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Yhteisvastuukeräykseen.

Osallistu Yhteisvastuukeräykseen.
Avullasi parannetaan
suomalaista saattohoitoa.

Avullasi parannetaan
suomalaista saattohoitoa
ja tehdään ihmisoikeustyötä Guatemalassa.
Kuoleman lähestyessä hyvä elämänlaatu tarkoittaa varsin tavallisia asioita. ”Toivon, että voin asua
kotona rakkaitteni kanssa loppuun
asti. Toivon, että saan päättää itseäni koskevista asioista. Toivon,
että minusta huolehditaan. Toivon,
ettei minuun satu. Toivon, että
läheiseni selviävät, kun minua ei
enää ole.” Näitä asioita turvataan
hyvällä saattohoidolla.

Suomessa

Yhteisvastuuvaroin luodaan valtakunnallinen saattohoidon osaamisverkosto. Keräyksen tuotolla kuolevien
parissa työskenteleville järjestetään
saattohoitokoulutusta sekä perustetaan tuki- ja neuvontajärjestelmä ammattihenkilöstön sekä potilaiden ja
omaisten tarpeisiin. Hankkeen toteuttamista koordinoi TERHO-säätiö.

Guatemalassa

Soita 0600 1 7010
(10,26 €/puh+pvm)

yhteisvastuu.fi
fb.com/yhteisvastuu

Yhteisvastuu tukee alkuperäiskansojen parissa tehtävää ihmisoikeustyötä.
Yhteisöjä koulutetaan tiedostamaan ja
vaatimaan oikeuksiaan muun muassa
omaan kieleen, kulttuuriin ja maahan sekä ehkäistään perheväkivaltaa
ja tuetaan yhteisöjä kehittämään toimeentuloaan. Avun vie perille Kirkon
Ulkomaanapu.
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Tule ja katso

K

irkkoon liittyminen ei kasvanut meillä viime vuonna edellisvuoteen verrattuna. Tämä on yllätyksellistä, sillä kokonaiskirkon tilastot kertovat liittymisen olleen viime vuonna ennätyksellisen suurta: 14108 henkilöä liittyi kirkon jäsenyyteen. Meillä
tämä positiivinen piirre ei ole vielä havaittavissa.
Pienenevä väkimäärä merkitsee seurakunnan taloudellisten
resurssien pienenemistä. Seurakuntamme toimintakuluista 63
% on henkilöstökuluja. Kiinteistöjen osuus menoista ilman henkilöstökuluja on 11 %.
On siis etsittävä säästökohteita. Aloitamme sen kiinteistöistä.
Henkilöstömenojakin on tarkasteltava. On selvää, ettei henkilöstömäärää voida lisätä. Luonnollinen poistuma, tehtävien
yhdistäminen ja perustoiminnan valossa tapahtuva tehtävien
tarkastelu ovat tässä näköaloja, joiden mukaan edetään.
Tässä kaikessa on niin kuin tuossa kauko-ohjattavassa maasturissani: eteenpäin meneminen kuluttaa, pienentää, aiheuttaa
miinus–merkkejä. Näin näyttäisi olevan nyt kaikilla aloilla yhteiskunnassamme: tulevaisuus näyttäytyy laskevina käyrinä!

T

ämän numeron liitteenä on ”Tule ja katso” – seurakuntatoiminnan toimintakalenteri. Huomaamme, että seurakunnassamme
on paljon toimintaa. Siinä ei olekaan kyse laskevista käyristä!

Merkillinen näkökyky
Usko on sen todellisuutta,
mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Uskon avulla me ymmärrämme, että maailmat on luotu
Jumalan sanalla: näkyvä
on syntynyt näkymättömästä.
Ilman uskoa ei kuitenkaan kukaan ole Jumalan
mielen mukainen. Sen,
joka astuu Jumalan eteen,
täytyy uskoa, että Jumala
on olemassa ja että hän

kerran palkitsee ne, jotka
etsivät häntä.
Usko sai Abrahamin tottelemaan Jumalan kutsua
ja lähtemään kohti seutuja,
jotka Jumala oli luvannut
hänelle perintömaaksi. Hän
lähti matkaan, vaikka ei
tiennyt, minne oli menossa.
Abraham odotti sitä kaupunkia, joka on rakennettu
vankalle perustalle ja jonka
Jumala itse on suunnitellut
ja tehnyt. (Hepr 11)

Jouni Riipinen
kirkkoherra

Viikon sana

Kirkon kynnys

Rukous
Herra Jeesus Kristus.
Me elämme oman viisautemme varassa
ja luotamme omaan voimaamme.
Koettelemusten tullessa huomaamme,
että viisautemme on riittämätöntä
ja voimamme ovat vähäiset.
Herra, opeta meille uskon yksinkertaisuutta.
Luottamusta.
Aamen.

Kristus on maailman valo,
(Joh 8)

Hartaus
Vapahtajamme ystävät joutuivat
seuraamaan ystävänsä kuolemista
etäältä.
Saattohoitotilanteessa
Jumala itse on lähtevän ja saattajien
kanssa. Olipa ihmisen elämä ollut millainen tahansa, hänellä on
oikeus anteeksiantoon Vapahtajan
työn tähden.
Tärkeää on, ettei kenenkään
tarvitsisi lähteä yksin. Olisi joku, joka kostuttaa huulia, kääntää
kylkeä, laulaa ja rukoilee, sillä
viimeinen aisteistamme, joka toimii, on kuulo. Vapahtajamme tietää, mitä lähtevä tarvitsee ja hän
on jokaisen viimeisissä hetkissä, koska hän
on itse niin luvannut.
Sama
Vapahtaja
antaa voimaa myös
saattajien raskaaseen
tehtävään. Siellä, missä rukouksen hengessä
valmistaudutaan lähtemiseen ja lähettämiseen, on Pyhä lähellä,
ja saattotilanne voi olla myös voimia antava
niille, joiden on annettava rakas ihminen
suurempaan syliin.
Kuva Anitta Kolehmainen

kuolemanmerkkien lähestyessä,
palkattiin ylimääräinen hoitaja,
ekstra vakt, istumaan kuolevan
vierellä. Norjan öljytulot vaikuttavat varmasti siihen, että hoitajia
riittää myös ylimääräisiin vuoroihin. Olisiko seurakunnassamme
vapaaehtoisia, jotka voisivat olla kuolevan vieressä silloin, kun
omaisia ei ole.
Vapahtajallamme ei ollut saattohoitoa. Hänen äitinsä ei saanut
pitää häntä sylissä, pyyhkiä hikeä
otsalta, laulaa tuttuja heprealaisia
tai aramelaisia lauluja, lukea Tooraa eikä rukoilla hänen lähellään.

Kynttilänpäivän aikaan
joka häntä seuraa, ei pimeässä vaella.

Että olisi joku vierellä saattamassa
Tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksen julisteessa on äiti, joka
pitää sylissään kuolevaa tai kuollutta lastaan.
Kuva on kauhistuttavan koskettava. Se tuo mieleen GallenKallelan maalauksen, jossa Lemminkäisen äiti on poikansa ruumiin äärellä. Äiti on pelastanut
poikansa Tuonelan joesta. Toinen
kuva tuo mieleen Michelangelon
Pietà patsaan. Patsaassa Maria äiti pitää sylissään ristiltä otettua
poikaansa.
Molemmat äidit ovat kohdanneet suruista suurimman, lapsen,
vaikka aikuisenkin,
menetyksen. Äitien
kasvoista
kuvastuu
hätähuuto,
mutta
myös rakkaus ja toivo. Kaikissa kolmessa
kuvassa lähtenyt on
sylissä, oman äidin
sylissä. Mikä olisikaan ihanampi paikka,
josta saisi lähteä kohti
tuonpuoleista.
Yhteisvastuun kotimaan teemana on
saattohoito.
Olin
nuorena sairaanhoitoopiskelijana Norjassa, naisten suljetulla
osastolla kesätöissä.
Siellä ensimmäisten

Eri työalojen toiminta on vilkasta, voimavaroina innostus
ja aktiivisuus. Tämä kaikki on plussaa. Seurakunnassamme on
aloittanut ”Pyhiinvaellus Raamatun halki”- luentosarja, jossa on
mukana reilut sata seurakuntalaista.
Viime vuoden Kauneimmat joululaulu –tilaisuudet kokosivat
kirkkosalit täyteen väkeä. Joulun ajan kirkkotilaisuuksissa kuin
myös viime vuoden juhlissa, kirkkoherran virkaan asettamisessa
ja seurakuntamme diakoniatyön 100-vuotisjuhlassa, oli runsaasti seurakuntalaisia. Nämä kaikki toiminnalliset tapahtumat
ovat positiivisia, toivoa ja iloa antavia tilanteita, jotka eivät näy
väkimäärätilastoissa. Emme saa liikaa uppoutua tilastojen avaamaan tulevaisuuteen.
Toimintamme viestittää valoisasta tulevaisuudesta, yhteydestä, elämän ja toiminnan
jatkumisesta. Seurakunnan sisäisenä voimana ovat Kristuksen
armo ja Pyhän Hengen siunaus,
joilla Jumala meitä lataa ja varustaa. Siis tule ja katso.

Eija Seppä
vs. kehitysvammaistyön
pastori

Kuva KHY

L

ienen ollut erityisen kiltti, kun joulupukki toi minulle
kauko-ohjattavan maasturin? Sellaisen pienen, leikkikalun kokoisen mutta isopyöräisen, jota voi ohjailla myös
piha-alueella. Hyvin on maasturi pelannut. Paremmin
kuin edellisjoulun helikopteri, joka maahan pudotessaan särkyi
jo joulun pyhinä. Muuten hyvä tämä maasturi, mutta patterit ja
akku loppuvat aika nopeasti. Toivoton tapaus tämän jälkeen; ei
liiku minnekään!
Tässä lehdessä on katsaus seurakuntamme viime vuoden
väestötilastoon. Sen mukaan seurakuntamme läsnä olevan väestön määrä oli viime vuonna 48630 henkilöä, joka on 382 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2012. Seurakunnastamme erosi
viime vuonna 783 henkilöä, joka on 182 henkilöä enemmän kuin
vuonna 2012. Seurakuntamme väkimäärä vähenee.
Tämä ei ole poikkeuksellista. Kirkosta erosi viime vuonna
yhteensä 41079 henkilöä. Kirkkoon kuuluu nyt 76 % suomalaisista.
Tällä miinuslinjalla myös toteamme, että viime vuonna seurakunnassamme kastettiin 15 lasta vähemmän kuin vuonna
2012, seurakunnastamme muutti pois 40 henkilöä enemmän
kuin vuonna 2012, vihittiin 70 paria vähemmän kuin 2012 ja
avioeroja oli 26 enemmän kuin 2012.

Pääkirjoitus
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Yhteisvastuukeräyksen esimies piispa Samuel Salmi:

Nyt tukemaan saattohoitoa ja
maahan poljettujen ihmisoikeuksia
Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi toimii tämän vuoden
Yhteisvastuukeräyksen valtakunnallisena esimiehenä. Piispa Salmen aloitteesta keräys käynnistetään televisioitavalla jumalanpalveluksella Rovaniemen kirkosta
ensi sunnuntaina 2.2. klo 10.

