivat.
Vaikka elämämme aikana syyllistymme monenlaisiin vääriin tekoihin
ja sanoihin, ei koko elämän tarvitse
olla itsensä aliarvostamista siitä, ettei
ole saanut mitään hyvää aikaan.
Mistä sinä sen tiedät, ettet ole ollut tärkeässä osassa jonkun elämässä.
Olet ollut aarre tietämättäsi, ja joku
kiittää Jumalaa sinusta.
***

Vaikka ihminen keräisi elämässään
omaisuutta yllin kyllin, ei mikään
korvaa sielun ja ruumiin terveyttä.
Olen nähnyt, että siellä, missä on
vaikeuksia, puutetta ja vastoinkäymistä, on myös paljon rukousta.
Ihminen, jolla on hätä, kääntyy
Jumalan puoleen ja on hänen kanssaan jatkuvassa yhteydessä.
Siellä, missä on yltäkylläisyyttä,
Jumala saattaa unohtua, ja ihminen
kiittää menestymisistään itseään.
Jumala ei halua olla työtön, unohdettu, vaan työllistetty, auttamassa.
Aarteista tärkein on sovinto Jumalan ja lähimmäisten kanssa. Sen
rinnalla hautaan meneminen vaikka
rakkaan traktorinsa kanssa
ei auta taivastiellä.

Eija Seppä
Kirjoittaja on vs.
kehitysvammaistyön pastori

Vaasassa kutsuimme väkeä
Rovaniemelle näin:
Son yötön yö ens vuona
ko lähetysjuhlat on Rovaniemelä.
Tulethan siekin mukhan kokemhan
sen ihimeellisyyen,
ko valoa piisaa päivälä ja yölä,
niin ihole ko syämhenki.
Ja varjot hajoaa.
Son juuri tosi.

Kari Yliräisänen

Kirkon kynnys
Juhannuksena
Nimi on enne. Nimi on miete.
Nimi on viesti suuremmasta.
Juhannuksen miehet
Johannes, Juhani,
Jussi, Juha, Jukka.

Anna meidän olla osallisia
suuresta täyttymyksestä,
jossa taivas ja koko maailmankaikkeus
kerran tulevat yhdeksi.
Ja näemme Sinut.

Aarteiden äärellä

jamme ja taitomme jakoon, saamme
myös itsellemme. Kutsun Sinua lähtemään rohkeasti mukaan.
Toivottavasti osaamme yhdessä
suunnitella ja rakentaa Rovaniemelle
yöttömän yön aikaan juhlat, jotka antavat kävijälle tunnun kohdatuksi, kuulluksi ja hoidetuksi tulemisesta.

Te viestitte nimellänne
vapauttavaa sanomaa:
”Jumala on armollinen.”
Valo elämällemme.
Kuva KHY

S

ain olla mukana Suomen Lähetysseuran lähetysjuhlilla Vaasassa.
Rovaniemeläisiä oli kaksi linja-autollista tutustumassa juhlien järjestelyihin, koska ensi kesänä lähetysväki
kokoontuu Rovaniemellä 12.-14.6.
Vaasan juhlien ilmapiiri oli lempeän
rento, sitä ilmensivät myös juhlapaikan
väljät tilat: kolme areenahallia juhlaohjelmalle, lähetystorille ja ruokailulle.
Samaa leppoisaa henkeä ilmensi myös
kohtuullisen väljä aikataulu ja erilaisten ohjelmien kirjo sekä musiikin vahva
osuus. Pakottamattomuuden saattoi
aistia. Jollain mukavalla tavalla juhlilla toteutui virren sana ”kaikille tilaa
riittää”. Kotiin viemisinä jäi levollinen,
innostunut ja voimaantunut olo.
Olen joskus takavuosikymmeninä
ollut myös sellaisilla hengellisillä kesäjuhlilla, jossa aisti vaatimisen ilmapiirin. Se ilmeni puhujien jatkuvana vaatimuksena olla parempi, syntisyyttään
pois perkaava ja parempaan elämään

Pääkirjoitus
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Kirkkohallituksen työalasihteeri Juha Luodeslampi:

Vapaaehtoisuudessa pienen
vallankumouksen siemen

K

irkkohallituksen
aikuistyön
työalasihteeri
Juha
Luodeslampi
tunnetaan teologina, kuvataiteilijana opettajana ja kirjailijana.
Omasta mielestään Luodeslampi on yleisihmettelijä, hän näet
katsoo ihmettelyn olevan olemassaolon yksi perusintentio.
- Ihmettely näkyy kuvataiteessa, kirjallisuudessa ja teologiassa.
Ihmettely auttaa löytämään kiehtovia kysymyksiä ja näkökulmia
elämään Luodeslampi toteaa.

Vapaaehtoisuudessa
vallankumouksen siemen
Vieraillessaan toukokuun lopulla Rovaniemellä, Luodeslampi
ihmetteli yhdessä seurakunnan
työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa vapaaehtoistyön
olemusta.
Luodeslampi on havainnut
vapaaehtoistoiminnan
kasvaneen viime vuosina. Hän näkee
sen ennen kaikkea kysymyksenä, millä tavalla hahmotetaan
elämä kristittynä ja seurakuntalaisena.
- Vierastan sanaa vapaaehtoistyö. Raamatun mukaan siellä,
missä kaksi tai kolme on koolla,
on koolla seurakunta ja siinä alkaa tapahtua kaikenlaisia asioita, Luodeslampi huomauttaa.
- Nykyinen ajattelu vapaaehtoisuudesta tai seurakuntalaisuudesta ilmentää hierarkisen
rakenteen murtumista maailmassa. Siinä on jonkinlainen
pienen vallankumouksen siemen, Luodeslampi pohtii.

tavoille tehdä asioita. Moninaisuus on paljolti totta kaikkialla, tämä on ajassa tapahtunut
murros.
- Maailman avautuminen,
monikulttuuristuminen näkyy.
Tällaisessa todellisuudessa hierarkiset järjestelmät ovat pulassa, koska vaikutteita tulee hyvin
monesta suunnasta. Keskusjohdettu maailma on hieman vaikea.
- Yksilötasolla kirkon piirissä emme ehkä tähän asti
ole riittävästi ottaneet huomioon toistemme vahvuuksia. Niitä voi ja tulee etsiä
ja samalla rohkaista käyttämään.
- Toisaalta on syytä
tiedostaa ja hyväksyä, että ihmisenä oleminen on
keskeneräisyyttä. Siinä
mielessä armon sanoma
tuntuu hyvältä, myös siihen
on lupa, Luodeslampi muistuttaa.

Seurakuntalaiset kirkon
päätoimijoita
Luodeslammen mukaan ajatus,
että vapaaehtoisten avulla korvattaisiin jotakin seurakuntien
supistuvassa taloudellisessa todellisuudessa, on vieras kirkon
perusolemuksen kanssa.

- Tämä on yhteinen juttu. Erilaisilla lahjoilla me palvelemme
seurakuntia. Siinä mielessä seurakuntalaisen roolittaminen suorittavaksi henkilöksi on vähän
hassua, Luodesslampi pohtii.
- Voidaan ajatella, että seurakunnan työntekijät ovat eräänlaisia apuhenkilöitä, siis seurakuntalaisten tukena. Ei siis
ensisijaisesti jotenkin työllistämässä ihmisiä. Kysymys on
seurakuntaelämästä, jossa jotkut
ovat saaneet sen roolin, että he
ammattityönään auttavat meitä
seurakuntalaisia.
- Evankeliumi voi tulla julki
monin tavoin, tarvitaan monipuolisia ilmaisuja. Jollakin on
esimerkiksi kuuntelemisen lahja ja hän pystyy auttamaan sen
avulla, joku toinen osaa tehdä
käsin ja puhua ikään kuin tekemisen kautta. Tämän toteutumisessa ja toteutumiseksi seurakunnan palkatut toimivat.
- Kaikkiaan tässä on ehkä
ajattelukäännöksen
paikka.
Ainakin se on kiehtova ajatus,
Luodeslampi visioi.

Kirkon haaste: avata
ovet ihmisten toimia
Luodeslampi kertoo kirkolliskokouksen nostaneen vapaaehtoisuuden kirkon yhdeksi
ykkösasiaksi muutama vuosi
sitten. Ihmettelijä näkee kirkon haasteena oven avaamisen
ihmisten erilaisille lahjoille ja

Vapaaehtoisuus
nousee avoimuudesta
Juha Luodeslampi katsoo vapaaehtoistoiminnan
edellytyksiksi
ennen kaikkea inhimillisen vuorovaikutuksen perusasiat.
- Merkittävää on pieni uskallus
olla avoin, lähteä mukaan ja tarjota erilaisia ajatuksia.
- Monet hienot asiat ovat lähteneet seurakuntalaisista. Joku on
saanut idean ja kertonut siitä ja
sen seurauksena on syntynyt jotain jännittävää. Yleensä asioille
voi jotain, jos niille tekee jotain.
- Vapaaehtoistoiminnan suurin
rikkaus ei ole vain toimivat kädet vaan myös ajatukset ja uudet
ideat, näkemiset ja jakamiset. Vapaaehtoistoiminta on oikeastaan
sellaista, jossa jokainen saa jotain.
Aina ei tarvita sanoja tai monimutkaista julistusta, vaan vaikkapa kauneuden kieli, Luodeslampi
korostaa.

Tilaa on kaikille
Täytyykö vapaaehtoistoimijan olla kykenevä tiimityöskentelyyn,
jos haluaa ilmoittautua palvelemaan?
- Johonkin yhteyteen ja yhteisöön kuuluminen on ihmiselle
hyväksi, mutta löytyy varmaan
myös toimintaa, jossa voi palvella,
vaikkei halua olla mukana suuren
ryhmän toiminnassa.
- Elämä on monimuotoinen,
riittää että on mukana semmoisena kuin on. Vaihtoehtoja löytyy.
Oma kiinnostuneisuus varmaankin avaa tien tehtävään, Luodeslampi rohkaisee.
- Vapaaehtoisuus ja seurakuntalaisuus on kovin monimuotoista elämänkaaren eri vaiheissa,
esimerkkinä toimiminen isosena
nuoruudessa, Luodeslampi huomauttaa.
Vapaaehtoispankin Luodeslampi näkee apuvälineenä seurakuntalaisten lahjojen toteutumiselle.
KHY
Ulla Miettusen toimittaman
radiohaastattelun pohjalta.

Kesäevästä parisuhteelle
n ”Uskollisten mielten liitolle ei ole esteitä: rakkaus ei ole
rakkautta jos se muuttuu muuttumisen halusta tai taipuu vastavoimien vastustukseen”. Näin
ajatteli William Shakespeare rakkaudesta.
Sopisiko tuo aatos lomaevääksi pariskunnille?
Ehkäpä, sillä melko moni toteaa loman päätteeksi, ettei se
rakkautta ollutkaan, ja käy jättämässä avioerohakemuksen.
Pitäisikö asiasta olla jotenkin
huolissaan ja mistä se kertoo?
Lomahan on virkistystä ja rentouttavaa yhdessäoloa varten.

***
Jos parisuhteessa on ahdistanut jo
arkena, voi toki olla, että lomalla, kun arjen paineet jäävät pois,
asiat oikenevat, suhde lähentyy ja
paranee tai sitten ei.
Toisaalta lomalla on aikaa miettiä ja ehkä tehdä ratkaisu jo kauan
kriisissä olleessa suhteessa.
Isot ratkaisut vaativat voimavaroja ja parisuhteen päättäminen tai myös päätös suhteen
remontin aloittamisesta on voimia vaativa ja iso ratkaisu. Siten kaikki loman jälkeen jätetyt
avioerohakemukset eivät ole ns.
loman seurausta.

***
Elämän vääjäämätön tosiasia on,
että vasta virheistä oppii ja kaikkein parhaiten omista! On varmasti tässä mielessä hyödyllistä
tutkailla historiaa ja hiukan suunnitella tulevaa lomaa yhdessä.
Miten kaikkien perheenjäsenten tarpeet jotenkin mahtuisivat
lomaan ja mitä tehdään yhdessä
ja mitä erikseen.
Kaikkea ei tarvitse tehdä yhdessä, jos puolison tarpeet joltain
osin ovat kovin erilaiset. Toinen
tykkää kiertää kaikki sukulaiset
läpi ja toinen mieluiten samoaa
tunturien rinteillä aivan itsekseen.

***
Puhuminen on kova juttu tässäkin asiassa. Ajatuksia kun emme
osaa lukea. Ekstrabonus sille joka hoksaa kysyä, että mitä sinä
rakkaani tarvitset, jotta lomasi
olisi virkistävä?
Menneisyyden lisäksi on hyvä
tutkia omaa sisintään. Mitä itse
tarvitsee ja onko sellaista mihin
suostuu vain miellyttääkseen
muita. On hyvä olla uskollinen
itselle!
***
Kesän hehkuessa nauttikaamme
lomasta ja toisistamme. Olkoon

kokemus oppi-isänä ja -äitinä.
Jos
sitten
pieleen menee, on hyvä
muistaa, että virheistä oppii eikä
ihminen kypsy ilman kriisejä ei
myöskään parisuhde.
Kypsä parisuhde sisältää aimo
annoksen nöyryyttä ja kiitollisuutta. Vallan käyttöä siihen ei
kuulu, virheitä, toiveita ja unelmia toki.
Sari Arponen
Perheasian neuvottelukeskuksen johtaja

4 • Pääsky

Paimensauvojen
reitti siunattiin
Aurinko lämmittää ihanasti, hento mutta kirkas vihn
reys hivelee silmiä, rento ja rie-

mullinen huilu- ja haitarimusiikki
tervehtii tulijaa kesäkuun neljännen päivän iltana Kirkkolammen
rannalle tulijaa. Jostain nenään
leijailee vielä paistetun makkaran
tuoksu. On suvi-ilta parhaimmillaan. Edessä on juhlahetki, jossa
siunataan käyttöön Kirkkolammen paimensauvareitti. Ei tästä
keli enää parantua, joku tuumaa
ystävälleen.
Väkeä on kertynyt parisensataa
suvi-illan ihanuuteen. Tunnelma
on leppoisan rento vailla jäykkiä
muodollisuuksia.
Mirka Elonheimo huilullaan,
Sari Kuirinlahti haitarillaan sekä
Mirjami Harjula esilaulajana johdattavat väen myös muistoihin,
ehkäpä juuri menneiden hienojen
kesähetkien kuviin lauluilla ”Suojelusenkeli” sekä ”Paljon ois aihetta lapsella kiittää”. Väki laulaa
hartaasti. Ja esittää lisää toivelauluja. Timo Eskelisen makkarat
maistuvat jatkuvasta pienestä jonosta päätellen.
Kirkkoherra Jouni Riipinen
aloittaa illan virallisemman osuuden. Paimensauvojen vaellusreitti avataan käyttöön juhlallisella
siunauksella. Riipistä avustavat
raamatun luvulla paimensauvoja
pystyttämässä olleet Ritva ja Samuli Niska ja Taisto Jääskö.
Riipinen muistuttaa Raamatun
neuvolla, että meitä kehotetaan
vastaanottamaan kaikki kiittäen
mitä meille Taivaallinen Isä antaa.
Kirkkoherra lukee psalmista 62:
Jumala on kallioni, Hän on minun
pelastukseni,
Hiljene sieluni Jumalan edessä,
Hän antaa minulle toivon.
Hänessä on turvani, en minä horju.

Vaellusta kiintopisteiden
avulla

Kirkkoherra Riipinen vertaa kristityn elämää vaellukseen. Se ei
ole vaellusta umpimähkään vaan
kiintopisteiden kautta kuten tunturivaelluskin.
Kuva Sari Kuirinlahti

Kirkkoherra Riipinen
siunaa paimensauvat.
Aurinko helli väkeä
ja rukoustanssijoita
Mari Huhananttia
(oik ylh) ja Nora
Ruhasta.
Toiveiden pääläriin
kerättiin seurakuntalaisten toiveita.