Rovaniemi ansaitsee
tulla tunnetuksi maailmalla
•

•

Rovaniemi, Lapin pääkaupunkina on arktinen keskus
ja monien rikkaiden kulttuuritapahtumien paikka sekä
portti yleensä Lappiin. Myös
seurakunnallinen
toiminta
Rovaniemellä on rikasta. Rovaniemi ansaitsee tulla tunnetuksi niin Suomessa kuin
maailmalla.
Lapissa syntyneenä Lappi on
minulle rakas, haluan pitää sitä esillä, piispa Salmi kertoo
valintansa lähtökohtia.

Alkuperäiskansojen oikeudet
esillä Guatemalassa
Piispa Salmi muistuttaa, että keräyksen ulkomainen erityiskohde
Guatemala koskettaa alkuperäiskansojen tilannetta ja oikeuksia,
jotka myös täällä Lapissa ovat
monin tavoin ajankohtaisia. Salmi
pahoittelee, ettei päässyt paikan
päälle Guatemalaan tutustumaan
alkuperäiskansojen tilanteeseen,
mutta iloitsee, että Guatemalasta
on tulossa vieraileva ryhmä, joka
on myös mukana Rovaniemen tapahtumassa.

Ihmisarvo nousuun
ihmisoikeuksien koulutuksella
Piispa Salmi toivoo, että Yhteisvastuukeräyksen mahdollistaman
ihmisoikeuskoulutuksen
myötä
maya-kansan itsetunto kohenisi.
•

•

Että tiedostetaan entistä laajemmin ja syvemmin, että ihmisen fyysinen koskemattomuus on itsestään selvä asia.
Että lyöminen on väärin.
Että mayoilla syntyy ja vahvistuu ihmisarvon tunto: Minullakin on oikeus olla ihminen ja saamme olla ihmisiä
siinä missä muutkin.

Tarvitaan pitkäjänteistä
asennekasvatustyötä
Kyse on pitkäjänteisestä asennetyöstä, joka edellyttää opastamista, kouluttamista ja rinnalla kulkemista. Niiden avulla voidaan kohentaa ahdistettujen ja poljettujen
itsetuntoa ja auttaa heitä ihmisarvoiseen elämään, piispa Salmi
sanoo.

•

Emme saa lannistua, jostakin
on lähdettävä liikkeelle. Asiassa on myös saatu hyviä kokemuksia pilottiprojekteissa,
piispa Salmi rohkaisee.

Tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta
elämän loppumetreille
Keräyksen kotimaisena kohteena
on kuolevien saattohoidon parantaminen. Suomessa saattohoitoa
tarvitsee vuosittain noin 15.000
parantumattomasti sairasta ihmistä. Tällä hetkellä jokaisella heistä
ei kuitenkaan ole mahdollisuutta
laadukkaaseen tukeen ja hoitoon
elämänsä viimeisillä metreillä.
Piispa Samuel Salmi toteaa
saattohoitopaikkojen keskittyneen
suurille paikkakunnille Etelä-Suomeen, harvaan asutuilla alueilla
saattohoitokoteja vähän.
•

Keräyksellä on tarkoitus luoda alueellista tasa-arvoisuutta
ja yhdenvertaisuutta, vaikkapa siten, että Lapissakin olisi
paikkoja, joissa parantumattomasti sairaat voisivat viettää
viimeiset päivänsä turvallisesti läheistensä kanssa.

•

Tarvitaan sellaista koulutusta,
jossa ihmisen annetaan omilla ehdoilla kohdata jokainen
hetki elämästään ilman, että
ylhäältä päin tullaan sanomaan mitä hänelle kuuluu,
piispa Salmi pohtii.
Nyt pyritään luomaan järjestelmiä, että ihmiset voisivat
tulla hänen tueksi, joka saanut
kutsun lähteä. Ja hoitaa häntä
rakkaudella sekä pitää hänen
katseensa kiinni toivossa,
kunnes viimeinen kutsu tulee.

Saattohoito kertoo: elämäsi
jokainen päivä on arvokas

•

•

•

Saattohoidolla kirkko viestittää, että jokaisen ihmisen elämä on tärkeä loppuun asti. Ja
samalla myös sitä, että olemme suuren Jumalan edessä,
kun puhumme kuolemasta;
Hän, joka on antanut elämän,
on myös majesteetti, joka kerran ottaa sen pois.
Saattohoidolla kirkko viestii
ihmiselle, että olet arvokas,
et vain silloin kun olet nuori,
kaunis, voimakas, dynaaminen, energinen, aikaansaava
ja tuottava, vaan myös silloin
kun sinulla ei ole enää muuta
annettavaa kuin tyhjät kädet.
Niistä käsistä kirkko ja kanssakulkija ottaa kiinni ja sanoo:
Teemme elämästä arvokkaan
loppuun asti.

Ihmisen sylistä Jumalan syliin

Piispa kiittelee kirkon sairaalapappeja, jotka tekevät erinomaista
saattohoitotyötä sairaaloissa.
Lisäksi paikallisten seurakuntien papit ja diakoniatyöntekijät

Kaupallisen mainostoimiston valmistamat saattohoidosta kertovat
keräysjulisteet vaikuttavat ensi näkemältä synkiltä ja lohduttomilta.
Seurakuntien työntekijät ovat ottaneet kantaa puolesta ja vastaan sosiaalisessa mediassa. Piispa Salmi
ei kuitenkaan näe niitä ristiriitaisina
suhteessa siihen hoivaan, huolenpitoon, hellyyteen ja auttamiseen, mitä saattohoito parhaimmillaan on.

•

•

Mayat ovat olleet monin tavoin ahdistettu kansa. Ihmisoikeuksien
näkökulmasta
heidän olosuhteet ovat olleet
vaikeat. Näyttää, että heidän
ihmisarvonsakin on asetettu
kyseenalaiseksi.
Ihmiset ovat alistuneet lyömisiin ja hakkaamisiin. Vallanpitäjien fyysinen väkivalta
mayoja kohtaan on todella
ollut arveluttavaa, piispa huomauttaa.

•

Täytyy myöntää, että kuvat
hätkähdyttivät minua ensimmäisellä näkemisellä. Mutta
kun syventyy katsomaan tarkemmin, näkee, että on kysymys läheisyydestä, rakkaudesta ja välittämisestä.
Ehkä kuvat karuudessaan
herättävät meissä jokaisessa tunteen, että kuolema on
vihollinen, kuten Sanassakin
todetaan. Kuvissa kohtaamme
kuoleman todellisuuden ja tajuamme, että tästä kukaan ei
pääse pakoon. Säpsähdämme.
Mutta kun hyväksymme että
meidän kaikkien täytyy täältä
lähteä, silloin jäljelle jää se, että on joku jonka sylissä saa olla, jonka syliin saa nukahtaa.
Samalla se syli kenties kertoo
siitä, että minä tahdon antaa
sinut suuren Jumalan käsiin.
Tästä näkökulmasta nuo mainoskuvat näyttävät turvalliselta.

Yhteisvastuu kannattaa,
jokainen euro tärkeä
Piispa Samuel Salmi rohkaisee
osallistumaan yhteisvastuukeräykseen muistuttamalla, ettei mitään parannusta ihmisoikeuksiin
tai saattohoitoon saada aikaiseksi
ilman aineellisia edellytyksiä. Jokainen sentti ja euro on tärkeä yhteisen vastuun kantamisessa.

Saattohoito
Saattohoidolla tarkoitetaan kuolemaa lähestyvän ihmisen kokonaisvaltaista ja yksilöllistä huomioimista, jossa hyvän perushoidon
lisäksi vastataan kuolevan fyysisiin,
psyykkisiin, sosiaalisiin, hengellisiin
ja henkisiin tarpeisiin sekä tuetaan
omaisia.

•

osaltaan palvelevat saattohoitajina
työnsä mahdollistamissa rajoissa.

•

Piispa Salmen mukaan Guatemalan maya-intiaanien rikas kulttuuri
on tiedostettu niin Suomessa kuin
kautta maailman, mutta nykypäivän mayat elävät toisen luokan
kansaosana.

•

Piispa muistuttaa, ettei kysymys ole
vain tilojen rakentamisesta, vaan
myös siitä, että koulutetaan ihmisiä
kulkemaan kuolevien rinnalla.

Kuva KHY

Mayat ovat alistettu kansa

•

Koulutusta rinnalla kulkijaksi
lähtevälle

•

Piispa Samuel Salmi toivoo runsasta osallistumista Yhteisvastuukeräykseen.

Itsekukin voimme tarvita joskus saattohoitoa. Toivotko
itsellesi sellaisen lähtemisen
täältä ajasta, jossa on turvallista olla?
UM / KHY
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Seurakuntavaalit 2014

Seurakuntavaalit
isänpäivänä – nuoret
äänestävät toista kertaa

Vaalikampanjassa uskotaan
hyvän tekemiseen
Katukuvassa seurakuntavaalit näkyvät teemalla Usko hyvän tekemiseen. Kirkon tekemä auttamistyö
on yksi merkittävimmistä syistä
kuulua kirkkoon.
- Vaalien yhteydessä haluamme
muistuttaa siitä hyvästä, mitä seurakunnat jäsentensä kautta tekevät,
Leppänen sanoo.
Seurakuntavaalit ovat vahvasti
mukana myös sosiaalisessa mediassa, Facebookissa sekä Twitterissä.
Tavoitteena on nostaa äänestysprosenttia edellisistä vaaleista,
jolloin äänestämässä kävi 17 prosenttia äänioikeutetuista kirkon jäsenistä.
- Erityisesti ennakkoäänestysviikolla lokakuun lopussa vaalit näkyvät siellä, missä ihmiset liikkuvat,
Leppänen kertoo.

Kirkkovaltuusto on
seurakunnan ylin päättävä elin
Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista, kirkollisverosta, rakennushankkeista ja virkojen perustamisesta. Seurakuntavaaleilla valitut
luottamushenkilöt valitsevat myös
kirkolliskokouksen maallikkoedustajat.
Ehdokkaina voivat olla 18 vuotta täyttäneet, konfirmoidut seurakunnan jäsenet. Äänioikeus on 16
vuotta täyttäneillä kirkon jäsenillä.
(KT)

Hallinto yhteen,
toiminta paikallista
K

irkko haluaa kulkea eri suuntaan kuin kaavailtu kuntauudistus. Vaikka seurakuntiakin
kootaan yhteen laajemmalta alueelta hallinnollisiksi yhtymiksi,
varsinaisen toiminnan halutaan
olevan jatkossakin paikallisesti
mahdollisimman läheistä.
Tämä oli kirkkohallituksen
kansliapäällikkö Jukka Keskitalon viesti hiippakunnan kirkkoherroille ja hallintojohdolle Rovaniemellä viime viikolla.

Omintakeinen luonne

Seurakuntavaaleihin
aikaa 10 kuukautta
Liity kirkkoon 15.9.2014
mennessä, jotta voit asettua
ehdolle seurakuntavaaleissa.
Ehdokasasettelu päättyy
15.9.2014 klo 16.00.
Sinulla on äänioikeus seurakuntavaaleissa, kun täytät 16
vuotta viimeistään 9.11.2014.
Voit asettua ehdolle seurakuntavaaleissa, kun täytät 18 vuotta
viimeistään 9.11.2014.
Ennakkoäänestys
27.–31.10.2014.
Vaalipäivä 9.11.2014.

Kirkon hallinnon johtava virkamies, kansliapäällikkö Jukka Keskitalo korostaa seurakunnan omintakeista luonnetta.
- Seurakunta on hengellinen
yhteisö, jonka syvin olemus on
tuonpuoleisuudessa. Siinä salaisuudessa, jossa Jumalan läsnäolo murtautuu maalliseen maailmaan.
- Toisaalta seurakunta on luonteeltaan jumalanpalveluyhteisö,
kun jumalanpalvelus ymmärretään
laajasti koskevan kaikkea toimintaa lasten päiväkerhoista alkaen, ei
siis vain sunnuntain messu.
- Ja kolmanneksi seurakunta on
yhteisö, johon kuulutaan. Jäsenyyden pitäisi merkitä sellaista läheisyyttä, jossa siihen kuulumisella
on merkitys.

Voimavaroja toimintaan
Toukokuussa kokoontuvan kirkon
ylimmän hallintoelimen kirkolliskokouksen ratkaistavana on seurakuntauudistus, jonka mukaan
kaikkien seurakuntien pitäisi kuulua johonkin yhtymään.
Yhtymä hoitaisi seurakuntien
hallinnon, talouden, kiinteistöt ja

Kuva KHY

n Luterilaiseen kirkkoon valitaan
uudet paikallispäättäjät marraskuussa 9.11. Seurakuntavaalit ovat
toistaiseksi ainoa valtakunnallinen
vaali, jossa äänioikeus on 16 vuotta
täyttäneillä.
- Kirkko antaa nuorille tärkeän
vaikuttamismahdollisuuden. Ennakkoäänestys on mahdollista esimerkiksi monissa oppilaitoksissa,
ja vaalikone on mukana auttamassa
äänestyspäätöksessä, seurakuntavaalien projektipäällikkö Mari Leppänen sanoo.
Valituiksi tulevat päättäjät ovat
avainasemassa esimerkiksi seurakuntien virkoihin, tilankäyttöön ja
määrärahoihin liittyvissä ratkaisuissa.
- Seurakuntien rakennemuutokset
ja tiukkeneva taloustilanne vaativat
päättäjiä tekemään vaikeitakin valintoja monen hyvän asian väliltä.
On tärkeää, että nuorten ääni kuuluu, Mari Leppänen muistuttaa.

Seurakuntayhtymän tavoite:

muut yhteiset tehtävät. Paikallinen
seurakunta vastaisi nykyiseen tapaan varsinaisesta toiminnasta.
Käytännön seurakuntaelämässä
muutos ei välttämättä näkyisi mitenkään. Optimistisimmat voivat
jopa toivoa, että voimavaroja itse
toimintaan olisi nykyistä enemmän.
Uudistusesityksen ydin on, että seurakunnat voisivat keskittyä
hengelliseen työhön, kirkon perustehtävään, Keskitalo korostaa.
Esitys on vastaus siihen kehitykseen, että kuntaliitoksissa viime vuosina on pääsääntöisesti
yhdistetty yhdeksi suureksi seurakunnaksi. Nyt kirkko haluaa ottaa
aloitteen omiin käsiinsä, eikä vain
sopeutua väistämättömään.

Rovaniemellekin
kumppaneita
Rovaniemi ja muut suuret seurakunnat eivät voi jäädä uudistuksen ulkopuolelle, vaan niidenkin on muodostettava yhden
tai useamman naapurin kanssa
yhtymä.
- Rovaniemi voisi luonnollisesti toimia nykytapaan, mutta tässä
haetaan koko kirkolle yhdenmukaista käytäntöä, ettei tarvita kaksinkertaista lainsäädäntöä, Keskitalo selittää.
Jos kirkolliskokous päättää kaavaillusta seurakuntayhtymästä, Lapissa käynnistetään tuomiokapitulin johdolla neuvottelut erilaisista
vaihtoehdoista. (TK)

Tammi-helmikuun vaihteessa

TV-kamerat valtaavat Rovaniemen kirkon
Jumalanpalvelus suorana
TV-lähetyksenä 2.2. klo 10

Sunnuntaina 2.2. klo 10 televisioidaan Rovaniemen kirkosta valtakunnallisen Yhteisvastuukeräyksen
avajaisjumalanpalvelus. Palveluksessa saarnaa piispa Samuel Salmi,
liturgina toimii kirkkoherra Jouni
Riipinen. Kanttorina toimii Lauri
Ahola, urkurina Mauri Miettunen.
Musiikissa palvelevat Kamarikuoro AVE, Klassinen sekakuoro sekä
Rautiosaaren lapsikuoro sekä kanttoreiden soitinyhtye. Antti Lehmus
kertoo kolehtikohteesta. Esirukouksessa ja raamatuntekstien lukemisessa avustavat guatemalalaiset
Dora Marina Arriola Vega ja Ruby
Esmeralda Coy Quej. Lisäksi esirukoukseen sisältyy meditatiivinen
runo Ulla Miettusen lausumana.
Vapaaehtoiset palvelevat raamatunsanan lukemisessa ja kolehdinkeräyksessä. Urkulehterin tilat on
varattu kuorolaisille, pyhäkoulua
lehterin takahuoneessa ei järjestetä.

avustaa. Yhteislauluina on tuttuja
virsiä. Juontajana ja puhujana musiikkihartaudessa on Mirja-Liisa
Lindström.
Musiikkihartaus lähetetään televisiossa laskiaissunnuntaina 2.3.
klo 10.

Lauantaina 1.2. klo 10
nauhoitetaan
perhejumalanpalvelus
Jumalanpalvelus on myös nähtävissä internetin kautta YLE Areenassa suorana lähetyksenä.
Sunnuntaina 2.2. ei ole seurakunnan omaa radiolähetystä Radio Dein kanavalla.

Perjantaina 31.1.
musiikkihartauden
TV- nauhoitus klo 18

Kun kerran TV-joukot ovat lähteneet Rovaniemelle, Lapin porteille

asti, samalla reissulla nauhoitetaan
kaksi muuta myöhemmin lähetettävää tilaisuutta.
Perjantaina 31.1. klo 18 alkaen
nauhoitetaan musiikillinen hartaus
Lauluja Elämän lähteellä.
Tilaisuudessa esiintyvät rovaniemeläiset kuorot: Seitakuoro Kadri Joametsin, Kamarikuoro AVE
Maie Kuusikin sekä Rovaniemen
musiikkiluokkien kuoro ja soitinyhtye Paula Nikkilä-Rautajoen
johdolla. Kanttoreiden soitinyhtye

Lauantaiaamuna 1.2. klo 10 lapset
ja perheet valtaavat kirkon. Tuolloin nauhoitetaan adventtisunnuntain perhekirkko, joka lähetetään
ulos adventtina 30.11.
Kokoontumisessa
laululla
ja musiikilla on merkittävä osa
niin lasten esittämänä kuin myös
yhteisenä lauluna. Liturgina toimii Ilari Kinnunen, kanttorina ja
urkurina Sanna Peltola, saarnan
pitää Sanna Kerola. Vauvamuskarilaiset esiintyvät kirkkohetken
alussa. Lapsikuorot Liekki ja

Valonlähde laulavat Ruusu Tervaskannon johdolla. Musiikissa
avustaa myös soitinyhtye Tarja
Alakörkkö, Perttu Peltola, Olli
Pylkkänen ja Harriet Urponen.
Lapset lukevat Raamatun sanaa
ja esirukouksen, he myös sytyttävät kynttilän ja kantavat kolehdin.
Urkulehterin tilat on varattu kuorolaisille.

Huomioitavaa
nauhoituksissa
Tilaisuuksiin toivotaan seurakuntalaisten runsasta osallistumista.
On suotavaa, että saavutaan kirkkoon viimeistään 20 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.
Nauhoitukseen luonteeseen ja
käytäntöön kuuluu, että voidaan
joutua tekemään useampi otos
jostain tilaisuuden osasta. Tämä
yleensä pidentää tilaisuuden kestoa.
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Sairaalapastori Hannu Ullner:

Ettei kuoleva jäisi yksin
S

airaalapastori Hannu Ullner
kokee työnsä sairaalaympäristössä mielekkäänä. Saattohoito on lähes jokapäiväinen osa työtä. Siinä vaiheessa kun lääketieteellisiä keinoja parantumiseen ei
enää ole, hoidon sisältö muuttuu.
Hoidosta ei luovuta, vaan pyritään antamaan parasta mahdollista
hoitoa.
- Saattohoidossa huolehditaan
kuolevan fyysisistä, psyykkisistä,
sosiaalisista ja hengellisistä tarpeista. Papin rooli on ennen kaikkea sielunhoidossa ja hengellisessä
tuessa, Ullner sanoo.

Kun edessä viimeinen rajapyyki
Ihmisen peruskokemus elämästä
on sen jatkuminen. On menneisyys, on tämä päivä ja tulevaisuus.
Se antaa turvallisuuden kulkea
ja katsoa eteenpäin.
Kun tulee tieto, ettei se enää jatku, elämä järkkyy. Ihminen on
tilanteessa, jota ei ole koskaan
kokenut: 'Se oli nyt sitten tässä'.
- Ei tällaiseen kukaan
osaa perimmältään valmistautua. Auttaminen on sitä,
että joku tarjoaa kokemuksen: 'minua ei jätetä yksin',
Hannu Ullner sanoo.

On kuultava se, mistä kuoleva
haluaa puhua
Hannu Ullner pitää kuolevan kohtaamisessa tärkeänä, että keskusteluilla pyritään auttamaan niissä

asioissa, jotka potilaalla ovat päällimmäisinä.
- En pyri johtamaan kuolevan
ajatuksia muuhun kuin mihin hän
itse on kiinnittynyt. Jos sen yrittää
ohittaa, pyrkii ehkä ratkaisemaan
enemmän omia kuin potilaan kysymyksiä. Se on aika epäeettistä.
Sielunhoitajan tehtävä on pystyä
kuulemaan se, mistä potilas haluaa
puhua, Ullner korostaa.

Hengelliset kysymykset
kuolevan kanssa
Nousevatko hengelliset kysymykset esiin saattohoidon
kohtaamisissa? Onko ihmisillä
tarve päästä sovintoon itsensä,
läheisten ja Jumalan kanssa?

Tilaa sanoille ja hiljaisuudelle
Hannu Ullner näkee sairaalapapin
kutsumuksena auttaa kuolevaa ihmistä puhumaan. Tilaa on myös
puhumattomuudelle tai vaikkapa
huumorille, jotka voivat olla potilaan tapa käsitellä kipeää tilannetta.
- On kunnioitettava potilaan
valintoja eikä mennä muuttamaan
niitä väkisin muuksi. Sairaalapapin on kuitenkin oltava rohkeampi
kuin sairastava ihminen. On myös
uskallettava hienovaraisesti puhua
siitä, mitä kuoleva ei uskalla.
- Ihmiset ilmaisevat asioita varovasti, ikään kuin sanoittavat polun
pään. Se on merkki, että sillä halutaan edetä. Silloin on hyvä kysyä,
tätäkö tarkoitat ja samalla rohkaista, että polulla on ihan turvallista
liikkua ja tästä kannattaa puhua,
sairaalapappi kuvaa keskustelutapaansa.