- Kiintopisteet muodostuvat
Raamatun sanan äärellä pysähtymisistä, hiljennymme kuuntelemaan Jumalan puhetta.
- Pysähdyspaikat, taukopaikat
ovat tärkeitä levähdyspaikkoja, ne
myös pitävät oikealla reitillä.
- Kaunis Kirkkolammen ympäristö sellaisenaan muistuttaa Jumalan hyvyydestä. Nyt saamme
kauniissa luonnossa myös katsoa,
mitä Jumala sanansa kautta antaa
meille.
- Jumalan antama lahja on aina
kaunista ja tasapainoista elämässämme. Elämässä tasapaino voi
kuitenkin mennä rikki jopa hävitä.
- On hyvä, että keskellä kaupunkia kauniissa ympäristössä on
tällainen vaellusreitti, jossa voimme liikunnalla ja Jumalan lupausten äärellä hiljentymällä hoitaa
itseämme läheistemme kanssa.
Tulemme hoidetuiksi kokonaisvaltaisesti niin liikunnalla kuin
sisäisesti.
Siunatkoon kolmiyhteinen Jumala tämän vaellusreitin ja paimensauvat ilon, lohdutuksen,
uskon ja toivon paikaksi. Salli
Jumala reitin olla paikka, jonka
äärellä voimme taakkoinemme aina jättäytyä sinun sanasi ja armosi
varaan.
Siunaushetken jälkeen lauletaan
taas yhdessä, laulujen lomassa
Jorma Koskela kertoo raamattuja
jakavana Gideon-järjestön toiminnasta. Hän kertoo innostuneensa
mukaan, koska on kokenut Jumalan sanan voiman elämässään
samoin monet muut gideonit.
Osa väestä lähtee vaeltamaan
reittiä ensimmäistä kertaa. Muut
jäävät istumaan ja laulamaan yhdessä.
Mukaan ilmaantuu kaksi rukoustanssijaa Mari Huhanantti ja Nora
Ruhanen, jotka tulkitsevat tanssilla
mm. Konsta Jylhän suvivirren.
Illan aikana Leila Huhtala kiittelee kanttori Mauri Miettusta
suvivirren sunnuntain monipuolisesta musiikkitulkinnoista kirkossa. Heikki Maatela pitää paimensauvojen reittiä oikein hyvänä.
KHY
Kuvat KHY

Vapaaehtoiset
pystyttivät
paimensauvat
n Rovaniemen seurakunnan vapaaehtoiset pystyttivät Paimensauvat Kirkkolammen ympärille.
Suunnitelma on seurakunnan vapaaehtoisten ja Rantavitikan asukasyhdistyksen käsialaa. Paimensauvat valmistivat Jukka Kursula ja
Lapin Ammattiopisto Juhani Heiskasen johdolla. Ne on suunniteltu
ympärivuotiseen käyttöön.
Paimensauvat mahdollistavat
Hiljaisen Pyhiinvaelluksen Kirkkolammella. Psalmin 23 säkeitä
sisältävien Paimensauvojen äärellä
voi kukin hiljentyä ja edetä omaan
tahtiin. Paimensauvojen ympärillä
tullaan järjestämään myös yhteistä
ohjelmaa: hartauksia, lauluhetkiä,
mietiskelykävelyitä.
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Terttu Luoma-aho saa messusta voimaa arjen tehtäviin

Rukouksessa uskon lahja
n Terttu Luoma-aho on aktiivisesti mukana
monin tavoin Rovaniemen seurakunnan vapaaehtoistoiminnassa.
Terttu kertoo kasvaneensa perinteisessä
lapsiperheessä, jossa kunnioitettiin juhlapyhiä ja lepopäiviä.
- Kävimme pyhäkoulussa, mutta harvemmin kirkossa. Mummolamme oli kirkonkankaalla, joten kirkon läsnäololla lähiympäristössä oli tärkeä merkitys, mutta siitä ei
avoimesti keskusteltu.
- Uskon, että äidin rukoukset ovat kantaneet meitä lapsia ja lastenlapsia läpi elämämme.
Hän koki jo rippikoulussa kutsun seurakuntayhteyteen.
- Mutta silloin minulla ei vielä rohkeus
riittänyt tekemään uskon ratkaisua.

Sairaus perheessä avasi uskon
- Varsinaisen uskonlahjan koen saaneeni rukousten kautta poikamme vakavan sairauden yhteydessä 1985. Silloin olen kantanut
monet rukoukset Herralle ja Hän on myös
vastannut niihin parantamalla poikamme.
- Myös isovanhempamme ja monet läheiset rukoilivat puolestamme ja ne kantoivat
meitä arjessa.
Seurakuntayhteys tuli läheiseksi Tertulle
1990-luvun lopulla.
- Aloin säännöllisesti käydä messussa,
johon jäin suorastaan ”koukkuun”. Koin
saavani messusta voimaa ja energiaa arkeen ja työhön.
- Ystävän kutsumana lähdin mukaan Alfan peruskurssille ja siitä kipinä liittyä aktiivisesti seurakuntayhteisöön oli luontevaa.

Raamatun sana voimana
Kristittynä uskon sydämestäni Raamatun
sanaan ja sen voimaan. Minulla on vahva
luottamus ja turva Herrassa.
Uskon perustana on rakkaus ja kaksoiskäsky: rakasta Herraa sinun Jumaalaasi yli
kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.
Tätä elän todeksi arjessa ja niissä palvelutehtävissä, joissa seurakunnassa toimin
Herran antamin armolahjoin.

Rukous kantaa
Tertun elämässä jokapäiväinen rukous on
tärkeä.
Rukous on elävää yhteyttä Jumalaan. Se
on sydämeni puhetta ja aktiivista vuoro-

puhelua Jumalan kanssa niin pienistä kuin
suuristakin asioista arjen keskellä. Rukoukseni ovat myös hiljentymistä ja lepoa Jumalan kasvojen edessä.
Olemme perheenä saaneet rukousvastauksia, mutta emme suinkaan aina sitä mitä
olen pyytänyt. Jälkeenpäin olen todennut,
että asiat menivätkin paremmin kuin oma
pyyntöni oli.
Osallistuessani rukouspalveluun haluan
auttaa kantamaan seurakuntalaisten huolia
ja murheita rukoillen ja kiittäen Jumalalle.

Iloa ihmisten kohtaamisesta
Terttu palvelee eri tehtävissä rukouspalvelijana, rukousverkostossa ja ehtoollisavustajana. Hän on mukana myös naisten
keskustelupiirissä ja on toimittanut myös
hartaus- ja rukoushetkiä.
Viimeksi hän ollut yhdessä työntekijöiden kanssa ideoimassa Kirkkolammen pyhiinvaelluspolun kehittämistä.
- Jokainen tehtävä tuo omalla tavallaan
iloa ja kiitosmieltä ihmisten kohtaamisesta.

Messusta ravintoa arkeen
Terttu sanoo, että sunnuntain messuun on
pakko päästä joko pääkirkkoon tai kesällä
Sinetän kappeliin.
Jos se joskus esimerkiksi matkan takia jää
väliin, hän kiiruhtaa illalla Tuomasmessuun
tai keskiviikon viikkomessuun .
Messussa kohtaan elävän Jumalan. On
niin hoitava ja vahvistava tunne-elämys,
kun saa kuulla hyvän saarnan ja käydä
ehtoollisella. Jumalan sanan ja ehtoollisen sakramentin voimalla jaksaa arjessa
ja työssä.

Kipinä lähetykseen
Terttu osallistui toissa viikonloppuna Suomen Lähetysseuran lähetysjuhlille kuten
edellisinäkin kesinä.
Olen saanut lähetyskipinän kuultuani
seurakuntamme tukemien lähettien terveisiä lähetyskentiltä. Erityisesti minua on sykähdyttänyt nuorten lähettien rohkeus ja
innostuneisuus lähetystyöhön.
- Olen konkreettisesti ymmärtänyt, miten
arvokasta evankelioimistyötä lähetit tekevät vaikeissa ja haastavissa olosuhteissa.
- Minulla itselläni ei ole ollut kutsumusta,
mutta voin tukea heitä, joilla sellainen on.
- Minulla on myös Suomen Lähetysseu-

Credo

ran kautta 10-vuotias kummilapsi
Bogotassa, Caren Johanna, jonka kouluttautumisen olen ottanut vastuulleni.

Keskittyminen ydintehtäviin
-Terttu näkee, että Rovaniemen seurakunnassa on menty pitkin harppauksin
eteenpäin palvelujen tarjoamisessa mm. aikuisille ja nuorille aikuisille sekä nuorille
perheille.
Hän jakaa monen toiveen, että Alfa-kursseja jatkettaisiin.
Niistä on ihan kokemuksen mukaan polku jatkaa muuhun seurakuntayhteyteen.
Tertun mielestä talouden heikentymisen
takia on syytä keskittyä kirkon ydintehtäviin: jumalanpalveluselämä, pyhät toimitukset, diakonia, lapsi- ja nuorisotyö. Sen
sijaan esimerkiksi kiinteistösijoittamisesta
pitäisi luopua.
- Seurakunnan ei pidä ottaa myöskään
päävastuuta tehtävistä, jotka kuuluvat kunnalle. Niissäkin seurakunta voi tehdä yhteistyötä.
- Peruspalveluja ja toimintamuotoja tulee
kehittää ja palvelutarjonta kohdentaa kattamaan kaikkien ikäryhmien tarpeet riippumatta seurakuntalaisten asuinpaikasta.

Luottamushenkilöiksi
erilaista osaamista

Terttu kannustan eri-ikäisiä ja erilaista
osaamista omaavia henkilöitä mukaan seurakunnan luottamustehtäviin.
Tehtävät ovat haastavia, mutta mielenkiintoisia. Luottamushenkilönä voi vaikuttaa toiminnan suuntaamiseen ja palvelutarjontaan monin eri keinoin.
Tarvitaan rohkeutta, kiinnostusta ja osallistumista seurakuntaelämään ja luovuutta
tuoda uusia ideoita esille.
Oman työuransa pohjalta Terttu ajattelee, että on syytä kuunnella herkemmin
seurakuntalaisten palautteita siitä, mitä he
odottavat hengelliseltä yhteisöltä elämän eri
vaiheissa.

Paimenpsalmi ja kiitosvirsi kantavat
Rakkain Raamatun luku on äidin perintönä
oppimani paimenpsalmi 23 ”Herra on minun paimeneni”, joka kantaa elämässäni.
Mielivirteni on kiitosvirsi 341 ”Kiitos sulle Jumalani”. Siinä kiteytyy koko perheemme elämän kirjo, johon on helppo yhtyä.

n Terttu Luoma-aho on jäänyt
eläkkeelle palveltuaan 44 vuotta
TeliaSonerassa. Viimeksi hän on vastannut yhtiön henkilöstöpalveluista
yhtiön sisäisessä palveluyksikössä,
joka käsitti mm. palkka- ja henkilöstöhallinnon, työhyvinvoinnin, asiakaspalvelun ja henkilöstöhallinnon
tietojärjestelmien ylläpidon ja kehittämisen sekä toimittajayhteistyön.
Hän toimii luottamushenkilönä kirkkovaltuustossa ja -neuvostossa sekä
julistustyön johtokunnassa.

Juhannus kertoo Johannes Kastajasta,
Jeesuksen edelläkävijänä
n Suomessa juhannus on keskikesän
ja valoisan yön juhla. Se on ainoa päivä vuodessa, jolloin siniristilippu saa
liehua salossa vuorokauden ympäri.
Kelpaa vehreästä luonnosta ja pitkistä
illoista iloitakin, kyllä pimeyttä sitten
taas talvella riittää.
Juhannuksen alkuperäinen päivä,
24.6., on nykyäänkin kalenterissa Johanneksen, Juhan, Jussin ja kaimojen
nimipäivä. Päivä on tällä paikalla sen
vuoksi, että Johannes Kastaja syntyi puoli vuotta ennen kasvinkumppaniaan Jeesusta. Jouluun on kuusi
kuukautta aikaa.
Johannes Kastaja tuntuu sopivan
suomalaiseen suviyöhön huonosti.
Raamatusta ja taideteoksista hänet
tunnetaan miehenä, jolla ”oli yllään
kamelinkarvavaate ja vyötäisillään
nahkavyö, ja hänen ruokanaan oli-

vat heinäsirkat ja villimehiläisten
hunaja”.
Jos oli erämaan mies itselleen ankara, niin vaativa hän oli myös muille.
Ihmisten on käännyttävä ja pyydettävä syntejään anteeksi. Fariseuksia hän
nimitti kyykäärmeen sikiöiksi. Tiukkojen puheittensa vuoksi Johanneksen kävi lopulta huonosti. Kuningas
Herodeksen hovi ei kestänyt kritiikkiä, ja niin Johannes mestattiin.
Osaammeko me ymmärtää, että ankarien vaatimusten takana voi olla joku hyvä tarkoitus? Pitäisikö Jumalan
ja hänen lähettiläidensä sanoman olla
aina myötäsukaista ja suopeaa?
Johannes oli tienraivaaja. Hän ei
ollut Jeesus. Edelläkävijän jälkeen tulee hän, joka kertoo varsinaisen sanoman. Johannes tiesi: ”Minun jälkeeni
tulee toinen.”

Parannuksen saarnaaja on kuin pääjoukon edellä kulkeva tunnustelija ja
tiedustelija. Hän ottaa selvää, millainen on maasto ja millaisia ovat sen
asukkaat. Tehtävä on kriittinen ja vaativa. Olosuhteet ja motiivit läpivalaistaan. Kaikki joutuu valoon, niin kuin
ei kesäyönäkään mikään jää pimeään.
Johanneksen nimi tarkoittaa ”Jumala on armollinen”. Johannes ei
ollut Vapahtaja, mutta hän teki tietä
itseään armollisemmalle. Jeesus oli
häntä nuorempi mutta suurempi. Tähän Vapahtajaan hän viime kädessä
halusi viitata. ”Hänen on tultava suuremmaksi, minun pienemmäksi.”
Kristus on armollinen kuin kirkas
aurinko yöttömässä yössä.
Eero Huovinen
Emerituspiispa

KESÄLAULUILTA
Tule laulamaan kesälauluja
Korkalovaaran kappelin pihalle (asunnon piha)
tiistaina 1.7. klo.18.
Sateen sattuessa laulamme kappelissa.
Laulun lomassa nautimme kahvit .
Mukana kanttori Maie Kuusik ja
pastori Mikko Reijonen.
TERVETULOA !
Järj. Korkalovaaran Diakoniakorttelitoimikunta
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Rippileiri oli hieno kokemus
Marianne Kursulalle ja Eevertti Ollille
Kuvat KHY

n Marianne Kursula ja Eevertti Olli viettivät kesäkuun
ensimmäisen viikon rippileirillä Norvajärvellä.
Molempien tunnelmat leirin
puolivälin jälkeen olivat korkealla. Aloituspäivä tosin oli
tuntunut loputtoman pitkältä.
- Ekapäivänä halusin kämpille kotiin. Kaikki tuntui niin
järjestelmälliseltä ja aikataulutetulta, eihän sitä sellaiseen ole
tottunut, sitä katsoi vaan, mitä
seuraavaksi, Eevertti muistelee.
- Kuitenkin fiilis alkoi nousta, koska löytyi mukavia isosia, riparilaisia ja myös työntekijöitä, Marianne täydentää.

Rippikoulu säilyttänyt

suosionsa

Innostavia isosia
Rippileiriläiset toimivat pienryhmissä, joita isoset vetävät.
Mariannen ja Eevertin mielestä ryhmät tuntuvat hyvin onnistuneilta.
- Isoset ovat ottaneet hyvin
vastaan, he ovat innostavat
myönteisyydellä mukaan ja
heidän kanssaan on helppoa
jutella. Ryhmähenki tuntuu
hyvältä, molemmat vakuuttavat kuin yhdestä suusta.

Kokemuksia muistojen
aarrearkkuun

Rippileirijakso on kuuden päivän mittainen. Kristinopin ja
suurten
elämänkysymysten
opettamisen ohella leirillä on
monenlaista muuta ohjelmaa,
päivittäiset liikunta- ja muut
toimintahetket, raamatturyhmät sekä iltaohjelmat. Kumpikin on saanut mukavaa muistojen aarrearkkuun.
- Pulikointia järvessä isosten
perässä en tule ihan heti unohtamaan. Se oli sellainen leikkimielinen kisa ”leiriolympialaisten” osana, Eevertti kertoo.
- Eilinen ilta ja yö, kun leikittiin suolalla huonekavereitten kanssa. Laitettiin suolajana

oven eteen, ettei kukaan pääsisi sisälle, Marianne nauraa
arvoituksellisesti.
Kukaan ei pääsyt, sillä leirillä on myös yökkö, joka pitää
huolta hiljaisuuden ylläpidosta
ja leiriläisten levosta.

Usko ja tieto
syvenivät

Kuulostelen myös, mitä rippikoulu on antanut sisältönsä
puolesta, kun leirillä yhdessä
pohditaan kristilliseen uskon
asioita.
- Uutta tietoa on tullut kaikesta, Jumalasta, Jeesuksesta,
luomisesta. Kaikista Raamatun vertauksista ja sanonnoista. Nyt on tarkentunut tosi paljon se tieto, mitä on opetettu
koulun ala-asteelta lähtien,
Eevertti arvioi.
Marianne kertoo saaneensa

runsain määrin lisäkiinnostusta kristinuskoon.

Yhdessäolo parasta
Kokonaisuutena parasta rippileirissä on kumpaisenkin mielestä yhdessäolo, kun vapaahetkinä hengaillaan yhdessä
vaikkapa korista pelaamalla.
Kellään ei ole ollut kielteistä
asennetta toistensa suuntaan,
nuoret toteavat.
- Isoset, yökkö ja avustajat ja
kesäteologi ovat tehneet paljon
meidän hyväksi, voisi täällä olla vaikka toisenkin viikon, Marianne sanoo.
Eevertille tuntuu riittävän viikon pätkä leirillä. Isoset ovat
valistaneet Eeverttiä myös ns.
leirikrapulasta, joka voi tulla
kun leirin jälkeen huomaa, ettei fiiliksenä enää olekaan leirin
yhteishenki, koska ympärillä

olleet 30 kaveria ovat poissa,
kukin tahoillaan.
- Silloin kannattaa hakeutua ystävien seuraan, Eevertti
miettii.

Isosen tehtävä kiinnostaa
Isoset ovat tulleet molemmille
tutuiksi. Onko suunnitelmissa
hakeutua isoskoulutukseen?
Eevertti kokee isosen tehtävän mielenkiintoisena, mutta
kahden vuoden koulutus ei oikein innosta. Marianne aikoo
hakeutua koulutukseen.
Edessä oleva konfirmaatio
tuntuu jännittävän molempia,
mutta tämän lehden ilmestyessä
se on jo onnellisesti takanapäin.
Marianne ja Eevertti kokevat
saaneensa rippikoulusta näkökulman, mistä löytyy apu edessä olevaan elämään.

RETKI HIIPPAKUNNAN LÄHETYSJUHLILLE
HAAPAVEDELLE 5.-7.9.

ELÄKELÄISTEN TUNTURILEIRI

Lähtö linja-autolla pe 5.9. klo 11
srk-keskuksen edestä Rauhankatu 70.
Paluu su 7.9. n. klo 18.

12.-15.8. Kolarin Äkäslompolossa.

Majoitus kahden hengen huoneissa
Hotelli –Ravintola Haapakanteleessa.
Retken hinta oman seurakunnan jäsenille 100€.
Hintaan sisältyy matkat, majoitus ja aamiainen.
Muut ruokailut jokainen kustantaa itse.
Ilmoittautumiset 15.8. mennessä
lähetystoimistoon 040-5034057.

Diakonian Katulähetystyön perinteiset

Hinta 130€, sisältää matkan, täysihoidon ja
pääsymaksut.
Lähtijän pitää pystyä kävelemään maastossa
yhtäjaksoisesti 2 km ilman apuvälineitä.
Majoitus hotelli Seitalomassa kahden hengen
huoneissa.
Lähtö 12.8. klo 8.30 linja-autoasemalta, paluu
15.8. klo 19.30 mennessä.
Vetäjinä diakoniatyöntekijät Kirsti Vuolo ja
Sari Koski, laskutus leirin jälkeen.

LEIRIPÄIVÄT Norvajärven leirikeskuksessa
kesälauantaisin 12.7. ja 30.8. kello 12.
Päivän ohjelmassa mm. hartaus,
ruokailu, kilpailuja, saunomista,
vapaata yhdessäoloa.
Bussikuljetus srk-kuksesta klo 11,
paluu klo 18.
lmoittautumiset ja tiedustelut Sinikka Vilen, 0407345914.
Leiripäivät ovat maksuttomia.
Tervetuloa, tuo ystäväsikin!

Ilmoittautumiset
20.7. mennessä diakoniatoimistoon 016-3355236.
20.6. jälkeen klo 8-9 välillä 016-3355238.
Tiedustelut
Kirsti Vuolo 0400-261589, 4.7. asti.
7.7. lähtien Jouni Hilke 040-7604538.
Järjestää Rovaniemen seurakunnan diakoniatyö

KHY

- Rippikoulu on edelleen nuorten keskuudessa suosittu ja merkittävä tapahtuma, kertoo
kirkkohallituksen rippikoulutyöstä vastaava
asiantuntija Jarmo Kokkonen.
Rippikoulu tavoittaa suuremman osuuden
15-vuotiaista kuin heitä on kirkon jäseninä. Viime vuonna rippikouluun osallistui
yli 48 000 15-vuotiasta eli ikäluokasta 82,6
prosenttia.
Yhä useampi nuori liittyy kirkkoon rippikoulun yhteydessä. Viime vuonna rippikoulun yhteydessä seurakunnan jäseneksi liittyi
lähes 1 300 nuorta.

Riparilla keskustellaan
Nuoret arvostavat rippikoulussa erityisesti
vuorovaikutusta ja toiminnallisuutta.
- Nuorten mielestä rippikoulu eroaa koulusta siinä, että koulussa täytyy tietää oikeat
vastaukset, mutta riparilla keskustellaan,
Jarmo Kokkonen kertoo.
Nuoret toivoivat myös, ettei leirijaksojen pituudesta tingitä. Elämyksellisyys on
selvästi yksi rippikoulun vetovoimatekijöistä. Suosituimpia ovat ne rippikoulut, joihin
kuuluu leirijakso.

Isoseksi toiseen seurakuntaan
Rippikoulun pienryhmän ohjaaminen eli
isostoiminta on yksi suurimmista nuorten
vapaaehtoistyön muodoista. Siihen osallistuu lähes 25 000 nuorta.
Tänä kesänä toteutuu valtakunnallinen
isosvaihto eli halukkaat nuoret pääsevät
isoseksi myös toiselle paikkakunnalle, jos
omassa seurakunnassa ei ole paikkoja.

Vaivaton vihkihetki
kirkossa syksyllä
5.9. klo 15 alkaen
Tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden avioliiton
solmimiseen kirkossa matalalla profiililla. Sen suosio
perustuu järjestelyjen helppouteen aidosta tunnelmasta
tinkimättä. Kaikki on valmiina kirkonmäellä hääkakkua
myöten.
Esteettömyystodistus oltava 7 päivää
ennen vihkimistä.
Vihkimiseen ilmoittaudutaan varaamalla vihkiaika
kirkkoherranvirastosta, p. 3355200.
Kirkossa vihkimisen edellytyksenä on seurakunnan
jäsenyys ja rippikoulun käyminen.
Lisätietoja saa kirkkoherranvirastosta.
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NUORISOTYÖ

ILMOITTAA!

Nuortenilta
kryptassa kesällä pe klo 18-22.
Illassa mukana 1-2 kesätyöntekijää.
Jokaisella illalla oma teema ja tarjotaan
pientä iltapalaa.

VUODEN 2015 RIPPIKOULUIHIN
VOI ILMOITTAUTUA 30.6. SAAKKA
Aiemmasta tiedosta poiketen kesän 2015
rippikouluihin voi ilmoittautua 30.6.2014
saakka.
Nyt ilmoittaudutaan ensimmäistä kertaa
sähköisesti ja tämä mahdollistaa tietojen
sähköisen käsittelyn, kun mm. ryhmät jaetaan.
Yli 500 vuonna 2000 syntynyttä on jo
ilmoittautunut onnistuneesti.
www.rovaniemenseurakunta.fi on ohjeet,
kuinka ilmoittautuminen tapahtuu.
Rippikoululaiset saavat tiedon omasta
ryhmästään 3.9. mennessä.
Sen jälkeen on vaihtotoiveaika, jonka jälkeen
ryhmät ovat valmiita aloittamaan
rippikoulunsa.
Lisätietoa
Maija Pieskä
Nuorisosihteeri
040-5268289
maija.pieska@evl.fi

Isovanhemmat ja
lastenlapset
retki Norvajärvelle
la 16.8. klo 10-15
Retkellä askarrellaan,
ulkoillaan, ruokaillaan,
lauletaan, leikitään ja
pidetään leirikirkko. Matkat omilla kyydeillä.

Rovaniemen
seurakunnan
ohjelmaa
kesäkuussa
sunnuntaisin
klo 9.55. - 12.

Mukana leirillä Sanna Kerola, Marjo Rundgren ja
lastenohjaajia.
Ilmoittautuminen www.rovaniemenseurakunta.fi
1.6. alkaen sähköisellä lomakkeella.

Seuraa ilmoittelua
perjantain
Lapin Kansalehdessä.

Lisätietoja antavat
mari.karanta@evl.fi puh. 040-7617448.
mira.uimaniemi@evl.fi puh. 040-6538415.

Heinäkuun ajan
radio RovaDei on
lomalla, äänessä taas
3.8. alkaen.

Retken järjestää Rovaniemen seurakunnan
lapsi- ja perhetyö

Rovaniemen seurakunnan

PÄIVÄ- , PERHE- JA KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄKERHOT
Koululaisten iltapäiväkerhot aukeavat ke 6.8. koulujen alkaessa.
Tutustumispäivä ti 5.8. klo 13-17.
Ilmoittautuminen kouluunsiunaamisiin www.rovaniemenseurakunta.fi/ilmoittautumiset
Päiväkerhot ja perhekerhot aloittavat toimintansa ma 18.8.
Ilmoittautuminen päiväkerhoon www.rovaniemenseurakunta.fi/ilmoittautumiset
Lisätietoja päiväkerhotoimistosta, Rauhankatu 70.
Mari Karanta 040-7617448 • Mira Uimaniemi 040-653 8415
Päiväkerhotoimisto lomalla 25.6 -27.7.

Aurinkoista kesää!

PUUHAA LAPSILLE : kesäiset tehtävät
1. Oho! Perhosella ei ole toista puolta ollenkaan!
Piirrä perhonen valmiiksi ja väritä se kesäisillä
väreillä.
2. Hiirenpoikaset ovat olleet lennättämässä leijaa,
mutta leijojen narut ovat sotkeutuneet. Seuraa
naruja kynälläsi ja selvitä, mikä leija kuuluu
kellekkin!

Lotta Kaarina -14

Loruvani-kuoron esitys oli vahvaa tansanialaista hengellistä
musiikkia. Kuoro elehti, liikehti, tanssi ja hyppeli. Tansanialainen piispa Jacob Moreto totesi, että laulaessaan tansanialaiset
eivät voi pysyä paikoillaan, vaan rytmi aktivoi liikkumaan ja
hyppimään. Eurooppalaiset lähetit toivat evankeliumin musiikin kielellä, jota voi ymmärtää, koska se ylittää kielimuurit,
Moreto totesi.

Kuva: Tommi Kantola

Kuva KHY

Rovaniemeläiset tutustumassa Lähety

Lähetysjuhlien viestikapulan luovutus. Vaasan kirkkoherra Krister Koskela (kesk) luovuttaa juhlaplaketin Kari Yliräisäselle ja Pirita Buchtille.
Luovutuksessa mukana myös Vaasan kappalainen Marjaana Perälä (toinen vas) ja Lähetyseuran juhlakoordinaattori Jussi Hankela (vas).

Veden äärellä Vaasassa

n

Vaasan kirkkoherra Krister
Koskela hauskuutti avajaisten
juhlatervehdyksessään juhlaväkeä
toteamalla, että ”Pohjanmaalle
tullessanne olette havainneet, että
täällä asuu nöyriä ja vaatimattomia ihmisiä.” Juhlatunns ”Veden
äärellä herätti Koskelassa kuvan
venematkasta merellä leppeässä
lounatuulessa, taivaanrannan punasinisien värien kajossa.
- Se on matkaa kotirantaan, josta on myös kerrottu, että siellä
on vastassa Lasinen meri. Siellä
on vastassa Jumala ja Vapahtaja
Jeesus Kristus.
Lähetysseuran vs. johtaja Rolf

Steffansson katsoi juhlatunnuksen
viittaavan myös Betesdan lammikon vammaiseen, joka ei päässyt parantavaan lähteeseen, vaan
joutui toteamaan: ”Minulla ei ole
ketään”. Steffansson muistutti Lähetysseuran ja kirkon tehtävästä
olla niiden asialla, joilla ”ei ole
ketään”, siten ettei tarvitsisi sanoa
enää ”minulla ei ole ketään”.
Avajaisissa palkittiin Lähetysjuhlien yhteydessä pidetyn ”Lähde
laulamaan -kilpailun tulokset. Voiton vei Vaasan kristillisen koulun
ryhmä.
Sunnuntain lähetyskenttien ikkunoissa kuultiin honkongilaisen

Valon seurakunnan ryhmän kiitoslaulu suomalaiselle lähetystyölle.
Lähetysseuran sosiaalityöntekijäksi kouluttama Tik Chi Yuen
(vas reunassa) kiitti Lähetysseuran
1970 –luvulla neljän työntekijän
aloittamasta työstä Honkongissa.
Lähettien työllä on ollut siunaus, annoitte meille uuden elämän. Honkongilaiset ovat ahkeria
ja kurinalaisia ihmisiä työssään,
mutta he eivät pidä huolta toisistaan kilpailun maailmassa. Vasta
kristillisessä uskossa Jeesuksen
opin sen, mitä on lähimmäisen
rakkaus”.

....................................................................
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Lapsikuoroa kutsuttiin Vaasan Lähetysjuhlien valopilkuksi.

Lapuan piispa Simo Peura lähetystyöhön siunatuille:

Uuteen ja tuntemattomaan mentäessä parhaan
tuen ja turvan antaa puolustajamme Pyhä Henki
n

Kuva KHY

”Onpa orpo olo, sanomme
vaativissa tilanteissa. Orvolta voi
tuntua kun lähdössä ensi kertaa
lähetystyöhön, kohti uutta ja tuntematonta.
Tällaiset tunnelmat olivat myös
Jeesuksen oppilailla, kun Jeesus
otettiin pois heidän keskuudestaan.
Varmaan joku muisti myös hänen lupauksensa, ”Olen teidän
kanssanne joka päivä maailman
loppuun asti.” Johanneksen evankeliumissa sama lupaus on sanoina: ”En minä jätä teitä orvoiksi vaan tulen teidän luoksenne”.
Miten voimme vakuuttautua hänen
läsnäolostaan?”

Tällainen vastavuoroinen luottamus on kallis pääoma, sitä tulee
vaalia huolella.
Lähetti ja lähetysjärjestö voi
hoitaa sille uskottua tehtävää vain
luottamuksen varassa
Kun luottamus menetetään nopeasti ja sen palauttaminen pitkäjänteistä työtä
Vaalikaa yhteyksiä seurakuntiin.
Tuokaa lähetystyön todellisuus
seurakuntiin, silmien eteen havaittavaksi todellisuudeksi.
Rukoilemme Jumalaa että antaisi
Pyhän Henkensä teille, se on parasta mitä voitte matkalle tueksi saada.

Pyhän Hengen varassa
turvallista lähteä

Pyhä Henki tekee Jeesuksen läsnäolon todeksi tässä maailmassa.
Pyhä Henki on puolustajamme ja
esirukoilijamme ja kantaa meidät
ja asiamme Isän Jumalan eteen ja
vetoaa siihen mitä Jeesus on tehnyt puolestamme. Puolustajaan saa
turvautua hän, joka lähtee lähetystyöhön suureen epävarmuuteen ja
tuntee omien voimiensa rajat.
Totuuden hengen johdatus on
lähetystyöhön lähtevälle suuri voimavara, ette ole orpoja, jos etsitte
ja kyselette totuutta. Pyhä Henki

Vastavuorosta luottamusta
seurakuntien kanssa

Työhön siunatut lähetit
Lapuan piispa Simo Peura (kolmas vas), avustajinaan piispat Björn Vikström ja Jacob Moreto sekä Satu Kantola ja Rolf
Steffansson sekä Tor-Erik Store siunasivat uudet lähetit.
johdattaa teitä, hänen kanssaan on
turvallista lähteä kohti uutta ja tuntematonta.

Lähetystyöntekijä on
kirkon asialla

Kun kirkko siunaa teidät lähetystyöntekijöiksi, se osoittaa luot-

tavansa: juuri teidät on kutsuttu
tehtävään, koska tahdotte toimia
Jumalan mielen mukaan hänen armonsa avulla
viedä sanomaa Kristuksesta ja
toimia apua tarvitsevien hyväksi.
Herramme käsky lähteä on teille
rakas ja mieluinen. Olette sitoutuneet Herran antamaan lähetyskäs-

kyyn ja kirkon uskoon ja haluatte opettaa kaikkia pitämään mitä
Kristus tahtoo.
Ette mene edistämään omaa
asiaa, vaan Kristuksen ja hänen
kirkkonsa tehtävää.
Tässä työssä seurakunnat ovat
tukenanne ja rukoilevat puolestanne.