- Joskus lämmin kädenpuristus,
hymy, avoin katse, kyynel silmäkulmassa kertoo keskustelun vahvasta merkityksestä, Hannu Ullner
muistaa.

Omaisten tuki
tärkeää lähtevälle
Kuolevan omaisilla osa tärkeä osa
saattohoidon kokonaisuudessa.
- Kuolevan turvallisuuden vuoksi on tärkeää, että on yhteys läheisiin ja omaiset ovat aktiivisesti
mukana. Heilläkään ei toki aina
ole aikaa eikä voimia olla kokoaikaisesti mukana. Silloin joku
vapaaehtoinen koulutettu ihminen
voi olla merkittävä tuki. Hän voi
ulkoiluttaa, lukea, keskustella silloin kun potilas niin toivoo.
- Rovaniemellä esimerkiksi
Syöpäyhdistyksen kautta löytyy
vapaaehtoisia rinnalla kulkijoita,
Ullner muistuttaa.

Kysy itseltäsi: Miten suhtaudun
kuolevan kohtaamiseen?

Kuva KHY

Kaaokseen
jäsennystä
Elämän päättymiseen liittyvä ulkopuolelle ja yksin
jäämisen
kokemus
ahdistaa. Se liittyy uuden tilanteen epäselvyyteen
ja hahmottomuuteen. Sanojakaan
ei ole.
- Silloin tarvitaan korvia ja ymmärtäviä sydämiä, jotka kykenevät ottamaan vastaan kuolevan
kaoottista, ristiriitaista ja vaikeaa kokemusmaailmaa. Tarvitaan
myös taitoa turvallisuuden luomiseksi.
- Kuoleva itse jäsentää tilannettaan, kun hän puhuen purkaa
tuntemuksiaan. Jäsentymistä ja sen
myötä helpotusta voi myös tapahtua sillä, että hän kuulee rukouksen
tai Raamatun sanan sanoittavan
elämänsä tilannetta, Ullner kertoo
kokemustensa perusteella.

Hannu Ullner kertoo kuuntelevansa tarkalla korvalla, tulevatko
hengelliset kysymykset esiin suoraan tai rivien välissä ilmaistuina.
- Ne ovat usein aika arkoja asioita, joihin liittyy syyllisyyden tunteita joita häpeillään.
- Rohkaisen käsittelemään myös
näitä asioita, jotta lähtijä saisi rauhaa viimeisiin päiviinsä ja voisi
sopia konkreettisesti kipeitä asioitaan ja tavallisiakin. Monesti
omaisetkin kertovat helpotuksestaan: 'Hienoa, että saimme siinä
surussa selvitettyä kaikki asiat',
Ullner kertoo.
- Saattohoidon keskustelut ovat
kuin matkalla olemista. Se mihin
ihminen lopulta sisimmässään
päätyy, tulee harvemmin papin tietoon. Keskustelut ovat monitasoisia ja hienovaraisia. Minun asiani
ei ole päästä selville, mitä potilas
niistä hyötyi.

Sairaalapastori Hannu Ullnerin mielestä hyvä kuolema on sitä, että rinnalla
on läheisiä ihmisiä, joiden
kanssa asiat on puhuttu.
On sopusointu ja rauha
Jumalan kanssa, eletyt ja
elämättä jääneet asiat kohdattu ja on tunto, että olen
valmis lähtemään.

Hannu Ullner pitää merkittävänä,
että Yhteisvastuu nostaa nyt esiin
saattohoidon. Hän toivoo, että
keräys mahdollistaisi sairaaloihin
kodinomaisia huoneita kuoleville.
Hän pitää tärkeänä myös vapaaehtoisten kouluttamista kuin myös
sitä, että itse kukin miettii, miten
avoimesti kohtaa tällaiset elämän
käänteet läheisiinsä tai omaan elämään liittyen.

ELÄMÄN ILTA
Kirpputori Toivon tori, Lapinkävijäntie 23,
auki ti-pe klo 10-17.
Toivon tori kiittää kaikkia yrityksiä ja yksityisiä
arpajaispalkintojen lahjoittajia.
Torilla myynnissä kolme hopeista leikkelehaarukkaa.
Kysy lisää kirpputorin kassalta.

AAMUKAHVIT
SANAN ÄÄRELLÄ
Tupasvilla-asukastuvalla Tuohitie 5 C 24
klo 10-11.30.
12.2. Joka aamu on armo uus.
26.2. Käykäämme nyt Jerusalemiin.
26.3. Elämän leipä.
2.4. Valoa kohti.
23.4. Pääsiäisen jälkeinen keskiviikko.
14.5. Aurinko paistakoon, elämä maistukoon!
Sudensuun asukastuvalla Sudentie 18 D
klo 10-11.30.
20.2. Sanan kylvö.
27.3. Elämän leipä.
24.4. Pääsiäisen jälkeinen torstai.
15.5. Kirkkaat riemun äänet soivat.
Tiedustelut lähiö- ja perhediakoniatyöntekijä
Marjo Rundgren 040-7212028.

läheisensä menettäneille
Rovaniemen Terveyskeskussairaalassa,
Sairaalakatu 1.
4. kerroksen neuvotteluhuoneessa
18.2. ja 13.5. klo 17.
”Tuska on suurta. Kyllä. Niin.
Mutta sen pieniksi pilkoin.
Kun kerroin siitä,
se väheni.
Jos vaikenin,
se läheni…”
Eila Kivikk’aho
Mukana sairaalapastori Lauri Kinnunen ja
sairaanhoitaja Sirkka Peltola
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Syrjintä
elää
sitkeässä

YHTEISVASTUU 2014
Parannetaan saattohoidettavien
olosuhteita Suomessa
n Suomessa yhteisvastuuvaroin luodaan valtakunnallinen saattohoidon osaamisverkosto, jonka turvin jokainen
kuoleva voi saada ammattimaista saattohoitoa riippumatta asuinpaikastaan. Keräyksen tuotolla terveydenhuollon
ammattilaisille järjestetään saattohoitokoulutusta ja perustetaan sähköinen saattohoidon konsultaatiojärjestelmä
ammattihenkilöstön sekä potilaiden että omaisten tarpeisiin. Myös seurakuntien sielunhoitotyön roolia nostetaan entistä näkyvämmäksi kuolevan potilaan hoidossa ja
omaisten tukemisessa. Hankkeen toteuttamista koordinoi
Terho-säätiö.

n Lähes joka toinen Guatemalan 14 miljoonasta asukkaasta on syntyperältään alkuperäiskansan edustaja, maya. Määrästä huolimatta mayojen vuosisatoja kestänyt syrjintä
jatkuu edelleen. Mayoja ei välttämättä päästetä sairaaloihin, sukujuuret estävät työnsaannin, virastoissa joutuu odottamaan, kunnes
muita on palveltu. Sukupolvien ajan mayojen
asuttamia maita luovutetaan korvauksetta esimerkiksipalmuöljyä tuottaville yrityksille.

Tuetaan ihmisoikeustyötä
Guatemalassa

Myös vuonna 1996 päättynyt, peräti 36
vuotta kestänyt sisällissota maata hallinneen
sotilasjuntan ja sissien välillä, on jättänyt
jälkensä kansalaisiin. Kuolemanpartiot kaappasivat, kiduttivat ja teloittivat hallituksen
vastaisista mielipiteistä epäiltyjä. Verisessä
sodassa sai surmansa 200 000 ihmistä. Yhteiskunnan toimijoihin ja toisiin ihmisiin on
edelleen vaikea luottaa.

n Keräyksen ulkomaisena esimerkkikohteena vuonna
2014 on Guatemala, jossa Yhteisvastuu tukee alkuperäiskansojen parissa tehtävää ihmisoikeustyötä. Yhteisöjä
koulutetaan tiedostamaan ja vaatimaan oikeuksiaan muun
muassa omaan kieleen, kulttuuriin ja maahan sekä ehkäistään perheväkivaltaa ja tuetaan yhteisöjän kehittämään
toimeentuloaan. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.

Osallistu
Yhteisvastuukeräykseen.

Guatemalassa syrjintä elää sitkeässä myös perheiden sisällä. Naisiin ja lapsiin kohdistuva väkivalta on suuri ongelma. Naiset tukevat toisiaan vaikeissa elämäntilanteissa. Kuva: Ville Asikainen

Erityisesti maaseudulla moni alkuperäiskansan edustaja ei ole edes tietoinen omista
oikeuksistaan yhteiskunnassa. Syrjintä ja perinteiset käyttäytymismallit elävät sitkeässä
– myös perheiden sisällä. Yleinen koulutuksen puute, ihmisten haluttomuus osallistua
yhteiskunnan toimintaan sekä naisiin kohdistuva väkivalta ovat suuria ongelmia. Kaupungeissa rikollisjengit vetävät puoleensa köyhiä
nuoria. Tyttöjä uhkaavat edelleen jopa alle
15-vuotiaina solmitut avioliitot.
Salla Peltonen

Usko omiin kykyihin
saa ihmeitä aikaan
n Rouva Dominga Xol Pop, 53,
on kahdeksan lapsen äiti. Dominga ei päässyt koskaan kouluun,
eikä osaa lukea tai kirjoittaa. Hän
puhuu ainoastaan maya-kieltä,
quechia. Espanjaa taitamattomalle
toimeentulon hankkiminen maataloustuotteiden torimyynnillä on
vaikeaa, koska yhteistä kieltä ei
aina ole. Guatemalassa puhutaan
kaiken kaikkiaan yli 20 mayakieltä. Ihmiset eivät välttämättä ymmärrä toisiaan, vaikka asuisivat
naapurikylissä.
Ulkoisista haasteista huolimatta
rouva Domingaa vahvempaa naista saa hakea. Länsimaisen naisen
silmiin hänestä huokuu sisäinen
rauha, syvä tyyneys ja hiljainen
päättäväisyys. Dominga on rakastettu ja kunnioitettu keskushahmo
kylänsä naisten keskuudessa. Hän
auttaa naisia ja tyttöjä vahvistumaan ja pääsemään elämässään
omin avuin eteenpäin. Näin ei
kuitenkaan ole ollut aina. Dominga on käynyt elämässään läpi helvetin, jota eisoisi yhdenkään ihmisen koskaan joutua kokemaan.
13-vuotiaana
naapurikylään
naitettua Domingaa odotti karu
kohtalo, jonka guatemalalaisnaiset ovat jakaneet sukupolvien
ajan. Domingan mies pahoinpiteli
häntä ja heidän lapsiaan vuosikausia.
- Hän hakkasi minua, vaikka

Luku- ja kirjoitustaidottoman Domingan elämä muuttui täysin, kun hän
pääsi ihmisoikeuskoulutukseen ja ymmärsi oikeutensa yhteiskunnassa. Nyt
Dominga auttaa päivittäin yhteisönsä
perheväkivallasta kärsiviä naisia ja
hankkii tuloja kasvattamalla ja myymällä kanoja. Kuva: Ville Asikainen

olin viimeisilläni raskaana. Lapset
katsoivat vieressä ja kärsivät, kun
isä hakkasi heitäkin. Pelkäsin, että lapseni toistavat samaa kaavaa
omien lastensa kanssa ja väkivallan kierre vain jatkuu, Dominga
muistelee.