Lähetystyöhön siunattiin FT, kehitysyhteistyökoordinaattori Arja
Koskinen Latinalaiseen Amerikkaan, TM, pastori Mari Parkkinen ja lähihoitaja Sami Parkkinen Israeliin, tradenomi, merkonomi Antti Purtanen ja FM Saara
Purtanen Etiopiaan sekä TM,
aineenopettaja Anna-Lena Särs
Senegaliin.
Poimintoja piispa Peuran saarnasta 8.6. Vaasassa.
KHY

ysjuhlien järjestelyihin Vaasassa
Lähetysjuhlien viestikapula
siirtyi Rovaniemelle
Lähetysseuran
kesäjuhlat järjestetään ensi
vuonna Rovaniemellä 12.14.6. Juhlien teema on ”Valo
varjot hajottaa”, säe virrestä
536. Rovaniemen juhlat ovat
Lappi-areenalla sekä Lapin
urheiluopiston tiloissa. Muutama tilaisuus tullee olemaan
kirkossa.
Vaasan juhlat oli rakennettu

väljiin tiloihin ja leppoisalla
ohjelma-aikataululla
Vaasa-areenalle.
Rovaniemeläiset olivat tutustumassa Vaasan juhlajärjestelyihin. Punaisiin paitoihin
pukeutuneet työntekijät ja monet vapaaehtoiset tutkailivat
juhlien rakenteita, toimivuutta sekä jakoivat Rovaniemen
2015 juhlien kutsukortteja.

Lapsikuoro Valonlähde esiintyi Ruusu tervaskannon ja
Harriet Urposen johdolla juhlien lastenohjelmassa sekä
myös pääareenalla juhlakapulan vaihdon yhteydessä.
Vaasan kirkkoherra Krister
Koskela luovutti juhlien plaketin tiedotuspäällikkö Kari
Yliräisäselle, jonka kyselyyn,
kuinka moni oli käynyt Rova-

niemellä ja kuinka moni tulee
ensi vuonna, 2500 osallistujaa
kaikki nostivat kätensä. Varmemmaksi vakuudeksi annettiin vielä kehotus: ”Sole poka
matka eikä mikhään etelästä
Rovaniemele. Tulethan siekin.” Rovaniemen juhlien pääsihteeri Pirita Bucht kutsui väkeä kokemaan yöttömän yön
suloisen valon ja tenhon.

Laulava kutsukortti Vaasassa
tulevana vuonna järjestettäville
lähetysjuhlille.

Laulavat lapset muistetaan
Aamun sarastaessa kesäkuun
ensimmäisenä perjantaina koKuva: Tommi Kantola

n Lapsikuoro Valonlähde
toi Rovaniemen seurakunnan
tervehdyksen Vaasan Lähetysjuhlille. Se antoi juhlaväelle
elävän ja laulavan kutsukortin.
Missä lapset lauloivatkin, he
kutsuivat väkeä Rovaniemellä

koontui kaksi bussilastia väkeä kirkon pihalle. Valonlähde
-kuoron 20 lasta huoltajineen
täytti toisen busseista. Aamun
lepohetken jälkeen bussissa
raikui iloinen laulu. -Antakaa
valon näkyä teidän kasvoistanne, kuoronjohtaja Ruusu
Tervaskanto opetti lapsia harjoituksissa.
- On upeaa, että seurakunta
lähettää lapsikuoron edustamaan Rovaniemeä ja esiintymään lähetysjuhlille. Rovaniemen juhlille tullaan kutsumaan kaikki Pohjois-Suomen
lapsikuorot. Haaveeni on, että
tuolloin jokaisessa tilaisuudessa olisi mukana laulavia lapsia,
Ruusu Tervaskanto sanoo.

Uusia kuorolaisia otetaan
mukaan syksyllä

Rovaniemen seurakunnassa
on useita lapsikuoroja. Kuoroihin ovat tervetulleita laulavat kouluikäiset lapset. Oh-

jelmistossa on iloisia ja mukaansatempaavia kristillisiä
lauluja.
- Lapsikuorossa laulaminen kehittää lasten sosiaalisia
taitoja. Lapset oppivat ryhmätyöskentelyä ja sitoutuvat
yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Itsensä ilmaisemisen taidoista ja äänenhuollosta on hyötyä koko elämään,
Ruusu Tervaskanto muistuttaa
ja korostaa, että seurakunnan
kuorotoiminta on hengellistä
ja rukous on siinä tärkeässä
osassa.
Uusia kuorolaisia otetaan
mukaan heti koulujen alettua.
Jo syksyllä on luvassa esiintymisiä esimerkiksi Kauneimmat enkelilaulut -konsertissa.
Ohjelmistoa kootaan erityisesti Rovaniemen lähetysjuhlia varten, jossa lapsikuorot
ovat merkittävässä roolissa.
Lisätietoja antaa lapsityön
kanttori Ruusu Tervaskanto.

Juhlilta jäi matkaan
kotoinen olo ja
levännyt mieli
n

Lähetysjuhlilla ensimmäistä kertaa mukana ollut Sinikka Koivuranta koki juhlat kotoisina, joissa oli levollinen olo. Bussissa juhlien kotimatkalla
Sinikalla oli tunne, että oli saanut levätä huolimatta
siitä, että oli juhlilla liikkeessä tuntitolkulla päivittäin.
Sinikka toimii lähetyksen käsityöpiirin vetäjänä
kirkonmäen seurakuntakodilla. Käsityökerhon hän
aloitti Aapakirkolla syksyllä 2010. Inspiraation vapaaehtoistyöhön, metsäalalle toimineelle Sinikalle
antoi Joel Hallikaisen konsertin yhteydessä jaettu
lappunen, jossa kyseltiin vapaaehtoisia seurakunnan erilaisiin toimintoihin.
- Tyttäreni toimi kirkon oppaana ja vinkkasi
asiasta, niinpä ilmoittauduin vapaaehtoiseksi. Meni
pari viikkoa, kunnes lähetyssihteeri Liisa Alanne
soitti ja kyseli ryhtyisinkö vetämään lähetyksen
kudonta- ja käsityöpiiriä Aapakirkolla.
- No ajattelin, että voisihan sitä kokeilla, koska
samaan aikaan kävin erästä käsityökurssia ja mielessä pyöri uusia ideoita.
- Siitä syksystä lähtien sitten kokoonnuimme
viikoittain vuoden verran. Nyttemmin olemme kokoontuneet pari kertaa kuussa seurakuntakodilla,
Sinikka kuvailee tietään lähetysystävien pariin.
Sinikka näkee ryhmän toiminnan hyvänä sosiaalisena tapahtumana. Käsitöiden lomassa kohdataan, keskustellaan ja samalla nähdään vielä omien
kätten jälki. Sinikka kertoo innostaneensa ryhmän
jäseniä jakamaan erilaisia ideoita ja vinkkejä.
- Jakamalla saamme myös itsellemme.
Kuva KHY

n Suomen

Sinikka Koivuranta

KHY
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Lähetysseuran vuosikokous oli viiden tunnin maraton
n Suomen Lähetysseuran vuosikokous vahvisti luottamuksen
hallitukseen, toimivaan johtoon ja
Lähetysseuran työn linjauksiin Vaasassa 7.6.2014.
Lähetysseuran hallituksen puheenjohtaja piispa Matti Repo tulkitsi kokouksen avauspuheessaan
helluntain tapahtumia. Pyhän Hengen johdossa juutalaislähetys kehittyi lähetykseksi kaikkien kansojen
parissa. Kristuksen rakkaus avaa
asenteet ja kuljettaa maailmaan.

sen parin työhön rekrytointi ja sen
seuraukset tulisi selvittää ulkopuolisen tahon toimesta. Ehdotukselle
käytettiin muutamia kannatuspuheenvuoroja.
Esityksestä äänestettiin. Hallituksen esitys toimintasuunnitelmasta tuli hyväksytyksi äänin 293
ja Mäkelän kannatettu lisäys toimintasuunnitelmaan sai 174 ääntä.

tettävää osuutta 73 prosentista 74
prosenttiin. Toimintasuunnitelman
mukaisesti varoja lisätään kirkolliseen työhön ja ensi vuonna 18 %
ulkomaantyön budjetista käytetään
julistustyöhön alueilla, joissa kristittyjä on alle 10 %.

Lähetysseuran julistustyö laajenee vain seurakuntien tuella

Lähetys venyy ristivetojen
paineessa

Lähetysseuran vs. johtaja Rolf
Steffansson torjui ajatuksen, että
Lähetysseuran työn painopiste olisi siirtymässä kehitysyhteistyöhön.
Hän muistutti, että rahat kehitysyhteistyöhön tulevat valtiolta eivätkä
seurakunnilta. Seuran kirkollisen
työn (julistus, opetus, teologinen
koulutus) osuuden kasvatus edellyttää seurakunnilta entistä tiiviimpää sitoutumista Lähetysseuran
kirkollisen työn tukemiseen. Steffansson torjui myös viimevuotisen
rekrytoinnin tutkituttamisen, koska sen jälkeen kysytään, keiden
rekrytointi tutkitaan seuraavaksi.
Ihmisoikeuksien puolustamisessa Lähetysseurassa ei toimi vain
kristittyjen eduksi, vaan puolustaa
tasavertaisesti kaikkien uskontoryhmien oikeuksia, jolloin uskonnonvapaus pääsee toteutumaan ja
samalla myös kristittyjen oikeudet.
Steffansson kertoi Lähetysseuran nostavan ulkomaantyöhön käy-

Asialistalla oli myös hallituksen
vastaus edellisessä vuosikokouksessa tehtyyn ponteen, jossa
Lähetysseura velvoitettiin muun
muassa käynnistämään selvityksiä
yhteistyökumppanien kuulemisesta ja Lähetysseuran perustehtävästä. Asiassa käytettiin osin jyrkkiä
puheenvuoroja, puhuttiin jopa joidenkin pitkäaikaisten yhteistyökuvioiden hautajaisista.
Emerituspiispa Juha Pihkala
käytti voimakkaan puheenvuoron Lähetysseuran tekemien ratkaisujen puolesta. Pihkala totesi
rekrytoinnin toteutuneen oikealla
tavalla. Hän myös muistutti, että kehitysyhteistyön malli löytyy
Lähetysseuran ensimmäisten lähettien työkäytänteistä. Vuosikokous
hyväksyi hallituksen selvityksen
ponteen.
Vuosikokoukseen osallistui 520
edustajaa, joista 433 oli seurakuntien edustajia, 21 muiden yhteisöjäsenten edustajia ja 66 henkilöjäsentä.

Repo totesi Suomessa käydyn
vuonna 2013 vilkasta keskustelua
lähetystyöstä.
- Kenen vastuulla on lähetys?
Kuka rahoittaa ja keitä? Kenet lähetetään ja mihin tehtäviin? Ketkä
ovat yhteistyökumppaneita? Miten
heitä palvellaan ja mitä heiltä odotetaan? Lähetys joutuu venymään
ristivetojen kohteena, koska se olemuksensa mukaisesti ylittää rajoja.
Se on yhtäältä kiinni suomalaisessa
yhteiskunnassa elävässä kirkossa,
mutta toteutuu muualla toisenlaisissa yhteiskunnissa, Repo totesi.

Toiminta määrätietoista,
uskollista ja laaja-alaista
Piispa Matti Repo totesi, että Lähetysseuran toimintaa ohjaa määrätietoisuus, uskollisuus ja laaja-alai-

Vs. lähetysjiohtaja Rolf Steffansson

Piispa Matti Repo

suus. Strategiansa mukaisesti seura on vahvistanut työtään kirkon
ulkopuolella olevien parissa sekä
toiminut köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseksi ja ihmisoikeuksien vahvistamiseksi.
– Lähetysseuran tavoitteena on
vahvistaa kirkollista työtä niillä
alueilla, joilla on alle kymmenen prosenttia kristittyjä. Lisäksi
seuran työ suuntautuu yhä vahvemmin heihin, jotka omassa yhteiskunnassaan ovat jääneet marginaaliin.

”Hyväksykää toisenne, niin kuin
Kristuskin hyväksynyt teidät.”

Lähetysjohtaja Rissasen viesti
Piispa Repo luki kokousväelle
myös Lähetysseuran johtajan Seppo Rissasen viestin. Rissanen tervehti apostoli Paavalin sanoilla:

Toimintasuunnitelmasta
äänestettiin
Kokousväki ei kuitenkaan ollut yksimielinen. Vuosikokouksessa toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä Jaakko Mäkelä esitti vuoden 2015 toimintasuunnitelmaan
kehitysyhteistyön määrärahoille 20
prosentin kattoa, rekrytoinnissa tulisi korostaa ammatillisen pätevyyden ja sopivuuden rinnalla myös
seurakuntaelämän tuntemusta ja
kristilliseen uskoon sitoutumista,
Lähetysseuran viestinnässä tulisi
korostua järjestön luonne kristillisenä lähetysjärjestönä. Lisäksi
vuoden takainen homoseksuaali-

Vuoden takaisen kokouksen
paineiden purkua
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SYKETTÄ SYKSYYN
KULJETUKSET

Sykettä syksyyn
Mielihyvää Talveen

Bussi Sodankyläntien suunta
Meno:
klo 8.30
klo 8.45
klo 9.00
klo 9.15
klo 9.45

Tiainen/Niesintien risteys
Ylinampa/koulu
Alanampa/linja-autopysäkki
Vikajärvi/kauppa
Lapin urheiluopisto

Taksit:
klo 8.00…8.30 Niesi – Tiainen
klo 8.45…9.15 Misi – Vikajärvi
Paluu:
klo 14.30
klo 15.00
klo 15.15
klo 15.45

Urheiluopisto
Vikajärvi/kauppa
Ylinampa/koulu
Tiainen / Niesintien risteys

Taksit:
klo 15.45…16.45 Tiainen-Niesi
klo 15.00…15.30 Vikajärvi-Misi

Bussi Ounasjoen suunta
Meno
klo 8.15
klo 8.45
klo 9.15
klo 9.45

Lohihovin piha
Meltauksen kappelin piha
Sinetän kappelin piha
Lapin urheiluopisto

Paluu:
klo 14.30
klo 15.00
klo 15.30
klo 16.00

Lapin urheiluopisto
Sinettä
Meltaus
Lohihovi

Bussi Kemintien suunta
Meno:
klo 8.30
klo 8.50
klo 9.10
klo 9.35
Paluu:
klo 14.30
klo 14.55
klo 15.20
klo 15.50

Hyvänolon
liikuntapäivä 26.8.
Lapin Urheiluopistolla
Rovaniemen kaupunki, Rovaniemen
seurakunta ja Neuvokas kutsuvat
seudun ikäihmiset maksuttomaan
Hyvänolon liikuntapäivään
tiistaina 26.8. Lapin Urheiluopistolle.