Naiset vahvistuvat
askel askeleelta
Elämä teki kuitenkin täyskäännöksen. Domingalle tarjottiin
mahdollisuutta opiskella.
- Alkuun ajattelin, että mitä ihmettä, minäkö menisin kouluun?
Minä, vanha nainen, toinen jalka haudassa, Dominga huudahtaa
pilke silmäkulmassaan.
Uteliaisuus vei kuitenkin voiton. Dominga suoritti yhteisvastuuvaroin rahoitettavan ihmisoi-

keus- ja demokratiakoulutuksen,
jossa naisille kerrotaan heidän
perusoikeuksistaan. Naisia kannustetaan luottamaan omiin kykyihinsä ja mahdollisuuksiinsa.
Ryhmissä opetellaan myös toimeentuloa tukevia perustaitoja,
kuten yhteenlaskua, kanankasvatusta ja viljelytietoutta.
Myös pahoinpitelylle tuli piste.
Dominga ei enää suostunut hakattavaksi vaan houkutteli miehensäkin mukaan koulutukseen. Tilanne kotona rauhoittui. Nykyisin
Dominga auttaa ja neuvoo aktiivisesti yhteisönsä naisia.
Yhdessä he ovat perustaneet
myös pienimuotoisen säästöryhmän, jonka uudet jäsenet saavat
kananpoikia kasvatettavaksi ryhmältä. Myöhemmin kanat myydään torilla ja saaduista tuotoista
osa menee aina ryhmän säästöpankkiin. Loppuosan naiset voivat käyttää, kuten itse haluavat.
Domingan tavoin moni investoi rahansa lastensa koulutukseen.
Aiemmin taloudellisesti miehistään täysin riippuvaisille naisille
omien ansioiden hallinta on todella vapauttava kokemus.
- Ensimmäisen kerran elämässäni tiedän, miltä tuntuu pitää seteleitä omissa käsissä, Dominga
iloitsee.
Riikka Seppälä ja Salla Peltonen
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Kuva Päivi Kettunen

Kysymyksiä YV-keräyksestä
n Mitkä ovat keräyksen tuotot ja kulut? Paljonko lahjoituksestani menee suoraan
avustustyöhön?
Yhteisvastuukeräyksen vuosituotto on viime vuosina ollut
noin 4−5 miljoonaa euroa. Jokaisesta lahjoitetusta eurosta
noin 80 % ohjataan hädänalaisten auttamiseen Suomessa ja
kehitysmaissa. Loput käytetään
vaikutustoimintaan,
seuraavan euron keräämistä tukeviin
toimiin sekä keräyksen hallintoon.
n Miten Yhteisvastuukeräyksen tuotto jaetaan?
60 % tuotosta menee Kirkon
Ulkomaanavun välityksellä kehitysyhteistyöhön ja katastro-

”Elän täyttä elämää”
n 70-vuotias Hilkka sai syöpädiagnoosin maalikuussa 2013.
- Levinnyt lähes kaikkiin sisäelimiin. Ei voida leikata, Hilkka muistelee lääkärin sanoja.
- Kyllä siinä oli kuin halolla
päähän lyöty. Ensin sitä on jonkinlaisessa shokissa, pystyy toimimaan ja hoitamaan asioita. Minäkin kutsuin samana iltana juristin ja lapset luokseni ja hoidin
testamenttini kuntoon. Hetken
päästä tilanteen ymmärtää ja tulee vastareaktio, Hilkka kuvailee.
Syöpä sinänsä ei ollut Hilkalle
uusi tuttavuus, hän on sairastunut siihen aiemminkin. Siitä on
kuitenkin jo 20 vuotta aikaa ja
tämä uusi tapaus tuli aivan puun
takaa.
- Olen yrittänyt laihduttaa
vuosikausien ajan ja olin innoissani, kun viimeinkin aloin laihtua. Valitettavasti sitten tuli muitakin oireita, ja tässä sitä ollaan,
vaikeasta tilanteesta huolimatta
elämään valoisasti suhtautuva
Hilkka kertoo.

Osaamista ihmisten
kohtaamiseen
Matka maaliskuusta tähän päivään on ollut rankka. Syövän
alkupisteen löytäminen ei ollut
yksinkertaista. Se täytyi selvittää, jotta sytostaattihoidot pystyttiin suunnittelemaan oikein.
- Reilun puolen vuoden aikana tapasin 27 lääkäriä seitsemässä eri sairaalassa. Täytyy
sanoa, että heidän valmiutensa
kohdata erittäin vakavasti sairas, kenties pian kuoleva potilas, vaihteli melkoisesti. Aloin
oikein kiinnittää huomiota siihen, miten he puhuivat ja elehtivät, Hilkka kertoo.
- Koulutusta todella tarvitaan.
Laudaturit ja lääketieteen opinnot eivät anna riittäviä valmiuksia ihmisten kohtaamiseen.
Terho-kodin Hilkka keksi
Helsingin Sanomien kuolinilmoituksista.
- Mietin, että tuon täytyy olla
hyvä paikka, kun sitä aina kii-

tellään ja päätin, että minunkin
on päästävä sinne, Hilkka naurahtaa.
- Tunnen olevani etuoikeutettu, koska sain kotikunnaltani
maksusitoumuksen Terho-kotiin. Vasta jälkikäteen ymmärsin, miten vaikeaa saattohoitokotiin on päästä. Hilkka asuu
kotona, mutta osallistuu Terhokodin päivätoimintaan.
- Ajattelen kyllä kuolemaa
monta kertaa päivässä, mutta
minulla ei ole pätkääkään surullinen olo. Koen, että minulla on
ollut hurjan hyvä elämä: mies,
lapset ja lastenlapset. Elän edelleen täyttä elämää ja tulevasta
en tiedä. En edes halua ennusteita jäljellä olevasta elinajasta. Ainahan sitä sanotaan, että
pois pitäisi lähteä silloin, kun
pirskeet ovat parhaimmillaan,
Hilkka hymyilee pilke silmäkulmassaan.

fiapuun. 20 % käytetään vuosittain valittavaan kohteeseen
Suomessa ja 20 % kirkon ja
seurakuntien tekemään avustustyöhön.

n Meneekö apu perille?
Kirkon Ulkomaanapu on luotettava, Yhteisvastuun pitkäaikainen yhteistyökumppani.
Ulkomaanavun
asiantuntijat
seuraavat jatkuvasti varojen
käyttöä ulkomaisissa avustuskohteissa ja raportoivat havainnoistaan Yhteisvastuun keräystoimikunnalle, jonka tehtävänä
on valvoa, että varat käytetään
sopimusten mukaisesti. Keräystoimikunta seuraa ja valvoo
samalla lailla yhteisvastuuvarojen käyttöä kotimaassa.

YHTEISVASTUUTAPAHTUMIA
ROVANIEMELLÄ 2014
Yhteisvastuukerääjät keräävät
keräyslistoilla kotiovilla 2.2. - 30.4.
2.2.

Messu Rovaniemen kirkossa, Yhteisvastuukeräyksen 		
valtakunnallinen avajaismessu, suora televisiointi
TV 1 klo 10. Messun jälkeen YV- kahvitilaisuus
seurakuntakeskuksessa. Mukana KUA:n Kirkon 		
Ulkomaanavun kumppanijärjestöjen guatemalalaiset
työntekijät Dora Arriola Vega ja Ruby Coy Quej.

2.2.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö avaa Yhteisvastuukeräyksen TV1 sekä YLE Radio 1 klo 12.05.
			
7.-8.2. Lipaskeräys ostosmarkettien edessä 7.2. klo 10–20 ja
8.2. klo 10–18. Ilmoittautuminen lipaskerääjäksi puh.
(016) 335 5236 (diakoniatoimisto).
24.2.

Lapin musiikkiopiston konsertti Rovaniemen kirkossa
klo 19. Vapaa pääsy, kolehti Yhteisvastuun hyväksi.

23.2.

Tuomasmessu Rovaniemen kirkossa klo 19, 			
kolehti Yhteisvastuulle.

13.3.		Riemukierroshiihto Kirkkolammella klo 18
Salla Peltonen

SINUA
TARVITAAN
YHTEISVASTUUKERÄYS
ALKAA 2.2.
Yhteisvastuukeräys on kirkon suurkeräys helmikuusta huhtikuuhun.
Suomen suurimmassa kansalaiskeräyksessä on liikkeellä on
40 000 vapaaehtoista kerääjää.
Voit auttaa euroilla, mutta myös omalla talkootyölläsi.
Yhteisvastuukeräys tarjoaa tähän erinomaisen mahdollisuuden.
TARVITSEMME LISÄÄ
• LISTA- JA LIPASKERÄÄJIÄ,
• RIEMUKIERROSHIIHTÄJIÄ • JA MUITA VAPAAEHTOISIA!
Ota yhteys oman alueesi diakoniatyöntekijään puh. 016 - 33 55 11
(srk:n keskus) tai diakoniatoimistoon puh. 016 - 33 55 236.

3.4.

Suosittuja riparilauluja - ilta Rovaniemen kirkossa
klo 18. Toivo laulu rippikoulumuistojen maisemissa.
Mukana Olli Pylkkänen, Harriet Urponen, Tauno 		
Savioja, Mauri Miettunen ja Ilonlähde.
Kolehti Yhteisvastuun hyväksi

20.4.

Lavrenchuk – perheyhtyeen konsertti Rovaniemen
kirkossa klo 18. Ohjelmatulot YV-keräykselle.

11.5.

Äitienpäivälounas Yhteisvastuukeräyksen hyväksi 		
Muurolan kappelissa, klo 11 alkavan perhekirkon jälkeen

RIEMUKIERROSHIIHTO
Kirkkolammen jäällä
torstaina 13.3. klo 18
Sporttisia ihmisiä hyvän asian puolesta!
”Kilpailijat” hiihtävät eri tyylein ja asuin 300 m:n rataa
ja tuotto tulee Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Myytävänä ”kisaeväinä” makkaraa, munkkeja ja kahvia!
Joulupukki lähettää kilpailijat!
Ilmoittaudu hiihtäjäksi (016-3355 236), joka kerää itselleen
sponsoreita (keräyksen hyväksi) ja sitten hiihtää kisassa.
Voit tulla myös vain katsomaan ja kannustamaan!
Rovaniemen seurakunta
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Majaa
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8.2. klo 18 vietetään Majataloiltaa
Rovaniemen kirkossa. Odotettavissa on ilta
täynnä iloista musiikkia, lämmintä yhdessäoloa
ja koskettavia sanoja. Illan isäntänä toimii ja
musiikista vastaa monesta laulustaan tutuksi
tullut Majatalo -idean isä, gospelmuusikko Pekka Simojoki, yhdessä EtCetera- kuoron ja yhtyeen kanssa. EtCetera- kuoron tavaramerkkejä
ovat afrikkalaisvaikutteinen, vauhdikas musiikki sekä rento tapa esiintyä. Mukana on myös
Suomen Lähetysseuran pastori Jukka Jämsen,
joka avaa uusia ikkunoita rukouksesta. Monenlaiset yllätykset kuuluvat myös Majatalojen
luonteeseen.
Majatalo -illat lähtivät liikkeelle alun perin
yli 15 vuotta sitten Riihimäeltä. Ne saavat liikkeelle paljon myös sellaista kuulijakuntaa, jota
ei kirkossa kovin usein nähdä.
- Lähdimme Majatalon kanssa tien päälle,
koska kyselyitä tuli paljon eri puolilta. Enkä panisi pahakseni, jos tämä ’tauti’ leviäisi muuallekin. Tämä ovat vähän erilainen tapa kokoontua,
kokea yhteisöllisyyttä ja puhua hengellisistä
asioista ihmisten kielellä. Uskon, että jotain tällaista tämän maan kirkoissa tarvitaan tänään”,
Pekka Simojoki kertoo.
Majatalo -ilta on myös osa Suomen Lähetysseuran Tasaus -keräystä, jolla tuetaan kaikkein
vähäosaisimpia eri puolilla maailmaa.

Myös Majatalo -seminaari
Ennen Majataloiltaa on mahdollisuus kaikkien
kiinnostuneiden osallistua myös Majatalo -seminaariin, jossa on opetusta, rukousta, musiikkia ja hengellistä varustamista. Tämä seminaari
pidetään Rovaniemen seurakuntakeskuksessa
klo 16.30. Kaikkiin tilaisuuksiin on vapaa
pääsy.

Mummomuskari
alkaa Helmikammarilla
n Mummomuskarissa kokoonnutaan yhteen

musisoimaan, muistelemaan, kertomaan tarinoita, soittamaan ja laulamaan. Myös vaarit
ovat tervetulleita mummomuskariin, jonka
tavoitteena on löytää yhteinen sävel ja syke
ja nauttia musiikista sen monissa muodoissaan. Suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa
Harriet Urponen.
Mummomuskarit ovat tiistaisin
21.1., 11.2., 11.3., 8.4. ja 6.5. klo 13–14.
Nyt kaikki mummot musisoimaan!

Kotisivut
www.rovaniemenseurakunta.fi

EtCetera
Pekka Simojoki
Jukka Jämsén
La 8.2. klo 18.00

Rovaniemen kirkko

Rukousseminaari, Jukka Jämsén, srk-keskus klo 16.30

Illassa pientä tarjoilua
järj.Rovaniemen ev.lut.srk

Tervetuloa!

����������� �� �����
�����������������������
������
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.

Rovaniemen
seurakunnan ohjelma
sunnuntaisin
klo 9. - 12.
Sunnuntaina 2.2.
ei ole seurakunnan
omaa radiolähetystä
Radio Dein kanavalla.
Seuraa ilmoittelua
perjantain
Lapin Kansalehdessä.
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Sanna Kerola vihitään
papiksi 9.2. Oulussa
Kuva JH

eurakunnan lapsityön lehtori
Sanna Kerola vihitään papiksi
9.2. Oulussa. Kerola on vastannut
seurakunnan lapsityöstä vuodesta
1998 lähtien. Sitä ennen hän toimi
vuoden lapsi- ja nuorisotyön teologina.

Mikä sai hakemaan
pappisvihkimystä
vuosien työn jälkeen?

Olin pitkään ajatellut, että jos Jumala kutsuu minut papin tehtävään, niin tunnistan kyllä kutsun.
Eräänä maaliskuisena aamuna
hartautta valmistellessani, tunsin
hyvin kirkkaana, että Jeesus kutsuu minua papiksi. Kerroin asiasta ensin perheelleni ja sitten
työkavereilleni. Vastaanotto oli
hyvin lämmin ja tunsin näin saavani kutsun myös seurakunnalta.
Tällä tiellä nyt olen, nöyrällä ja
kiitollisella mielellä.

aika muutti käsitystäni Raamatusta
ja muovasi samalla ajatteluani monella tavalla.
Koko työurani ajan olen ajatellut, että Jumala kutsuu myös naisia
papin tehtävään. Minusta tärkeintä
on, että papiksi aikova kokee sisäisen kutsun, jonka ulkoinen kutsu
vahvistaa. Usein sisäinen ja ulkoinen kutsu käyvät vuoropuhelua.
Armollinen Jumala antaa meidän
kulkea oman tiemme.

Jatkat nykyisessä tehtävässä,
mitä uutta pappeus
merkitsee työllesi?
Onko näkemyksesi
pappisvirasta muuttunut?
Lähdin opiskelemaan teologiaa
1988. Näkemykseni Raamatusta
oli tuolloin hyvin konservatiivinen;
vastustin naispappeutta. Opiskelu-

Opiskelijatyö

OMA, Olet Minulle Arvokas –illat
lauantaisin klo 17-19 seurakuntakodilla.

Kevään päivämäärät:
22.2., 15.3., 22.3., 5.4., 26.4., 3.5. ja 17.5.
Illassa musiikkia, alustuksia, vierailijoita, yhdessäoloa,
rukousta ja iltapalaa. Ilta on avoin kaikille,
lapsille omaa ohjelmaa.

Lapsityö on perustehtävä, jota minut on kutsuttu hoitamaan. Teen
työni entiseen tapaan, mutta ajattelen, että pappeus näkyy jollakin
tavalla myös tässä tehtävässä. Varsinaisia ”papillisia” tehtäviä tulee
mukaan sen verran kuin kalenteriin mahtuu.
KHY

KIITOS, TIERNAÄIJÄT!
n Joulukuussa 2013 liikkui Rovaniemen turuilla ja toreilla hieman erilainen tiernapoikien kööri, 59-82 -vuotiaita äijiä. Kööri
keräsi esiintymisillä lahjoituksia
karennien kansalaisuushakemusten kustannuksiin. Lahjoitukset
toimitetaan perille seurakunnan
diakoniatyön kautta.
Esiintyjät löytyivät seurakunnan vapaaehtoisista. Rooliasut
saatiin lainaksi Korkalovaaran
asukasyhdistykseltä ja seurakunnalta. Rooleissa esiintyivät: Herodes, Kalevi Viitala; Murjaanien
kuningas, Toivo Koivula; Knihti,
Markus Kunnari sekä Mänkki eli
tähdenpyörittäjä, Tarmo Taskila.
Markus Kunnari kertoo kokemuksestaan
- Meidän esityksemme oli sovitus perinteisestä oululaisten
tiernapoikien laulunäytelmästä.
Esiintymisiä oli 19 kertaa, joissa

oli katsojia alun toista tuhatta.
- Lahjoituksia kertyi yli 1100
euroa. Kiitos rovaniemeläisille
yhteisöille, yhdistyksille, yrityksille, kaikille jotka tilasivat esiintymään.
Lahjoittajat ja tukijat: Rovaniemen seurakunta, Lapin Kansa,
Korkalovaaran asukasyhdistys,
Palvelukoti Aarnenpiha, Jokkakallion palvelukoti, Veitikantien
senioritalo, Hotelli Vaakuna, Rovaniemen Kehitys, Rovaniemen
teatteri, Eläkeliiton Rovaniemen
yhdistys, Lapin poliisilaitos, Pappilantien Martat, Rovaniemen
seudun diabetesyhdistys, Rovaniemen Seudun Neuvokas, Lions
club
Rovaniemi/Alakemijoki,
Saarenkylän vanhustenkotiyhdistys, Päiväkeskus Tapionkoti,
Rovaniemen aikuislukio ja Päiväkeskus Onnela.
Kuva Päivi Holappa
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Concert Ofﬁce Northern Tours Presents:
WINTER CONCERT – TALVIKONSERTTI
Romantic Music for Cello and Piano
Romanttista musiikkia sellolla ja pianolla

Piano

NAZARENO FERRUGGIO
(ITALIA)

Sello
SEELI TOIVIO

J. S. Bach, Schumann, Saint-Saens, Elgar, Fauré, Sarasate

On riemu!
K

yllä näinä päivinä on ollut aihetta laulaa virttä 576, Maa
hohtaa lumivaipassansa, on Luoja
itse luonut hangen, jään. Vaikka pakkanen on paukkunut, ensimmäiset auringonpaisteet ovat
herättäneet luonnon sellaiseen
kauneuteen, että postikorttimaisemissa on ollut ilo liikkua. Virren
neljäs säkeistö on sattuva: ’Jos
raskas onkin talven ahdistus, niin
väkevä on kevään vapaus’.
Kemiläinen runoilijapappi Niilo Rauhala on tehnyt onnistuneen
virsitekstin. Tuskin löytyy toista virttä, joka yhtä hyvin kuvaa
lappilaisen talven tuntoja. Tämä
virsi tulee soimaan sekä suorassa lähetyksessä TV-jumalanpalveluksessa 2. helmikuuta että
edeltävänä perjantaina nauhoitettavassa musiikkihartaudessa Elämän lähteellä. Aika haasteellinen
kuvio tämä TV-projekti on ollut

Sävelkaikuja
myös kanttoreille ja musiikkiväelle! Jumalanpalveluksen kanssa
ovat seurakunnan kamarikuoro
Ave ja Klassinen sekakuoro sekä
Rautiosaaren lapsikuoro nähneet
paljon vaivaa.
Elämän lähteellä –musiikkihartaus on sovittu niin, että siinä on
mukana yksi kaupunkialueen aikuiskuoro, Seitakuoro. Lapsikuorona toimii Rovaniemen musiikkiluokkien kuoro ja seurakunnan
kuoroja edustaa kamarikuoro Ave.
Myös perhekirkon nauhoitus on
ollut seurakunnan lapsikuoroille
ja muskareille innostava satsaus
jo etukäteen. Kaikissa tapahtumissa myös säestävillä yhtyeillä
on tärkeä rooli.
Tämän Pääsky-lehden ilmestyessä tämä TV-viikonloppu on
jo lähellä. Kaikki kaupunkialueen kuorolaiset ja seurakuntalaiset ovat tervetulleita mukaan sekä

nauhoituksiin että suoraan lähetykseen. Virret ja laulut soikoot
vahvana, hyvillä mielin saamme
osallistua näihin kotikirkkomme
tapahtumiin. Harvemmin Napapiirin korkeudelta TV-kuva ja ääni välittyvät koko valtakuntaan
kirkostamme. Virren 195 sanoin:
On riemu, kun saan tulla sun,
Herra temppeliis…
Mauri Miettunen
johtava kanttori

www.concertoffice.com • www.seelitoivio.com • www.nazarenoferruggio.it

To 13.2. klo 20
KUUSAMON

La 15.2. klo 17
RANUAN

Ma 17.2. klo 19
ROVANIEMEN

Ti 18.2. klo 20
ÄKÄSLOMPOLON

Romanttista musiikkia
KIRKKO
Vapaa pääsy,
ohjelma 10 €.

SEURAKUNTASALI
Vapaa pääsy,
ohjelma 10 €.

KIRKKO
Vapaa pääsy,
ohjelma 10 €.