Liikuntaseminaarin ohjelma

Ilmoittautumiset:
30.7. - 15.8.2014
klo 14 mennessä
Neuvokkaaseen:
puh. numerot:
016 3560 337,
016 3560 292
anneli.laine@rovaniemi.fi

Sykettä syksyyn,
Mielihyvää Talveen

Liikuntaseminaarin ohjelma

Jaatila, Rannantien risteys
Muurola, koulun pysäkki
Hirvas, koulun pysäkki
Lapin urheiluopisto
10.00
Lapin urheiluopisto
Hirvas
Muurola 10.15
Jaatila, Rannantien risteys
10.20

Bussi Ranuantien suunta
Meno:
klo 8.45
klo 9.00
klo 9.15
klo 9.50

10.50
Saarikämän risteys
Narkaus
Kivitaipale
11.00
Urheiluopisto

Paluu:
klo 14.30
klo 15.00
klo 15.15
klo 15.30

11.05
Lapin urheiluopisto
Kivitaipale
Narkaus 11.15
Saarikämän risteys
11.30 – 14.15

Bussi Yläkemijoen suunta

12.00 – 14.15
Meno:
Bussi lähtee Rovaniemeltä ajaen
klo 7.45
Vanttauskosken risteys,
Juotaksen kautta
12.00 – 14.30
Pajulammelle
12.00
– 14.00
klo 8.15
Pajulammelta
ajaa Auttin
12.00
ja Pekkalan
kautta – 15.00
Vanttauskoskelle
klo 8.50
Vanttauskoski,
Jokitorin
12.30
– 13.00
pysäkki
klo 9.40
Lapin urheiluopisto
13.00
Paluu:
klo 14.30

10.00

Kaupungin tervehdys
Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen
Rovaniemen seurakunnan tervehdys Kirkkoherra Jouni Riipinen

Kaupungin
tervehdys
10.15
Taukojumppa
Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen
Rovaniemen
seurakunnan
tervehdys Kirkkoherra Jouni Riipinen
10.20
”Liike on
lääke”
Maalaislääkäri Tapani Kiminkinen
Taukojumppa
10.50
Tanssiesitys Rimpauttaa
”Liike on Tanssikoulu
lääke” Rimpparemmin Minirimppa
II
26.8.2014
Maalaislääkäri Tapani Kiminkinen
Lapin Urheiluopistolla
11.00
Notkeutta niveliin - Taukojumppa
Tanssiesitys Rimpauttaa
Tanssikoulu
Rimpparemmin
11.05
Loppupäivän
ohjelmakertaus Minirimppa II
Juontaja Anneli Laine
Notkeutta niveliin - Taukojumppa
11.15
Ruokailu
Loppupäivän ohjelmakertaus
11.30
– 14.15
Järjestöt
esittäytyvät
Juontaja
Anneli
Laine juoksuradan esittelypisteissä

Hyvänolon liikuntapäivä

12.00
– 14.15
Liikuntapisteisiin tutustuminen
Ruokailu
Lapin urheiluopiston Liikuntaneuvoja opiskelijat
ammattiopiston
vanhustyön opiskelijat
Järjestöt Lapin
esittäytyvät
juoksuradan
esittelypisteissä
12.00
– 14.30
Keilailumahdollisuus
2€ / hlö
Liikuntapisteisiin
tutustuminen
12.00
–
14.00
Tasapainopaja
Lappset
Funpark tiloissa
Lapin urheiluopiston Liikuntaneuvoja
opiskelijat
12.00
– 15.00ammattiopiston
Uinti / vesijuoksu mahdollisuus
2 € / hlö opiskelijat
Lapin
vanhustyön
12.30
– 13.00
Yhteislaulua
Keilailumahdollisuus
2€ / hlö
Ossi Riipi laulu,
säestys Funpark tiloissa
Tasapainopaja
Lappset
Uinti / vesijuoksu mahdollisuus 2 € / hlö
13.00
Suosiiko arpaonni? -maksuttomat arpajaiset

Yhteislaulua
13.10
– 14.15
on lääkettä”
– Tanssia
Ossi
Riipi”Liike
laulu,
säestys
14.30
päättyy -maksuttomat arpajaiset
Suosiiko Tilaisuus
arpaonni?
Turvallista kotimatkaa!

Lapin urheiluopisto
13.10
– 14.15
”Liike on lääkettä” – Tanssia
ajoreitti takaisin
sama
Maksullinen kahvio palvelee tapahtuman ajan!
Vanttauskoskelle noin
14.30ajosuunta
Tilaisuus päättyy
klo 15.20, josta loppumatkan
ratkaistaan matkustajien
Turvallista kotimatkaa!
lukumäärän mukaan
Maksullinen kahvio palvelee tapahtuman ajan!
Kyytimaksu 2 €.
Taksia saa käyttää pääreittien sivussa
asuvat asukkaat kaikille linja-autoreitille.
Ole hyvä ja ota yhteys oman alueesi
diakoniatyöntekijään.

Lapin Urheiluopisto

Yhdistykset ja järjestöt:
Jäsenten puolesta
ilmoittautumisten
yhteydessä ilmoittakaa:
lukumäärä ja toimittakaa
osallistujien nimilista
Neuvokkaan toimistolle,
Kansankatu 8
15.8.2014 mennessä.
Ympäristökylistä tulevilta
tieto tiensuunnasta ja
pysäkki, josta nousee kyytiin.

S
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Runo on viestin väline
Ulla ja Mauri Miettunen ovat
keväällä saaneet kaksi huon
mionosoitusta: Ulla on saanut

Kuva KHY

Ulla Miettunen sai lausuntataiteilijan oikeuden

lausuntataiteilijan tittelin ja Mauri
nimitettiin vuoden kanttoriksi.
Ulla ja Mauri kohtasivat yli 40
vuotta sitten Rovaniemen seurakuntanuorissa.
- Kun aloimme seurustella, yksi
tapa olla yhdessä oli musisoiminen. Nuoruuden innossa ei niinkään esiinnytty, vaan tehtiin yhdessä, he muistelevat.
Ensimmäiset yhteiset esiintymiset alkoivat 1970-luvulla Helsingissä Johanneksen seurakunnassa,
jossa Mauri oli kanttorina ennen
Rovaniemeä.
- Vuosikymmenten aikana
olemme kulkeneet ympäri maata
kesäjuhlilla, konserteissa, häissä,
hautajaisissa, mitä erilaisimmissa
tapahtumissa.
- Jokainen tilanne, olipa se yksi
laulu häissä tai pitempi konsertti,
on ainutkertainen.

Vuorovaikutus opettajana
- Olen alun perin ujo ja arka ihminen, mutta minua ovat kouluttaneet
niinkin hassut asiat kuin isoäitini
puheet hyvästä ryhdistä ja isoisäni
pikkutarkka ote kielenkorjaamiseen.
- Myös vuorovaikutus yleisön
kanssa on suuri opettaja. Aina uusi
yleisö, uudet odotukset sekä toisaalta taju sanojen voimasta ovat
kehittäneet.
- Tekstien tutkimisen ja niihin
paneutumisen kautta olen oppinut,
että sanat ovat tärkeitä. Niitä ei voi
roiskia noin vaan.

Hengellisen musiikin
välittäjinä

Ulla ja Mauri ovat halunneet pysyä hengellisen musiikin välittäjinä.
- Kun olimme nuoria, uusi
hengellinen musiikki teki juuri tuloaan. Aivan itsestään siitä
muodostui meille se kieli, jolla
halusimme viedä sanomaa rakastavasta Jumalasta eteenpäin.
- Sen päivän sävelin ja sanoin
halusimme omalla tavallamme
kertoa, että Jumalan yhteydessä
voi elää ihan arkisissakin asioissa,
Häneltä neuvoa ja apua pyytäen.
Vuosien mittaan runo- ja musiikkiohjelmat ovat nivoutuneet
luontevasti Miettusten työtehtäviin seurakunnassa. Ullan aiempi
perheneuvonnan vastaanottotyöntekijänä ja nyt seitsemisen vuotta Radio Dein toimittajana sekä
Maurin työ kirkkomuusikkona
ovat rikastuttaneet ja antaneet sisältöä puolin ja toisin.

Titteli rohkaisee
Ulla ja Mauri Miettunen ovat yhteisillä esiintymisillään tuoneet iloa, lohtua ja toivoa ihmisten arkeen jo yli 40 vuoden ajan.
vielä sittenkin kun oma toivo katoaa.
- Että Jumala näkee sinne, minne me emme voi omissa vaikeissa
olosuhteissamme tai ihmissuhteissamme nähdä.
- Että armo ja anteeksianto voivat aukaista kukkaan siellä missä
kaikki näyttää kuivettuneelta.

Palapelin kokoamista
Ulla ja Mauri kuvaavat ohjelmakokonaisuuden syntymistä kuin

Kun Ulla uskaltautui ottamaan
rakastamiaan runoja vapaamuotoisten juontojen sijaan, ohjelmista alkoi muodostua eriteemaisia
koosteita, kokonaisuuksia, runojen ja laulujen vuorotellessa.
- Silloisessa elämäntilanteessamme aihepiireiksi tulivat aluksi
luonnostaan rakkaus, parisuhde ja
perhe-elämä.
- Emmekä halunneet vain hymistellä. Kun rakkaus rakoilee ja
perheissä on ongelmia. me ajattelimme, että niistä pitää puhua – ja
niiden oikeilla nimillä. Se ei ehkä
silloin ollut niin tavallista, ainakaan seurakunnan piirissä.

Masennuksestakin
on puhuttava

Sävelin voi julistaa
rajattomasti

Yksi tärkeä aihe heille on ollut
masentuminen.
Siitä oli liian
kauan syyllistetty ihmisiä.
- Parasta palautetta voi olla,
kun vuosikymmeniä sitten eräs
vanhempi nainen tuli konsertin
jälkeen kyynelsilmin sanomaan:
”Voi kun joku olisi puhunut näistä
jo paljon aikaisemmin”.
- Tai kun jöreän näköinen mies
ojensi kätensä sanoen lyhyesti:
”Jatka sie tyttö tästä!”
Miettuset ovat yhdessä jatkaneet kertoakseen, että toivoa on

palapelin kokoamiseksi.
- Runo ja laulu kerrallaan löytyvät mukaan. Yleensä Ulla tekee
ensin kokonaisuudesta raakileen,
jota työstetään yhdessä suuntaan
jos toiseen.
- Meidän toteutustavassamme
tärkeä lahja on myös Maurille
suotu improvisoinnin kyky. Ja se,
että meillä on yhteinen näky. Ei
se toki aina helposti suju, mutta
maaliin päästessämme voimme
vain ihmetellä, että olemme samalla viivalla.

Mauri Miettunen on
n Suomen Kanttori-urkuriliitto
nimesi keväällä Vuoden Kanttoriksi Rovaniemen seurakunnan
johtavan kanttorin, musiikinjohtaja, Director Musices Mauri
Miettusen.
Hallitus perusteli valintaa mm.
seuraavasti: Mauri Miettunen on
monin tavoin vahvistanut myönteistä käsitystä kanttoreista myös
kirkon ulkopuolella. Hän on
innostanut nuoria kirkkomuusikon uralle.
- Nimitys tuli täytenä yllätyksenä. Yksi kriteeri lienee ollut myös
monipuolisuus muusikkona. Seurakunnissa on tarvetta nykypäivänä varsin laaja-alaiseen työskentelyyn, jossa vastataan monentyyppisiin tarpeisiin myös hengellisen
musiikin alueella, Mauri arvioi.

Puhutaan oikeilla nimillä

teen. Ehkä se liittyi siihenkin, että
halusin lukea ja puhua oman aikani
kieltä.
- Kirkkodraaman ja lausunnan
kurssit ovat tietenkin opettaneet
uutta, mutta uskon, että erityisesti
lukemisesta on tullut jonkinlainen
sanantaju.

Mauri Miettunen, 61, on tehnyt
lähes 40 vuoden aikana monipuolisen uran kirkkomuusikkona.
- Minulla on tapana rippikoulussa kertoa, että kanttorin työ on
yksi luovimpia muusikon ammatteja. Siinä voi toteuttaa musiikkia
sekä kuorojen että solistien kanssa, mutta myös oma musisointi
voi olla varsin laaja-alaista.
- Mahdollisuudet julistaa sävelin ovat näin lähes rajattomat
- Jumalan kunniaksi ja seurakun-

Saima Harmajasta
elämäntuskan tulkki
Ulla kertoo lukeneensa jo nuorena
paljon. Hän sai 15-vuotiaana ihailemaltaan kirjailija-isotädiltä lahjaksi
Saima Harmajan kootut runot ja
päiväkirjamerkinnät. Haaveilevan
nuoren elämäntuska sai tulkin Harmajasta.
- Sitten käsiini osuivat ne nykyrunoilijat, joiden tuotanto tavallaan
syrjäytti vanhemmat suomalaiset
runoilijat aktiivisen lukemisen suh-

Vuoden kanttori

talaisten rakentumiseksi.
Mistä ammennat iloisen innostuksen?
- Siihen liittyy toki kodin perintöä ja geeneissä perittyä, mutta
uskon, että jokainen innostuksen
kipinä on Jumalan lahjaa. Jumalan Henki on uutta luova Henki.
- Turhaan ei Elias Lönnrot rukoile kouluvirressa 460, että ”luo
meihin uusi innostus kaikissa toimissamme.”
- On lähes ihme, että vaikkapa
ehtoollisella musisointi tuntuu hyvältä, vaikka sitä on tehnyt työkseen pian 40 vuotta.

Paikallista yhteistyötä
Mauri on saanut aiemmin Rovaniemen kaupungin kulttuuripalkinnon ja Jutajaisten Jutaväärti-tittelin.
- Ajattelen nöyrällä mielellä
näitä tunnustuksia. Kysymys on
varmaan enemmän yhteistyöstä
ja kumppanuudesta eri toimijoiden kanssa. Erään pankin mainosta mukaillen olen ehkä ollut luotettava yhteistyökumppani. Näin
toivon myös jatkuvan.
- Yhteistyö jumalanpalveluselämässä kuorojen ja yhtyeiden
kanssa on Rovaniemellä vuosikymmenien aikainen perinne.
Sitä on edelleen hyvä vaalia ja
kehittää. Myös konsertit ja muut
musiikkitilaisuudet ovat luonteva

osa yhteistyötä.
- Paikallinen yhteistyö vain
korostuu tulevaisuudessa, sillä
vierailevien konserttien määrä vähenee. Vierailut perustuvat yhä
enemmän konsertoijien omaan
riskiin, lipputuloihin tai muihin
tulolähteisiin.

Musiikilla
parantava vaikutus

- Itselläni pitkän tähtäimen unelma on jumalanpalveluselämän
ja konserttielämän yhdistäminen
hedelmällisellä tavalla. Kaipuuta
Jumalan hoitavaan läsnäoloon on
ja näen, että hyvällä musiikilla voi
olla parantava vaikutus.
- Olen kiitollinen siitä, että olen
saanut toimia nimenomaan Rovaniemellä, sillä tämä on sopivan
suuri, mutta myös sopivan pieni
seurakunta.
- Musiikki on aina ollut varsin arvostetussa asemassa. Myös
kanttoritiimistä olen iloinen, yhdessä on hyvä miettiä asioita, jakaa ja tehdä työtä.
- Ja toki olen kiitollinen vaimolle, kun hän on jaksanut vierellä.
Varsinkin silloin, kun lapset olivat
pieniä ja työ seurakunnassa vei
miestä joka suuntaan.
- Kiitollisena Jumalalle ajattelen erästä runoa mukaillen:
Jumalan johdatus elämässäni mistään en niin ihmeissäni.

Keväällä hän rohkaistui näyttöön,
joka on virallisen lausuntataiteilijan tittelin edellytyksenä.
- Saima-monologin ohjaaja Eila
Paananen herätti minut kokeilemaan virallisen tahon arviointia ja
tunnustusta sille ilmaisutavalle ja
työlle, mitä olen tehnyt jo kauan
harrastuksenomaisesti. Olen hyvin
kiitollinen hänelle tästä herätteestä.
- Suomen lausuntataiteen raadin
eteen uskaltautuminen oli hyvin
jännittävä, mutta myös kutkuttava
mahdollisuus. Hyväksytty näyttö
ja virallinen tunnustus ilmaisutavalleni merkitsevät minulle kiitosta
menneestä ja rohkaisua tulevaan.

Ei lausuntaa, vaan ilmaisua
Ulla ei juurikaan käytä termiä lausunta, vaan puhuu mieluummin
ilmaisemisesta tai puhumisesta runon sanoin.
- En alunperin ole lähestynyt
runoja taidemuotona, vaan runot
ovat olleet pikemminkin itselleni
väline viestin viemiseen. Runojen
kautta voi puhua, herättää keskustelua, opettaa ja rohkaista. Taiteen
tekeminen itsessään ei ole ollut minulle koskaan ykkösasia. Vaikkakin
ehdottomasti ajattelen, että kaikki
taiteen lajit ovat Jumalan lahjaa ja
niiden kautta voi eri tavoin välittää
uskoa ja toivoa.
- Olen aina ollut eräänlainen taivaan rannan maalari ja sellaisena
pysyn. Uskon syvästi Jumalan
johdatukseen. Siellä se näkyy kun
katselen elämäni kaarta taaksepäin.

Saiman seurassa antoisa matka
Jutajaisten ohjelmassa juhannuksen
jälkeisenä keskiviikkona on Ullan
monologi Saima Harmajan teksteistä. Hän kuvaa viime syksynä alkanutta matkaa nuoruuden Saiman
seurassa antoisaksi.
- Enemmän kuin runoja ja haikeaa rakkautta halusin tietoisesti
kuvata Saiman elämän muita tärkeitä alueita. Hänen suhdettaan
perheeseensä, erityisesti äitiin,
oman tien löytämistä runoilijana,
kamppailua kuolemanajatusten ja
sairauden kanssa, hänen teräviäkin
hengellisiä löytöjään.
- Koen, että monologi on enemmän ”yksinpuhelua”, ei niinkään
lausuntailta.
KHY/TK
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LÄMMIN KIITOS
Kiitos antamastanne sponsorituesta Riemukierrostempauksessa Kirkkolammella 13.3.2014! Riemukierros keräsi kaikkiaan 5 316,30 €, joka
tuli vuoden 2014 Yhteisvastuukeräyksen
hyväksi. Tempaukseen osallistujia oli 45.