PYHÄN LAURIN KAPPELI
Liput 20 €/10 €.

kirkossa 17.2. klo 19
KulttuuriKolari

n Kaunis sellovirtuoosi ja musiikin tohtori Seeli Toivio sekä
italialainen, karismaattinen huippupianisti Nazareno Ferruggio tulevat konsertoimaan Rovaniemen
kirkkoon. He esittävät konsertissa
romanttista musiikkia sellolla ja
pianolla. Ferruggio on kansainvälinen pianotaiteilija, joka on esiintynyt useissa maailman huippusaleissa sekä orkesterin solistina että kamarimuusikkona, myös mm.
New Yorkin Carnegie Hallissa,
kuten illan sellisti Toiviokin.
Konsertin lomassa taiteilijat kertovat duon ohjelmasta ja
Toivio myös yli 200-vuotiaasta

Rovaniemen seurakunta
Rovaniemen Dante-seura
Ranuan seurakunta
Kuusamon seurakunta
Kuusamon kulttuuritoimi

sellostaan. Ohjelmassa on mm.
Saint-Saensin Joutsen, J. S.
Bachin Aria, Schumannin Träumerei, Elgarin Salut D’Amour
ja Sarasaten Zigeunerweisen.
Konsertti on osa duon kiertuetta
pohjoisessa Suomessa.
Konsertin järjestävät Rovaniemen seurakunta, Rovaniemen
kaupunki/kulttuuritoimi, Rovaniemen Dante-seura ja Italian
kulttuuri-instituutti.
Talvikonsertti – Romanttista musiikkia sellolla ja pianolla
Rovaniemen kirkossa, maanantaina 17.2.2014 klo 19. Vapaa
pääsy, käsiohjelma 10 euroa.

Musiikkia

kirkossa
14.02. klo 19 Saima-monologi, Ulla Miettunen,
ohj. Eila Paananen. Pääsylippu 10/5 €.
17.02. klo 19 Talvikonsertti- romanttista musiikkia
sellolla ja pianolla, Seeli Toivio sello, Nazareno
Ferruggion, Italia, piano. Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €.
Konsertti järjestetty yhteistyössä: Rovaniemen
kaupunki/kulttuuritoimi, Rovaniemen Dante-seura, Italian
kulttuuri-instituutti, seurakunta.
24.02. klo 19 Lapin Musiikkiopiston
Yhteisvastuukonsertti. Kolehti.
27.02. klo 19 konsertti, Virrestä viis veisaan - virsien
äärellä Sari Behm ja Mikael Kokko. Vapaa pääsy,
käsiohjelma 5 €.
19.03. klo 19 Lapin Sotilassoittokunnan konsertti,
solistina Juhani Alakärppä. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.
23.03. klo 15 Marianpäivän konsertti, Jenni Lättilä laulu,
Kiril Kozlovskyn piano. Vapaa pääsy, käsiohjelma.
27.03. klo 19 konsertti, Anu Hälvä laulu, Jouni Somero
piano. Pääsylippu 10€.
30.03. klo 18 pianokonsertti, Risto Lauriala.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 €.

Miikka Ruokanen lähtee
kahdeksi vuodeksi työhön Kiinaan

R

ovaniemeläislähtöinen, Helsingin yliopiston dogmatiikan
professori Miikka Ruokanen
lähtee puolisonsa Li Junin kanssa
kahdeksi vuodeksi töihin Kiinaan
Suomen Lähetysseuran tuella.

Kouluttamaan protestanttiselle
kirkolle pappeja
Ruokanen tulee toimimaan Nanjingin teologisen seminaarin professorina, mutta hän myös pitää
kursseja eräissä Kiinan johtavissa yliopistoissa, kuten Sahnghain
Fudan- ja Beijingin Renmin-yliopistoissa. Ruokanen on ollut näiden yliopistojen pysyvä vieraileva professori jo vuosikymmenen
ajan.
Kaikkiaan Kiinassa on 22 teologista seminaaria, joista Nanjing
on suurin ja korkeatasoisin. Se
on samalla Kiinan kirkon teologinen keskus, josta valmistuu kirkon johtavia pappeja sekä muiden
seminaarien opettajia. Seminaari
antaa myös täydennyskoulutusta
pitkään virassa toimineille johtaville papeille.

Maailman suurin
protestanttinen kirkko
Kiinassa on yli 50 miljoonaa protestanttista kristittyä, jos lasketaan
yhteen sekä virallisten rekisteröityjen seurakuntien ja rekisteröimättömien ns. kotikirkkojen jäsenet. Se on maailman suurin kansallinen protestanttinen kirkko.
- Noin kaksi miljoonaa aikuista
ottaa vastaan kristillisen kasteen
joka vuosi, tämä on maailman nopeimmin kasvava kirkko. Evankeliumi menee eteenpäin ihmiseltä
ihmiselle, julkinen toiminta on
hyvin rajattua. Ruokanen kertoo.

Koulutetuista työntekijöistä
huutava pula
Reilun 25 miljoonan jäsenen virallisella kirkolla on vain noin 3.000
pappia ja 190.000 maallikkosaarnaajaa. On alueita, joissa saattaa
olla 50.000 ja jopa 100.000 uskovaista, mutta ei yhtään pappia! Työ
on maallikkojen varassa.

n Tule tapaamaan 23.2. nimikkolähettejämme Väliahoja ja lauluryhmää Virosta sekä Miikka Ruokasta ja Li Junia, jotka ovat lähdössä
kristillisiksi työntekijöiksi Kiinaan. Miikka saarnaa kirkossa klo 10
messussa, jossa heidät myös siunataan matkaan. Messun jälkeen on
burmalainen lounas ja lähetystilaisuus seurakuntakeskuksessa.
- Ongelmana on, että erilaiset
villit opit ja liikkeet saattavat uhata kirkon ykseyttä ja tervettä kasvua. Siksi kipeästi tarvitaan koulutettuja seurakuntien työntekijöitä,
jotka osaavat viisaasti johtaa ja
ruokkia laumaansa. Työni on osa
tätä haastetta: sekä lisätä Kiinan
kirkon työntekijöiden määrää että nostaa teologisen koulutuksen
tasoa, Ruokanen valottaa tehtäväänsä.

Kiinalaista kristillisyys
elävää ja dynaamista
- Kiinalaiset uskovaiset rakastavat
Raamattua, rukoilevat ahkerasti ja
todistavat uskostaan lähipiirissään
kodissa, oppilaitoksissa, työpaikoilla ja ystävien kesken.
- He käyvät mielellään kirkossa
jumalanpalveluksissa sekä pienimuotoisimmissa raamattu- ja rukouspiireissä. Ennen kaikkea: he
rakastavat Vapahtajaansa ja haluavat elää lähellä häntä ja hänen

tahtoaan seuraten, Ruokanen kuvailee.
Lähtö Kiinaan ei ole mikään
mullistava elämänmuutos Ruokaselle ja Li Junille. Ruokanen
on opettanut Kiinan yliopistoissa
vuosittain jo vuodesta 1997 lähtien. Kaikki pätkät laskien yhteensä
yli kuusi vuotta. Vaimo Jun on
kaiken aikaa toiminut assistenttina
ja tukijana.
- Mahdollisesti jäämme tälle
tielle kokonaan, vielä emme tiedä. Helmikuun alusta olen kahden
vuoden virkavapaalla Helsingin
yliopiston professorin virasta,
Ruokanen kertoo.
- Li Jun toimii Shanghaissa Kiinan protestanttisen ylläpitämässä
vanhainkodissa. Kirkon diakoniatyö on vasta aluillaan Kiinan seurakunnissa, tukea sen kehittämiseen tarvitaan kipeästi, Ruokanen
toteaa.

Lähetysruutu
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Rovaniemen seurakunnan

kesä- ja kausitöiden haku
Rovaniemen seurakunta tarjoaa kesätyötä noin 90
henkilölle hautausmaiden kunnossapito- ja hautojen hoitotyössä kaikilla hautausmailla. Lisäksi kesäajaksi palkataan Toivon Tori -kirpputorille kaksi
henkilöä sekä kirkkoon kuusi kirkon opasta.

Vaatimukset
Hautausmailla työntekijän on oltava vähintään
15-vuotias ja hautausmaiden kone- ja laitetöihin
vaaditaan vähintään T-ajokortti ja 18 vuoden ikä.
Toivon Torilla työntekijän on oltava vähintään
18-vuotias.

Kesätöiden haku aikaistettu
helmikuun alkuun

Hakuaika
3.-14.2. 2014.

Seurakunnan kesätöiden haku on ollut perinteisesti
koululaisten hiihtoloman aikaan. Nyt hakuaikaa on
aikaistettu neljällä viikolla helmikuun alkuun, jotta
saadaan kesän töihin tekijät hyvissä ajoin. Hakuaika
on 3.-14.2.

Hakukaavakkeet seurakunnan
verkkosivulla hakuajan alkaessa

Työjaksot

Hakemuskaavakkeen voi tulostaa seurakunnan
verkkosivuilta www.rovaniemenseurakunta.fi
tai noutaa seurakuntakeskuksen neuvonnasta.

Hautausmailla työkausi alkaa siivoustöillä 5.5.2014
ja jatkuu kunnossapitotöillä syyskuun loppuun
saakka. Kesätyöjaksot ovat 3 viikkoa - 2 kk ja ammattihenkilöiden työjaksot ovat 5 kk. Työaika on 38
h 15 min viikossa.
Osa-aikaisten (73 %) kirkon oppaiden työjaksot
kestävät kahdeksan viikkoa
12.5. - 6.7. ja 7.7. - 31.8. 2014.

Hakemus toimitetaan Rovaniemen seurakuntakeskuksen neuvontaan (osoite: Rauhankatu 70,
PL 8104, 96101 Rovaniemi) ma-pe klo 8-15 tai
postitse siten, että se on perillä viimeistään
14.2.2014 klo 15.00.

Toivon Torilla työjakso on 2.6. - 3.8.2014
ja osa-aikainen (73 %).
Molemmissa työviikko on noin 28 tuntia.

Hautausmaiden kesätyöpaikkoihin voi hakea
myös sähköisesti hakuaikana verkkosivujemme
www.rovaniemenseurakunta.fi kautta.

Seurakuntalaisten määrä väheni liki 400 henkeä

R

ovaniemen seurakunnan
väkimäärä väheni liki
400 henkilöllä vuoden
2013 aikana. Vuoden 2013
lopussa seurakuntalaisia oli
kaikkiaan 48.630, kun vuonna 2012 seurakuntalaisia oli
49.012.

Mauri Hast:
Kymmenen
virran maa
Romaani kevään
1918 traagisista
tapahtumista
Kemijokivarressa ja
niitä edeltäneestä
kehityksestä. 25 €

Seurakuntaan liittyneitä oli
137, määrä oli vastaava myös
vuonna 2012. Viime vuosina
liittyneiden määrä on vaihdellut 100 – 150 välillä.
Seurakunnan jätti viime
vuonna kaikkiaan 783 henkilöä, noin 180 enemmän
kuin vuonna 2012.