Sponsorit 2014
* Arkkitehtitoimisto Rantakokko Oy
* Autokoulu S. Nuutinen
* Helmikammari
* Hovimäki
* Insinööritoimisto Jari Lampela Oy
* Joulupukin Kammari
* Jouttikeron kuoro
* Kairatien apteekki
* Kauneus ja Hiussali Vaula
* Kiinteistömaailma Roi Kodit
* Kopiplus Oy
* Kuvaraito
* Lapin Alueteatteriyhdistys ry, Rovaniemen teatteri
* Lapin Kumi Oy
* Lapin Kuntokeskus
* Lapin Martat
* Lapin Safarit
* Lions Club Rovaniemi
* LVI-konsultointi J. Vaarala
* Medi Verkko Hammaslääkäripalvelut Oy
* Miesten saunailta
* Painatuskeskus Finlandia
* Pestatilit Oy
* Pikasuutari Paikka
* Pohjolan Osuuspankki
* Prisma Rovaniemi
* Roifoto Oy
* Roi Kuntokeskus
* Rovalan setlementti
* Rovaniemen Hallinto-oikeus
* Rovaniemen Hovioikeus
* Rovaniemen Kalevalaiset Naiset ry
* Rovaseudun Sydäntuki ry
* Santamus
* Santa Sport
* Pohjois-Suomen syöpäyhdistys ry
* Sähköareena
* Sähkötapio Oy
* Tmi Matti Puro
* Travel Rovaniemi
* Tuomaskuoro
* Uusi Rovaniemi
* Vasemmistoliitto Rovaniemen osasto
* Ylikylän diakoniakylätoimikunta
JA LISÄKSI MONET YKSITYISET
SPONSORIT JA HIIHTÄJÄT.
Eniten sponsorirahaa keräsivät tällä kertaa
Erkki Vierimaa 1 130 €
Antti Liikkanen 530 €
Kari Suoheimo 300 €
ROVANIEMEN SEURAKUNNAN, RIEMUKIERROSHIIHTOTYÖRYHMÄ ja YHTEISVASTUUTOIMIKUNTA

YHTEISVASTUUKERÄYS 2014

Alttarien taideteosten kutsu:

Tulkaa minun tyköni
kaikki työtätekeväiset ja raskautetut

n Kotiseutu ja kotikirkon fresko innoittivat minua valitsemaan teologian gradu -tutkielmani aiheeksi Lapin
jälleenrakennusajan seitsemän kirkon
- Sallan, Kemijärven, Rovaniemen,
Inarin, Enontekiön, Pellon ja Turtolan
- alttaritaideteokset.
Rovaniemen kirkon freskosta opin
pitämään vasta ajan kanssa ja löytämään siitä monia ulottuvuuksia. Muut
alttariteokset olivat uusia tuttavuuksia.
Sallan ja Inarin kirkot tuhoutuivat jo
Talvisodassa (1939-40) ja muut Lapin
sodassa 1944. Kirkot on jälleenrakennettu vuosina 1950-1953. Graduprojektini kesti pari vuotta ja vierailin kirkoissa paikan päällä. Tutkielmassani
yhdistyivät uskonnollisen viestinnän
tutkimus ja taidehistoria.
Aiheena jälleenrakennusaika ja sen
henkinen ilmapiiri ovat nousseet keskusteluun, kun Lapin sodasta tulee
syksyllä kuluneeksi 70 vuotta. Näitä
tutkitaan laajasti myös Lapin yliopiston Feeniks-hankkeessa.

Sallan kirkon alttarireliefi (yllä), Enontekiön kirkon alttarifresko (vas) ja Inarin saamelaiskirkon alttaritaulu (oik).

Kristus Saamenmaassa
Hieman varhaisemman ajan taiteilija
Väinö Saikko (1893-1952) on maalannut Inarin saamelaiskirkon alttaritaulun. Maalaus esittää Kristuksen
ilmestymistä vaeltavalle saamelaisperheelle. Maalaus on vuodelta 1938 eli
se on peräisin vanhasta kirkosta.
Alttaritaulun matka on ollut sinänsä
mielenkiintoinen, että se katosi evakkokuormasta, ja löytyi sodan jälkeen
katuojasta pakattuna verrattain hyvässä kunnossa.
Enontekiön kirkon alttariteoksen on
tehnyt taiteilija Uuno Eskola jonka
teos kuvaa Kristusta Lapin erämaitten yllä. Teoksen nimestä tosin löytyy
erilaisia versioita. Kummassakin teoksessa Kristus on esitetty saamelaisessa
kulttuurissa ja elämänpiirissä.

Aale Hakavan kolme työtä
Taiteilija Aale Hakava (1909-1995) on
tehnyt peräti kolme alttarimaalausta:
Kemijärven, Pellon ja Turtolan. Ne
edustavat tyyliltään perinteisempää
alttarimaalausta, eikä niissä näy muiden teosten tapaan paikallisia viitteitä.
Kaksi tauluista esittää Kristusta

ristillä, ja yksi Kristuksen toista tulemista. On ajateltu, että Kristuksen
toista tulemista esittävät taideteokset
muistuttivat
jälleenrakennusaikana
seurakuntalaisia turvautumaan uskoon
sodan jälkeisessä, maallistuvassa yhteiskunnassa.

Tukiainen ja Segerstråle

Tunnetuimmat taiteilijat lienevät kuvanveistäjä Aimo Tukiainen (19171996), joka on tehnyt pronssireliefin
Sallan kirkkoon, ja taiteilija Lennart
Segerstråle (1892-1975), joka on maalannut Rovaniemen kirkon freskon.
”Elämän lähde” on sisällöltään monipuolisin, ja siitä löytyikin eniten materiaalia. Useat kirjoitukset viestivät
myös siitä, miten suuri vaikutus työllä
on ollut seurakuntalaisiin.
Valitsin gradun nimeksi Tukiaisen
työn nimen: ”Tulkaa minun tyköni
kaikki työtätekeväiset ja raskautetut”.
Alttarireliefissä Jeesuksen luo saapuu

naisia, pieni poika ja työmiehiä, toisella pokasaha mukanaan.

Kirkko levähdyspaikkana
Selkeimmin
jälleenrakennusaikaa
kuvaavat juuri nämä työmiehet, joita esiintyy myös Rovaniemen kirkon
freskossa. Kirkko oli levähdyspaikka.
Jeesus tarjoaa levon heille, jotka ovat
rakentaneet kovalla työllä elämänsä
uudestaan sodan jälkeen perustuksista
lähtien.
Rovaniemen kirkon Jeesus kutsuu
ihmisiä elämän lähteelle. Elämän lähde
on vuosien varrella kutsunut seurakuntalaisia lepoon ja virvoitukseen. Työ
voi olla iso tai pieni, mutta työn jälkeen
tarvitaan lepoa.
Itsekin olen nyt saanut ison gradu-urakkani päätökseen ja saan tulla
levähtämään ja viettämään aikaa kotiseudulleni, Elämän lähteen äärelle.
Noora Tikkala
Teologian maisteri

.............................................................
Kuva KHY

Tämänkin kevään
Yhteisvastuukeräykseen osallistui
suuri joukko niin talkoolaisia
kuin lahjoittajia.
Yhdessä keräsimme
Rovaniemen seurakunnassa
29 248,01 €.
Sydämellinen KIITOS Sinulle
osoittamastasi
lähimmäisenrakkaudesta ja
Osallistumisestasi keräykseen.
Sinun avullasi
Suomessa yhä useammalla saattohoitopotilaalla on
mahdollisuus saada laadukasta hoitoa elämänsä
viimeisillä metreillä. Guatemalassa autat
alkuperäiskansan edustajia pääsemään ammatti- ja
ihmisoikeuskoulutukseen.
Tavataan taas ensi vuonna Yhteisvastuukeräyksen
merkeissä!
Jumalan siunausta jokaiseen päivääsi.
Rovaniemen seurakunta

Kirpputori Toivon tori, Lapinkävijäntie 23.
Auki kesällä 3.6-1.8. klo 10-16.

Suvivirren
kajauttamisesta
toivotaan
pysyvää tapaa

n Suvivirren sunnuntaina 1.6.,
kokoontui Rovaniemen kirkon
portaille hyvän joukon toistasataa
innokasta Suvivirren laulajaa. Taivas oli harmaa ja heitteli muutamia
pisaroita, mutta se ei estänyt iloisen riemullista laulua. Kesän juuri
puhjenneessa kauniissa vihreydessä
Suvivirsi kajahti toistamiseen, sitä

oli laulettu jo muutama hetki aiemmin messussa kanttorien hienojen
säestysten kera.
Laulun päätteeksi kajautettiin
vielä kolminkertainen eläköön-huuto Suvivirrelle. Portailla muutamat
esittivät toiveen, että Suvivirren
laulamisesta tulisi kesän alkamisen
kaunis perinne myös Rovaniemellä.
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Alli Tulkki, 90 vuotta 29.6.

Ystävyys
maahanmuuttajien
kanssa on
rikkautta
n Allin Tulkin elämänhistoria
liittyy läheisesti Ounasvaaralle,
suojeluskunnan koulutus- ja ampumapaviljonkiin, jossa hänen
äitinsä toimi talonmiehenä. Paviljongin piha oli Ounasvaaran
talvikisojen hiihtostadion. Alue
oli vuosien ajan myös rajavartioston ampumakeskus. Muistoja tuolta ajalta kertyi paljon ja
Alli harmitteleekin ensimmäisen
valokuva-albuminsa katoamista
muuttojen yhteydessä.

Vieraanvaraisuus ja kansainvälisyys opittiin kotona

Keskiyön aurinko toi Ounasvaaralle kansainvälisiä vieraita juhannuksen aikaan ja kisaturisteja
talvikisoihin.
- Tapasin eri kansanryhmiä
Baltiasta, saksalaisia, englantilaisia ja virolaisia. Laitoimme
mäntyjen alle kioskin, valkoisella liinalla katetulle pöydälle.
Myynnissä oli pullaa, voileipiä,
keitettyjä kananmunia, tarjolla oli
myös kahvia, teetä ja limonadia,
Alli muistelee.
Kymmenvuotiaana Alli ihastui
kioskilla käyviin Helsingin juutalaisiin kauppiaisiin.
- He olivat hyviä asiakkaita
meille, he maksoivat hyvin ja
söivät paljon, Alli kertoo iloisena.

Koti oli avoin kaikille
Talvikisoissa tarjoilusta huolehtivat lotat. Syksyisin paviljongilla
kävi sotilaita ja talvisin heitä oli
suojeluskunnan ampumaharjoituksissa.
- Kotimme oli kaikille avoin ja
äitini oli valmis auttamaan kaikkia. Keitimme kahvia myös sunnuntaihiihtäjille, joita pihapiiriimme joskus pyrähti, Alli muistaa.

Tikka on kirjava, ihmisen
elämä kirjavampi

Alli kertoo, ettei ole juuri koskaan pystynyt suunnittelemaan
elämäänsä. Jotenkin eteenpäin se
on joutunut. Ja sota-aika muutti
kaiken.
- Vuoden 1944 ylioppilastutkinnon jälkeen menin harjoittelijaksi Pallaksen hotelliin, sillä

Pieni musiikkihetki kirkossa
keskiviikkoisin

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

Ehdokasasettelu
päättyy

halusin ravintolan johtajattareksi.
Lähdimme evakkoon elokuussa
ja hotelli räjäytettiin lokakuussa
1944. Evakkoleirin johtaja järjesti minulle kotiapulaisen paikan
Tukholmaan, olinhan reipas tyttö ja osasin vähän ruotsia, Alli
muistelee.
Puolipäiväisen
kotiapulaistyönsä ohessa Alli opiskeli ravintola-alaa.
- Työn raskaus sai minut siirtymään sairaanhoitajakouluun Helsinkiin. Myöhemmin opiskelin
terveydenhoitajaksi. Valmistuttuani minut valittiin terveydenhoitajaksi Rovaniemen Keskuskansakoululle, Alli kertoo.

SPR:n kautta pakolaisten
ystäväksi

Ensimmäiset pakolaisryhmät saapuivat Rovaniemelle 1991, tuolloin Alli asui äitinsä kanssa ja
toimitteli juoksevat asiat. -Äiti
oli ylipäällikkö ja minä juoksutyttö, Alli toteaa nauraen.
- Käteni oli murtunut ja tarvitsimme apua auton ajamiseen. Samoihin aikoihin Suomen Punainen Risti etsi niitä, jotka halusivat
tutustua pakolaisiin.
- Kun kurssilla kysyttiin, miksi haluan pakolaisten ystäväksi,
muistan sanoneeni, että haluan
löytää ihmisen, joka auttaa minua. Pakkasten keskelle saapuva
pakolaisryhmä herätti auttamishalun monessa rovaniemeläisessä, Alli muistelee.

valkoisempia löytänyt? Alli toteaa hymyillen.
- Tamilimiehistä tuli myös äidin ystäviä, he rakastivat häntä ja
puhuttelivat isoäidiksi. Ystävyys
oli arjen jakamista, yhteisiä juhlia
ja matkoja. Minua he kutsuvat
edelleen Äidiksi, Alli kertoo.
Nyttemmin tamilit ammatteihin
valmistuttuaan asuivat ovat muuttaneet etelämmäksi. Ystävyys on
silti säilynyt ja Äidin juhlapäiväksi he tulevat isolla joukolla
Rovaniemelle.

Rehellisyyttä ja
lähimmäisenrakkautta

Suurin osa Allin tamiliystävistä
oli uskonnoltaan hinduja. Alli ei
ole koskaan asetellut rajoja.
- Minulle yhden rakastavan
Jumalan olemassaolo on aina ollut
luonnollinen tosiasia. Pyhäkoulussa ja kirkossa olen oppinut uskon
perusasiat.
- Näissä ystävyyssuhteissa olen
rohkeasti sanonut oman näkemykseni, enkä koskaan ole yrittänyt
käännyttää ketään. Tamilien lokakuisessa vainajien muistojuhlassa
olen kertonut heille Jeesuksesta,
koska Äitinä minulle tarjotaan puheenvuoro. Mie olen mie ja he
ovat he, Alli sanoo iloisena.
- Ystävyys on yhdessä kasvamista. On ollut tilanteita, jolloin
toisen huoliin paras lääke on ollut
rukous. Jumala rakastaa ystäviäni ja he ovat olleet minulle paljon enemmän kuin kyytiapu; Alli
summaa.

Ystävyys on yhteistä työtä
Alli tutustui uusiin ihmisiin ja
kulttuureihin, hän oppi monenlaista ja myös opetti suomea ja
suomalaisia tapoja. Sri Lankasta
tulleet tamilit auttoivat Allia kuljetuksissa.
- Kun vanha äitini näki tummaihoiset pojat ensimmäisen kerran, hän kysyi minulta, etkö sie

n Kesäkeskiviikkoisin kirkossa
on puolen tunnin mittainen pieni
musiikkihetki. Silloin kirkkoon voi
tulla kuuntelemaan musiikkia ja
pysähtyä päivän kiireiden lomassa.
Sopiva hengähdystauko antaa tilaa
omille ajatuksille ja hiljentymi-

Alli viettää syntymäpäiväjuhlaa
Punaisessa Tuvassa 29.6.
Kahvitarjoilu ja veteraanilauluja
klo 14.30 – 16.30. Muistamiset
seurakunnan lähetystyölle työlle,
tilinumero: FI 25 1134 3000 6216
32, viitenumero 2590
Seija Luomaranta

selle. Alttarifresko ja muut kirkon
yksityiskohdat kutsuvat tutkimaan
niitä kaikessa rauhassa, omassa
tahdissa. Pienen musiikkihetken
toteuttajina ovat kirkkomuusikot.
Pieni musiikkihetki keskiviikkoisin klo 13–13.30. Vapaa pääsy!

Ennakkoäänestys

Vaalipäivä

On seurakuntavaalien
ehdokasasettelun aika
n Isänpäivänä 9.11. seurakuntalaiset valitsevat kirkkovaltuustoon
päättäjät seuraavalle nelivuotiskaudelle 2015-2018.
Rovaniemellä valitaan kaikkiaan
33 valtuutettua aiemman 39:n asemesta, koska seurakunnan väkimäärä on pudonnut alle 50.000.

Kuka voi asettua ehdokkaaksi
Kirkkolaki (23 luku) määrittelee,
kuka voi olla ehdokkaana tulevissa
vaaleissa.
Ehdokas voi olla henkilö:
1) joka viimeistään 15.9.2014
on merkitty seurakunnan
läsnä olevaksi jäseneksi
2) joka on konfirmoitu
viimeistään 15.9.2014
mennessä, ja täyttää 18
vuotta viimeistään 9.11.2014
3) joka on kristillisestä
vakaumuksesta tunnettu
4) joka ei ole vajaavaltainen
5) joka on antanut kirjallisen
suostumuksensa ehdokkaaksi
asettamiseen
6) joka ei ole seurakunnan
viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä

Valitsijayhdistykset asettavat
ehdokkaat

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja on saatavana kirkkoherranvirastossa.
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen on toimitettava
15.9.2014 kello 16 mennessä kirkkoherranvirastoon Rauhankatu 70,
96100 Rovaniemi.
16 vuotiaat äänestävät toista
kertaa
Seurakuntavaalit ovat ainoat
vaalit, joissa 16 vuotiailla on äänioikeus. Isänpäivänä 16 vuotiaat
äänestävät toista kertaa.

Tarkista äänioikeutesi
Äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään 9.11.2014 16 vuotta
täyttävät kirkon jäsenet, jotka on
15.8.2014 merkitty seurakunnan
läsnä oleviksi jäseniksi.
Äänioikeutettujen luettelo on
nähtävänä 2.9. klo 10-14 ja 3.9. klo
15-19 kirkkoherranvirastossa.
Ehdokasasettelusta ja äänioikeuden tarkastamisesta julkaistaan viralliset kuulutukset elokuulla Uusi
Rovaniemi ja Pääsky-lehdissä.

RUSKARETKI SYÖPÄÄN SAIRASTUNEILLE
JA HEIDÄN LÄHEISILLEEN 18.9.
Tutustumme Sallan Sota- ja jälleenrakentamisen museoon,
Sallatunturiin ja Poropuistoon.
Mukaan patikointiin sopiva ulkoiluasu ja juomapullo.
Valittavana kolme liikuntavaihtoehtoa:
Retki 1 noin 7 km, ohjaajina Hannu ja Ester.
Retki 2 noin 4 km ohjaajina Markku ja Anneli.
Retki 3 Poropuiston lähimaastossa liikuntaa ja ohjelmaa,
ohjaajina Katja ja Maria.
Vetäjinä Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyksestä Ester Mella, Maria
Virta, Katja Laurila ja Anneli Selkälä. Rovaniemen seurakunnasta
Hannu Ullner ja Markku Kukkonen. Lisätietoa vetäjiltä.
Lähtö seurakuntakeskuksesta, Rauhankatu 70 A,
klo 8 ja paluu samaan paikkaan klo 18.30 mennessä.
Osallistumismaksu 20 €. Hintaan sisältyy matka, sämpyläkahvit,
lounas ja pääsyliput opastuksineen. Ota myös omia eväitä tarpeen
mukaan. Ilmoittautumisen jälkeen lähetetään lasku, jolla
vahvistetaan osallistuminen.
Ilmoittautuminen diakoniatoimistoon, 016-3355 236, viim. 8.9.
Jos olet estynyt ilmoittautumisen jälkeen, muista perua, jotta
joku toinen pääsee retkelle.
Retken järj. Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys Rovaniemen seurakunta
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Musiikkia

KIRKOSSA
20.06. klo 18 Suvilaulujen ilta, Sari Kuirinlahti,
Mauri Miettunen.
06.07. klo 19 Uudemman hengellisen musiikin ilta,
Marita Pasuri ja Riikka Jalkanen laulu,
Maie Kuusik piano.
14.07. klo 18 konsertti, venäläinen "Wind Alive:
Classics-art Ensemble". Lippu on 10 €.
Jutajaisten kirkkotilaisuudet
25.06. klo 21 Saima-monologi, lausuntataiteilija Ulla
Miettunen, ohjaus Eila Paananen. Pääsylippu 10 €.
26.06. klo 18 "Kertomuksia elämästä", Maarit ja Sami
Hurmerinta. Pääsylippu 15 € / 10 €.
28.06. klo 17 ”Hääkellojen kutsu" - kantaatti solisteille,
kuorolle ja orkesterille. Lapin Lauluraito, Laudus-kuoro
sekä Koillis Lapin Musiikkiopisto. Pääsylippu 10 €.
Musiikkihetket kirkossa klo 13
25.06. Mauri Miettunen.
02.07. Heli Kantola.
09.07. Harriet Urponen. 16.07. Sanna Peltola.
23.07. Silja Veteläinen
30.07. Silja Veteläinen.

Ilta Kirkkolammella

4.6.-5.9. klo 18.45-20
keskiviikkoisin säävarauksella.
Sanaa, rukousta, musiikkia,
pyhiinvaellus Kirkkolammen ympäri ym.
20.6. Juhannusaatto Kirkkolammella.
5.9. Taiteiden Yö Kirkkolammella.

Gospel on Jeesuksen suurten
tekojen ylistystä yhdessä
S
ain osallistua mahtavaan konserttiin. Konserttipaikkana oli
Mikael Agricolan kirkko Helsingissä ja esiintymässä Gospelkuoro, jonka osallistujat tulivat ympäri Suomea. Minäkin olin lavalla
laulamassa.
Olimme harjoitelleet pari päivää konserttiohjelmistoa ruotsalaisen Jonas Engströmin johdolla ja
pian konsertti alkaisi. Jonas puhui
konsertin aluksi: ”Olette tähän asti
luulleet tulleenne konserttiin. Näin
ei suinkaan ole asian laita, vaan
kunnon gospelissa on kyse siitä,
että lauletaan ja ylistetään yhdessä
Jeesuksen suuria tekoja.”
”Tekin olette siis tulleet tänne
osallistumaan, ette vain kuuntelemaan. Itse asiassa ensimmäinen
kappale onkin teidän esittämänne.
Se menee näin: Amazing grace!”

… ja niin kuulimme suuren konserttiyleisön laulavan negrospirituaalin, ensin vähän häkeltyneenä,
sitten täydestä sydämestään.
Koko konsertti oli riemukas,
upea hetki, jossa kaikki yhdessä
lauloimme ja iloitsimme musiikista.
Yhdessä laulamisen ilo voi olla
tärkeä voimavara elämässä. Gospelin sanoma on: Jeesus rakastaa
juuri sinua! Ihmeellinen armo on
tarkoitettu juuri sinulle!
Ehkäpä yhdessä laulamalla meidän on helpompi käsittää nämä
suuret asiat; sanoihan Lutherkin,
että laulettu evankeliumi on tehokkaampaa kuin puhuttu. Luther
uskoi, että musiikki on Jumalan
lahja eikä ihmisen aikaansaannos,
itsessään hyvää.
Minulla on visio siitä, että meil-

Aikamatka
musiikin halki
”...Sulje silmäsi ja kuvittele muinainen,
mystinen metsä, täynnä taianomaisia ääniä…”
Näillä sanoilla alkaa venäläinen “Wind
Alive: Classics-art Ensemble” konsertti
ma 14.7. klo 18 Rovaniemen kirkossa.
Konsertissa pääset kuin aikakoneen kyytiin kokemaan ilmiömäisen matkan aikojen halki. Kaksituntisen konsertin aikana
pääset kurkistamaan musiikin syntyyn liittyvään mysteeriin ja kokemaan mitä erilaisimpia tunnelmia aina keskiaikaisesta
linnasta Irlantilaisiin juhliin saakka.
Kyse ei ole niinkään perinteinen klassinen konsertti, vaan enemmänkin erilaisten
musiikinlajien yhteen sovitettu dramaattinen muodostelma, jossa yhdistyvät klassiset, etniset ja jazzmusiikin maailmat. Kuulija pääsee käyttämään kaikkia aistejaan
ja kuulee upean kuusihenkisen orkesterin
puupuhaltimien ja flyygelin multi-instrumentaalisen esityksen. Yhteensä konsertissa kuullaan yli kahtakymmentä eri instrumenttia. Pääsylippu 10 €.

Sävelkaikuja
lä Rovaniemellä voitaisiin kokea
jotain vastaavaa, mitä koin tuona
iltana Mikael Agricolan kirkossa.
Kunpa jokaisessa jumalanpalveluksessa, Jumalan kansan juhlassa, voisi laulu ja ylistys raikua
kattoon asti!
Syksyn Lähellä Sinua -tapahtumassa voisimme kaikki yhdessä
laulaen riemuita! Rovaniemen Lähetysjuhlille kesällä 2015 voisimme kutsua koko pohjoisen Suomen
laulamaan!

Ruusu Tervaskanto
kanttori

Juutalaisin silmin
-luentosarja 22.-23.8.

srk-keskuksen sali, käynti Yliopistokadulta
n Juutalaistaustaisen FM Daniel Brecherin luentosarja
tarjoaa tietoa juutalaisista perinteistä Raamatun taustalla.
Daniel Brecher on valmistunut Helsingingin yliopiston
seemiläisten kielten ja kulttuurin laitokselta. Hänen luentosarjansa pyrkii vahvistamaan seurakuntien rakkautta Raamattua, Raamatun maata sekä Raamatun kansaa kohtaan.
Luennot pidetään srk-keskuksen salissa
pe 22.8. klo 18-20 ja la 23.8. klo 12-16.
Paikalla myös aiheeseen liittyvää kirjanmyyntiä,
joka maksetaan käteisellä rahalla.
Tiedustelut Liisa Alanne 040-5034057.

Lähetyksen ja merimieskirkkotyön
syyskauden avajaiset Terttu Lehtolan
mökillä Vanttausjärvellä 16.8.
n Lähtö klo 11 srk-keskuksen edestä Rauhankatu 70,
paluu n. klo 17. Matkan hinta 10€. Ilmoittautumiset
kuljetuksen ja ruokailun järjestämiseksi 8.8. mennessä
lähetystoimistoon 040-5034057.

JUTAJAISTEN KIRKKOTILAISUUDET
Ke 25.06. klo 21 Saima-monologi
lausuntataiteilija Ulla Mietunen, ohj. Eila Paananen. 10 €
To 26.06. klo 18 "Kertomuksia elämästä"
Maarit ja Sami Hurmerinta. 15/10 €.
La 28.06. klo 17 "Hääkellojen kutsu"
Kantaat solisteille, kuorolle ja orkesterille.
Lapin Lauluraito, Laudus -kuoro sekä
Koillis Lapin Musiikkiopisto. 10 €
Su 29.06. klo 10 Jutajaisten juhlamessu
Kunniakäynnit sankarihaudoilla.

Haluatko laulaa yhdessä muiden kanssa?

Ilonlähde
on seurakunnan lauluyhtye/ kuoro, joka rikastuttaa sen
musiikkielämää esittämällä tilaisuuksissa nuorekasta
gospelmusiikkia.
Arvostamme laulutaidon lisäksi itsensä likoon laittamisen ja
ilmaisun taitoja sekä sitoutumista säännölliseen
harjoitteluun.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset
nuorisomuusikko Olli Pylkkänen
p. 040 -1732100
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Hoitamattomat ainaishaudat
kunnostettava 31.5.2015 mennessä
n Kirkkolain (17 luku 5 §) mukaan, haudat on pidettävä hautausmaan arvon mukaisesti hoidettuina. Haudan
hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija.
Hautausmailla on tehty kartoitustyötä dokumentoimalla ja valokuvaamalla ainaishautoja keväisin 20102014. Kartoituksessa on käytetty haudan hoitamattomuuden kriteereitä, jotka on vahvistanut hauta- ja
kiinteistötoimen johtokunta.
Työjärjestelyjen vuoksi kuulutukset toteutetaan pienemmissä osissa. Tänä vuonna kuulutus toteutetaan IV
hautausmaan A ja B hautalohkoilla sekä Tavivaarassa.
Keväällä 2014 haudat kuulutetaan ilmoittamalla
kunnostuskehotus Pääsky ja Uusi Rovaniemi lehdissä
sekä seurakunnan verkkosivuilla www.rovaniemenseurakunta.fi.
Hautaoikeuden haltijan katsotaan saaneen (KL
17 luvun 5 §) päätöksestä tiedon, kun sitä koskeva
kuulutus on julkaistu lehdessä (KL 24 luku 11§).
Hautaoikeuden haltijoihin otetaan yhteyttä kirjeitse,
mikäli haudalle on nimetty hautaoikeuden haltija. Samaan aikaan haudoille asetetaan tiedoksianto, mikäli
hautaoikeuden haltija ei ole tiedossa tai luotettavia
yhteystietoja ei ole saatavilla.
Antamalla kunnostuskehotus hautaoikeuden haltija
velvoitetaan kunnostamaan hauta vuoden määräajassa (31.5.2015 mennessä) hautaoikeuden menetyksen
uhalla. Mikäli hautaa ei ole kunnostettu määräajan
umpeuduttua, kuulutetaan hautojen hautaoikeus menetetyksi.

Hoitamattoman haudan kriteerit
Hoitamattomana hautana pidetään hautaa, joka
on unohdetun ja hylätyn näköinen.
Hoitamattomuuden kriteerit:
•

•
•
•

Hoidettu hauta on siisti ja huolehditun näköinen, vaikka kukkia ei haudalla olisikaan.
Kuulutusmenettelyn hoitamattomana hautana
ei voida pitää hautaa, jolla haudan koskemattomuus aika ei ole umpeutunut (viimeisestä hautauksesta ei ole kulunut 25 vuotta). Kehotus
hoidon parantamisesta voidaan kuitenkin antaa
haudanhaltijalle.

Hyvin hoidetuissa haudoissa silmä lepää. Kuva Viirin hautausmaalta.

KUULUTUS

Kirkkolain 17 luvun 5 § mukaan, haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja haudan hoidosta vastaa
hautaoikeuden haltija. Rovaniemen seurakunnan hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta on päättänyt antaa kunnostuskehotuksen IV
hautausmaan A ja B-lohkoilla ja Tavivaarassa haudoille, joilla haudan hoitovelvollisuus on olennaisesti laiminlyöty. Hautaoikeuden
haltija velvoitetaan kunnostamaan hauta vuoden määräajassa (31.5.2015 mennessä) hautaoikeuden menetyksen uhalla.
Kunnostuskehotus on aiheeton, mikäli hautaoikeuden haltija kunnostaa tai on kunnostanut haudan.
Kunnostuskehotus annetaan tiedoksi tämän ilmoituksen lisäksi joko kirjeitse hautaoikeuden haltijalle ja/tai haudalle asetetulla
tiedoksiannolla, mikäli hautaoikeuden haltija ei ole tiedossa.
Lisätietoja Rovaniemen seurakunnan hauta- ja puistotoimistosta puh 016 33 55 213 ma-pe 9-15
Kuulutettavat haudat

hautamuistomerkki on painunut, selkeästi
vinossa, kaatumassa tai kaatunut tai laattakivi on pois telineeltään eikä hautakiveä
ole vuosiin oikaistu
haudan reunakivet ovat vinossa tai hiekkahauta on rikkakasvien tai heinien peitossa
haudalla on selkeästi hoitamaton kukkapesä, kukkapesässä rikkakasveja, heinää tai
puun taimia
haudalla ei ole minkäänlaista muistomerkkiä tai osoitusta käynnistä (kynttilät yms.)

Kuljetukset Tavivaaran
hautausmaalle
lauantaisin 10.5.-20.9.
(ei juhannuspäivänä 21.6.).
Lähtö klo 13 Rovaniemen linja-autoaseman
kaukoliikenne puolen tilauslaiturilta noudattaen
paikallisliikenteen reittiä.
Odotus Tavivaarassa yksi tunti ja paluu kaupunkiin
samaa reittiä.

Tavivaara 6/10

IV A 10: 8-9

IV A 26: 42

IV B 3: 42

IV B 8: 1

IV B 10: 29

IV B 15: 43

Tavivaara 6/15

IV A 10: 11

IV A 27: 43

IV B 4: 1

IV B 8: 7

IV B 10: 36

IV B 15: 44

Tavivaara 6/73

IV A 11: 2

IV A 27: 44

IV B 4: 6

IV B 8: 9

IV B 10: 40

IV B 15: 45

Tavivaara 6/128

IV A 11: 14

IV A 28: 31

IV B 4: 20

IV B 8: 11

IV B 10: 46

IV B 16: 3

Tavivaara 6/131

IV A 11: 30

IV A 28: 38

IV B 4: 29

IV B 8: 12

IV B 10: 47

IV B 16: 8

Tavivaara 6/137

IV A 12: 21

IV A 29: 13

IV B 4: 34

IV B 8: 13

IV B 11: 6

IV B 16: 9

Tavivaara 6/242

IV A 12: 40

IV A 29: 35

IV B 4: 42

IV B 8: 30

IV B 11: 7

IV B 16: 10

Tavivaara 6/305

IV A 13: 9

IV A 29: 50

IV B 4: 49

IV B 8: 46

IV B 11: 13

IV B 16: 14

Tavivaara 6/306

IV A 13: 40

IV A 30: 21

IV B 4: 50

IV B 8: 48

IV B 11: 14

IV B 16: 18

Tavivaara 6/321

IV A 14: 24

IV A 31: 41

IV B 5: 11

IV B 9: 3

IV B 11: 21

IV B 16: 28

Tavivaara 6/333

IV A 14: 43

IV A 32: 14-15

IV B 5: 12

IV B 9: 5

IV B 11: 25

IV B 16: 33

Tavivaara 6/336

IV A 15: 22-23

IV A 32: 16

IV B 5: 14

IV B 9: 8

IV B 11: 31

IV B 16: 46

Tavivaara 6/363

IV A 16: 36-37

IV A 32: 23

IV B 5: 24

IV B 9: 11

IV B 11: 42

IV B 17: 3

Tavivaara 6/399

IV A 17: 32-33

IV A 32: 25

IV B 5: 25

IV B 9: 16

IV B 11: 46

IV B 17: 11
IV B 17: 16-17

Su 5.10.
Klo 10–11 Perhemessu kirkossa
Klo 11–13 Pyhä Olohuone seurakuntakeskuksessa - Vohvelikahvila
Klo 13–14 Ida Elinan konsert kirkossa
Klo 17
Kauneimmat enkelilaulut kirkossa

Tavivaara 10/155

IV A 18: 4

IV A 32: 37

IV B 5: 28

IV B 9: 17

IV B 12: 18

Tavivaara 10/157

IV A 18: 36

IV A 32: 43

IV B 5: 37

IV B 9: 18

IV B 12: 23

IV B 17: 30

Tavivaara 10/202

IV A 20: 13-14

IV A 33: 24

IV B 5: 47

IV B 9: 20

IV B 12: 24

IV B 17: 34-35

Tavivaara 10/219

IV A 20: 21

IV A 33: 32-35

IV B 6: 12

IV B 9: 21

IV B 12: 35

IV B 17: 36

Tavivaara 10/308

IV A 21: 46

IV A 34: 8-9

IV B 6: 14

IV B 9: 32

IV B 12: 39

IV B 18: 6

Tavivaara 24/380

IV A 21: 48

IV B 1: 27

IV B 6: 18

IV B 9: 33

IV B 13: 14

IV B 18: 8

Tavivaara 24/432

IV A 22: 19-21

IV B 1: 32

IV B 6: 20

IV B 9: 41

IV B 13: 22

IV B 18: 14

Tavivaara 24/495

IV A 22: 32

IV B 2: 15

IV B 6: 24

IV B 9: 46

IV B 13: 27

IV B 18: 26

Tavivaara 24/541

IV A 22: 39

IV B 2: 21

IV B 6: 27

IV B 9: 47

IV B 14: 18

IV B 18: 38-39

Tavivaara 24/554

IV A 23: 1-2

IV B 2: 28

IV B 6: 34

IV B 9: 48

IV B 14: 20

IV B 18: 43

IV A 5: 17

IV A 23: 18

IV B 2: 42

IV B 6: 46

IV B 10: 1

IV B 14: 27

IV B 19: 1

IV B 14: 37

IV B 19: 14

IV A 7: 36

IV A 23: 37

IV B 2: 47

IV B 6: 49-50

IV B 10: 10-11

IV A 7: 39

IV A 24: 5

IV B 2: 50

IV B 7: 2

IV B 10: 12

IV B 14: 43

IV B 19: 30

IV A 8: 9

IV A 24: 7-8

IV B 3: 14

IV B 7: 3-4

IV B 10: 18-21

IV B 15: 7-8

IV B 20: 8

IV A 8: 27

IV A 24: 9-10

IV B 3: 26

IV B 7: 15

IV B 10: 23

IV B 15: 9

IV B 20: 18

IV A 9: 50

IV A 25: 6

IV B 3: 29

IV B 7: 19

IV B 10: 28

IV B 15: 21-22

IV B 20: 21

IV B 27: 45

IV B 30: 34

IV B 35: 36
IV B 35: 37

IV B 20: 22-23

IV B 21: 16

IV B 22: 17-19

IV B 24: 29-30

IV B 20: 37

IV B 21: 17

IV B 22: 25

IV B 24: 37

IV B 28: 2

IV B 30: 45

IV B 20: 38-39

IV B 21: 25

IV B 23: 6

IV B 26: 36

IV B 28: 8

IV B 32: 38

IV B 20: 48

IV B 21: 30-31

IV B 23: 7

IV B 26: 42

IV B 28: 30-31

IV B 32: 47

IV B 21: 2

IV B 21: 36

IV B 23: 26-27

IV B 26: 48

IV B 29: 9

IV B 32: 49-50

IV B 21: 3

IV B 21: 37

IV B 23: 37

IV B 27: 41

IV B 29: 40

IV B 33: 40

IV B 21: 9

IV B 21: 44

IV B 24: 6-7

IV B 27: 44

IV B 30: 22-23

IV B 34: 39

Kuljetuksesta veloitetaan 6 €/hlö (alle 12 v. ei maksua).

3.-5.10.2014
Pe 3.10.
klo 12-18 Soppatykkiruokailu Lordinaukiolla, rukouspalvelua Sampokeskuksessa

La 4.10.
Klo 13–16 Työpajoja kirkonmäellä
* Lähetyskahvila * Kädentöitä * Draamapaja * Valokuvauspaja
* Luojan luoma liikkuu ja maalaa rukouksensa
* Musiikkityöpaja lapsille
Klo 13-16 Tuunaustyöpaja Toivon Torilla
Klo 16–17.30 Burmalainen päivällinen seurakuntakeskuksessa
Aikuiset 10 €, lapset 5 €. Tulot diakoniatyölle.

Klo 18–21 GRR -konsert Wiljamissa
Ida Elina, Herrasväki, Uskon jäljillä, Ollin bändi
 Ilta jatkuu musiikilla Katutasolla

Pääsky

34. vuosikerta
Julkaisija: Rovaniemen seurakunta

Päätoimittaja
Jouni Riipinen
puh. 0400 174 005
jouni.riipinen@evl.fi

Toimituksellinen aineisto
Rovaniemen seurakunnan
tiedotustoimisto,
PL 8104, 96101 ROVANIEMI

Toimitussihteerit
Kari Yliräisänen, puh. 040 5032 734
kari.yliraisanen@evl.fi
Jouni Hagström, puh. 335 5249
jouni.hagstrom@evl.fi

Seuraava Pääsky ke 27.8.2014
Aineisto ma 11.8.2014

Lehtityöryhmä
Jouni Riipinen pj., Jouni Hagström,
Sanna Kerola, Sirpa Nykänen,
Tuomo Korteniemi, Markku
Kukkonen, Maija Pieskä,
Pirjo Pyhäjärvi, Kari Yliräisänen

Kustantaja
Privat-Medi Oy ja SLP
Painatus
Suomalainen Lehtipaino Oy
Jakelu
Suomen Suoramainonta ja Itella
Tilaukset
25 euroa vuodessa
Painos 31 000

16 • Pääsky

Uusi pastori Mikko Reijonen:

Haluan olla välittämässä
Jumalan hyvyyttä
Kuva Jouni Hagström

n Keuruun mies Mikko Reijonen tuli Rovaniemelle Espoosta.
Juhlallisen
pappisvihkimyksen
Mikko sai helluntaipäivänä 8.6.
Oulun tuomiokirkossa. Työt Mikko aloitti kuitenkin jo toukokuun
alussa perehtyen papin tuleviin
tehtäviin ja samalla tehden niitä
tehtäviä, jotka eivät edellytä pappeutta. Nuoresta miehestä löytyy
rohkeutta, joustavuutta ja nopeutta, sitä osoittaa valmius lähteä kutakuinkin kylmiltään sijaistamaan
sairastunutta puhujaa äitienpäiväjuhliin.
Mikko on kokenut Rovaniemen
sopivan kokoisena ja mukavan
tuntuisena kaupunkina.
- Rovaniemeläiset ovat ottaneet
vastaan erinomaisesti minut, vaimoni ja kaksi lastamme. Ihmiset
ovat avoimia ja positiivisia, Mikko sanoo.

Pappina Jumalan asialla
Puolentoista viikon takaista pappisvihkimystä Mikko luonnehtii
arvokkaaksi ja juhlalliseksi samalla kun siinä oli jotain kevyttä.
- Pappisvihkimys oli yksi elämäni kohokohdista.
- Pappina saan olla Jumalan
asialla, välittämässä Jeesuksen
kautta meille tullutta Jumalan rakkautta. Samalla se on ihmisten
kohtaamista heidän vaihtelevissa
elämäntilanteissaan.
- Haluan itse tuntea Jumalaa

Usko on sydämen kiinnittymistä Jumalaan, päivittäin se tapahtuu rukouksella. Samalla usko on rohkeaa eteenpäin menemistä
elämässä toisten kanssa, sanoo tuore seurakuntapastori Mikko Reijonen.
yhä enemmän ja syvemmin, niin
että Raamatun sanan opettamisen
sekä sakramenttien (kasteen ja ehtoollisen) jakamisen kautta voisin
olla tuomassa ihmisten keskuuteen elävän Jumalan tuntemista,
Mikko kertoo.

		
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, kuukauden
viimeinen ke klo 18 Holy Mass.
19.06. klo 10 lasten kesäkirkko.
20.06. klo 18 Suvilaulujen ilta. Vapaa pääsy.
21.06. klo 10 Juhannuspäivän sanajumalanpalvelus.
22.06. klo 12.30 konfirmaatio, Ounasvaaran Norvajärven leiri 4.
22.06. klo 15 konfirmaatio, Keskikaupungin Norvajärven leiri1
25.06. klo 13 musiikkihetki. Vapaa pääsy.
25.06. klo 21 Saima-monologi, lausuntataiteilija
Ulla Miettunen, ohjaus Eila Paananen. 		
Pääsylippu 10 €. Jutajaiset.
26.06. klo 18 ”Kertomuksia elämästä”, Maarit ja Sami 		
Hurmerinta. Pääsylippu15 € / 10 €. Jutajaiset.
28.06. klo 11 konfirmaatio, vaellusrippikoulu 24.
28.06. klo 13 kryptassa rukousiltapäivä Rovaniemen puolesta.
28.06. klo 17

”Hääkellojen kutsu” - kantaatti solisteille,
kuorolle ja orkesterille. Lapin Lauluraito,
Laudus-kuoro sekä Koillis Lapin Musiikkiopisto.
Pääsylippu 10 €. Jutajaiset.
29.06. klo 10 Jutajaisten juhlamessu ja kunniakäynnit
sankarihaudoilla, konfirmaatio, Saaren-		
Nammankylien Norvajärven leiri 10.
29.06. klo 12.30 konfirmaatio, Saaren-Nammankylien
Norvajärven leiri 9.
02.07. klo 13 musiikkihetki. Vapaa pääsy.
06.07. klo 12.30 konfirmaatio, Ounasjoen Vuontispirtin leiri 16.
06.07. klo 15 konfirmaatio, Ounasvaaran Norvajärven leiri 5.
06.07. klo 19 Uudemman hengellisen musiikin ilta,
Marita Pasuri ja Riikka Jalkanen laulu,
Maie Kuusik piano. Vapaa pääsy.
09.07. klo 13 musiikkihetki. Vapaa pääsy.

Seurakuntalaisten
parhaaksi
Mikko Reijonen on innostunut
Raamatun opettamisesta, jota hän
on tehnyt Suomen Raamattuopistolla tuntiopettajana. Rovaniemel-

lä hän kuitenkin haluaa toimia
seurakuntatyössä laaja-alaisesti.
Hän pyrkii olemaan kaikelle avoimena ja löytää omien vahvuuksiensa mukaisen tehtävän suuressa
seurakunnassa ja työyhteisössä.
Seurakunnan työn tarkoitus tähtää

Kesäkalenteri

13.07. klo 15

konfirmaatio, Keskikaupungin
Norvajärven leiri 2.
14.07. klo 18 konsertti, venäläinen "Wind Alive:
Classics-art Ensemble". Lippu on 10 €.
16.07. klo 13 musiikkihetki. Vapaa pääsy.
20.07. klo 12.30 konfirmaatio, Saaren-Nammankylien 		
Norvajärven leiri 11.
23.07. klo 13 musiikkihetki. Vapaa pääsy.		
27.07. klo 12.30 konfirmaatio, Ounasvaaran Norvajärven leiri 6.
30.07. klo 13 musiikkihetki. Vapaa pääsy.

Juhannusaatto Kirkkolammella.
Norvajärven leirikeskuksessa katulähetystyön
leiripäivä, Ilmoittautumiset ja tiedustelut Sinikka
Vilen, 040-7345914. Bussikuljetus klo 11
srk-keskuksesta, paluu klo 18.
17.07. klo 18.30 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.

KORKALOVAARA-YLIKYLÄ
22.06. klo 13
24.06. kl o19

kappelissa messu.
kappelissa laulukurssin matinea, Matti ja Paula
Rankala sekä lauluoppilaita, Maie Kuusik, piano.

01.07. klo 18

Korkalovaaran kappelin pihalla Kesälauluilta,
sateella kappelissa.
Järj. Korkalovaaran diakoniakorttelitoimikunta
kappelissa messu.
kappelissa sanajumalanpalvelus.
kappelissa konfirmaatio, rippikoulu nro 20.

06.07. klo 13
20.07. klo 13
27.07. klo 13

29.06. klo 11
06.07. klo 11
20.07. klo 11

kappelissa sanajumalanpalvelus.

13.07. klo 15
20.07. klo 15
27.07. klo 15

kappelissa messu.
kappelissa essu.
kappelissa sanajumalanpalvelus.

Hän rohkaisee ihmisiä omien kynnystensä ylitse mukaan seurakuntayhteyteen.
- Seurakunnassa osataan kuunnella ja vastaanottaa. Seurakunnassa vallitsee rakkauden ilmapiiri, Mikko on kokenut.
Mikolle itselleen rakkauden
kantavasta ja hoitavasta voimasta
kertovat Raamatun kohdat Psalmi
23 ja Johannes 3:16. Paimenpsalmi muistuttaa Jumalan hyvästä ja
turvallisesta huolenpidosta kaikissa vaiheissa. Tuttu pienoisevankeliumi puolestaan kertoo, kuinka
paljon Jumala on asettanut peliin
rakkaudessaan ihmistä kohtaan,
oman rakkaan poikansa uhrina.
Mikko kehottaa rohkeasti ottamaan yhteyttä.
Vapaalla ollessaan Mikko etsii
virkistymistä jääkiekon, pallopelien, kuntosalin ja lenkkeilyn
myötä.
KHY

Tarvitsetko keskusteluapua
elämäntilanteessasi.
Käy rohkeasti papin pakeille.
Pappi päivystää kirkossa
arkipäivisin klo 12-14.

Aapakirkossa Virsikirkko, klo 13 Jouttikeron
kappelissa.
Pietarinpäivän sanajumalanpalvelus
Alanamman koulumuseolla.
Aapakirkossa sanajumalanpalvelus, klo 13
Jouttikeron kappelissa.
Aapakirkossa sanajumalanpalvelus, klo 15
Jouttikeron kappelissa.

YLÄKEMIJOKI
22.06. klo 13
24.06. klo 18
29.06. klo 13
29.06. klo 18
06.07. klo 15
13.07. klo 13
20.07. klo 13
27.07. klo 18

Somosen kirkolla suvilaulut.
Auttin nuotiolaulut Juhonkololla.
Juotaksen nuotiolaulut Aila ja Pekka Jäntin
mökillä Juotasjärvellä, Kentäntie 36.
Kaarnijärven nuotiolaulut.
Auttin hautausmaahartaus.
Viirin hautausmaahartaus.
Somosen kirkolla Marjetan päivän
jumalanpalvelus.
Auttin kappelissa jumalanpalvelus.

ALAKEMIJOKI
21.06. klo 15
22.06. klo 11

kappelin pihalla juhannuspäivän kesäkirkko.
kappelissa konfirmaatio, rippikoulu nro 12.

06.07. klo 10
20.07. klo 10

kappelissa sanajumalanpalvelus.
kappelissa sanajumalanpalvelus.

OUNASJOKI

OUNASVAARA
29.06. klo 15

Jumala hoitaa
seurakuntayhteydessä

SAAREN-NAMMANKYLÄT
22.06. klo 11

KESKIKAUPUNKI
20.06.
12.07. klo 12

aina seurakuntalaisten parhaaksi,
Mikko painottaa.

22.06. klo 18
30.06. klo 18

Marrasjärvellä Kansanlaulukirkko.
Kaitajärven laavulla Perttauksen nuotioilta.

06.07. klo 11
06.07. klo 14
13.07. klo 11
20.07. klo 11
20.07. klo 13

Sinetän kappelissa messu.
Maijasen kappelissa sanajumalanpalvelus.
Meltauksen kappelissa Kansanlaulukirkko.
Sinetän kappelissa Kansanlaulukirkko.
Seutulanharjulla Kansanlaulukirkko.