Marianne Kantonen,
Veijo Koivula & Eeva Zitting;
Pyhyyden lähteillä.
Ekumeeninen ikonikirja II.
Odotettu jatko tekijäkolmikon
kirjaan Ikkuna Pyhyyteen.
Kristuksen ja Neitsyt Marian
ikonit, idän ja lännen pyhiä
naisia ja miehiä. 32 €

Veikko Lindberg:
Kahden maan
kansalainen
Lapin pappi Veikko
Lindberg kirjoittaa
kristityn elämästä.
Mukana arvio
islamin Koraanista.
20 €

Myynti: www.vaylakirjat.fi
Kirjakauppa Ilopysäkki, Rovakatu 24, Rovaniemi

Eronneiden määrä oli toiseksi korkein seurakunnan historiassa vuotta kohden (2010
erosi 1047). Viime vuosina
eronneita on ollut vaihtelevasti 500- 600.
Seurakuntaan liitettiin kasteen kautta 610 lasta, vuonna
2012 kastettiin 625. Viime
vuosina kastettujen määrä
on vaihdellut haarukassa
645 - 684.
Seurakuntaan muuttaneita
oli 2246, jossa oli lisäystä
edelliseen vuoteen 70 henkeä. Seurakunnasta muutti
muualle 2128.
Kirkollisin menoin avioliittoon vihittiin 255 paria,
vuonna 2012 vastaavasti
325.
Vuonna 2013 avioerojen
määrässä tapahtui hypähdys
ylöspäin ollen 132, kun 2012
niitä oli 106. Viime vuosina

erojen määrä on vaihdellut
välillä 105 – 119.
Kuolleita oli kaikkiaan 446.

E

spoon piispa Tapio Luoman mukaan erolukuihin
keskittyvä uutisointi peittää
helposti alleen sen hyvän,
mitä kirkossa tehdään.
- Kirkon olemukseen kuuluu yhteisöllisyys, ajatus siitä, että tarvitsemme toisiamme. Kirkko haluaa tarjota
jäsenilleen mahdollisuuden
elää lähellä toisiaan ja Jumalaa”, Luoma sanoo.
Tutkija Kimmo Ketola
muistuttaa, että kirkosta
eroaminen ei useimmiten
tarkoita voimakasta kirkkokielteisyyttä. - Monen
suomalaisen kirkkosuhdetta
voi luonnehtia jollakin tapaa häilyväksi. Siksi myös
takaisin palaajien määrä on
kohtuullisen suuri.

Pääsky

34. vuosikerta
Julkaisija: Rovaniemen seurakunta
Päätoimittaja
Jouni Riipinen
puh. 0400 174 005
jouni.riipinen@evl.fi
Toimitussihteerit
Kari Yliräisänen, puh. 040 5032 734
kari.yliraisanen@evl.fi
Jouni Hagström, puh. 335 5249
jouni.hagstrom@evl.fi

Seuraava Pääsky
ke 5.3.2014
Aineisto
ma 17.2.2014
Kustantaja
Privat Medi Oy ja SLP
Painatus
Suomalainen
Lehtipaino Oy

Lehtityöryhmä
Jouni Riipinen pj., Jouni Hagström,
Jakelu
Sanna Kerola, Sirpa Nykänen, Tuomo
Korteniemi, Markku Kukkonen, Maija Suomen SuoraPieskä, Pirjo Pyhäjärvi, Kari Yliräisänen mainonta ja Itella
Toimituksellinen aineisto
Rovaniemen seurakunnan
tiedotustoimisto,
PL 8104, 96101 ROVANIEMI

Tilaukset
25 euroa vuodessa
Painos 31 000
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Pastori Sirpa Miettunen:

R

Hypyssä uuteen kantaa Jumala
”Minua on kuljetettu.”

ovaniemeläinen
Sirpa
Miettunen vihittiin papiksi Kuopion tuomiokirkossa
helmikuussa
2010 kahdeksan vuoden töiden
ohessa opiskelun jälkeen. Matkan
varrella laskentapuolen ylioppilasmerkonomille oli ehtinyt tulla
työkokemusta atk-palveluyrityksessä sekä Pohjolan Osuuspankin
yrityspalvelu- ja tiedonhallintapäällikkönä. Myös yksityisyrittäjän arki on tuttua 20 vuoden ajalta
työyhteisövalmentajana ja johdon
työnohjaajana.

Elämän vaiheita katsoessaan Sirpa Miettunen uskoo, ettei tällaisia ratkaisuja tehdä oman itsensä
varassa. Jos niin olisi ollut, hän
tuskin olisi uskaltanut päätyä tällaiseen ratkaisuun taloudelliselta
kannalta ajatellen.
- Minua on viety. Kai se Taivaan Isä ajatteli, että tällä tytöllä
olisi jotakin lahjoja annettavana ja
nappasi pois kuleksimasta ja laitto
papin tielle. Enemmän minua on
kuljetettu, kuin että olisin hakeutunut. Siksi teen nöyrästi tätä työtä, Sirpa pohtii.

Hyppy ja heittäytyminen
uuteen
Vuonna 2001 Sirpa suoritti hypyn, joka kannatti tehdä, hän lähti
opiskelemaan teologiaa Joensuun
yliopistoon.
- Se oli valloittavaa aikaa, kun
pääsi opiskelemaan nuorten ja
myös erilaisten ihmisten kanssa. Nuoret piti itseäkin virkeänä.
Opiskelussa oli paljon etäopiskelua, koska kotona oli kaksi
murrosiän kynnyksellä olevaa
nuorta.
- Turvalliset askeleet elämässä
ei ole ykköstavoite, semmoinen
heittäytymisen lahja on mulle annettu, Sirpa sanoo.

Sirpa Miettunen kertoo ihmettelevänsä elämää. Hän on tehnyt elämässään rohkeita ’hyppyjä’, elämänmuutoksia. ”Minulla on vahva luottamus, että elämä ja
Jumalan kantaa”, Sirpa kokee.
Asiaa ovat monet ihmetellen kysyneet. Sirpalla ei ollut systemaattista suunnitelmaa siitä, mitä alkaisi tekemään.
- Jälkeenpäin katsoen näen polun paremmin. Kun luottaa ja antaa mennä, saa aika paljon. Heittäytymistä se vaatii, Sirpa sanoo.

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

ROVANIEMEN KIRKKO
Sunnuntaisin klo 10 messu kirkossa. Tiistaisin klo 8.30 Aamun
rukoushetki kirkon sakastissa. Keskiviikkoisin klo 18 arki-illan
ehtoollinen kirkossa, kuukauden viimeinen ke klo 18 Holy Mass.
29.01. klo 18

- Katsoin omaa kirjahyllyä ja
ajattelin, että voisin suorittaa näitä
mitä luen. Ajattelin, että psykologiaa tai teologiaa. Kirjahyllyn
kirjat painottuivat enemmän hengelliseen.
- Ajattelin, että jos ne hyväksyy
minut tiedekuntaan, mie otan sen
polun. Hyvä polku on ollut, Sirpa
kokee.

Miksi juuri papiksi?

Holy Mass-englanninkielinen messu.

02.02. klo 10

Yhteisvastuukeräyksen avajaismessu,
saarna piispa Samuel Salmi.
Televisioidaan suorana lähetyksenä TV1:ssä.
Messun jälkeen kirkkokahvitilaisuus
srk-keskuksessa.
05.02. klo 18.45 Jumalan kohtaamisen ilta.
08.02. klo 18
Majatalo-ilta. EtCetera, Pekka Simojoki, 		
Jukka Jämsén. Klo 16.30 srk-keskuksessa 		
Rukouseminaari, Jukka Jämsén.
14.02. klo 19
Saima-monologi, Ulla Miettunen,
ohj. Eila Paananen. Pääsylippu 10/5 €.
17.02. klo 19
Talvikonsertti- musiikkia sellolla ja pianolla.
Seeli Toivio sello, Nazareno Ferruggion, 		
Italia, piano. Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.
23.02.
Lähestyssunnuntai, vieraana Ruokaset ja
Väliahot, musiikkiryhmä Virosta.
Messussa saarnaa Miikka Ruokanen.
Ruokaset siunataan matkaan.
23.02. klo 18
Tuomasmessu.
24.02. klo 19
Lapin musiikkiopiston konsertti.
Vapaa pääsy, kolehti Yhteisvastuun hyväksi.
27.02. klo 10
lasten laskiaiskirkko.
28.02. klo 18
nuorten messu.
05.03. klo 18.45 Jumalan kohtaamisen ilta.

KESKIKAUPUNKI
29.01. klo 18.30 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamiset ilta.
30.01. klo 18
srk-keskuksessa Pyhiinvaellus Raamatun 		
halki.
Vapaaseurakunnassa kristittyjen yhteistä 		
rukousta herätyksen puolesta.
05.02. klo 13 	 srk-keskuksessa Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus.
05.02. klo 18
Miesten saunailta Norvajärvellä, isäntänä 		
Jouni Riipinen.
Yhteislähtö klo 17.45 srk-keskuksesta, 		
Rauhank. 70.
06.02. klo 18
rukouspalvelijoiden palaveri Suoheimoilla, 		
Torpanranta 3.
12.02. klo 18.30 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
15.-16.02.
Rippikouluralli.
19.02. klo 13 	 srk-keskuksessa Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus.
19.02. klo 18
Miesten saunailta Norvajärvellä, Vieraana

Sirpa Miettunen kertoo hämmentyneensä kohdatessaan papin tehtävissä ihmisten moninaisia mielikuvia kirkosta.
- Olen aina pitänyt kirkkoa armon yhteisönä. Nyt papin työssä
olen kohdannut ihmisiä, jotka kokevat kirkon enemmän vaativan
kuin antavan.
- Pyrin olemaan ihmisten keskellä ja heitä aidosti kohdaten sekä tuomaan esille kirkon armon
yhteisönä. Aiemmassa työssä
työnohjaajana kohtasin lukuisia
hengellisiä kysymyksiä pohtivia

Sirpa Miettunen kertoo ammentavansa voimaa omasta päivänavauksestaan, joka jo vuosien ajan on
ollut Isä Meidän –rukous ja rukous
ylipäätään.
- Toki saan tukea myös läheisiltä
ihmisiltä, kun jaamme ilot ja surut.
Me ihmiset emme ole saaria, vaan
tarvitsemme toisiamme. Yhteys antaa voimia.
- Musiikin kuuntelu ja lenkkipolku ovat myös hyvä vastapaino
henkiseen työhön, Sirpa Miettunen
sanoo.

Miesten saunailta Norvajärvellä, vieraana 		
kirjailija, tohtori Jorma Laitinen, isäntänä 		
Tuomo Korteniemi. Yhteislähtö klo 17.45
srk-keskuksesta, Rauhank. 70.

23.02. klo 13
24.02. klo 10

kappelissa messu, kirkkokahvit,
YV-keräyksen avaus.
Retriittivenyttely Hillakirkolla.
kappelissa messu.
Rukoustanssiviikonloppu Hillakirkolla.
kappelissa messu.
Retriittivenyttely Hillakirkolla.
Aamukahvit Sanan äärellä Sudensuun
asukastuvalla, Sudentie 18D.
kappelissa messu.
kappelissa lasten laskiaiskirkko.

02.03. klo 13

kappelissa messu.

04.02. klo 18
09.02. klo 13
15.-16.03.
16.02. klo 13
18.02. klo 18
20.02. klo 10

ounasvaara
09.02. klo 15
16.02. klo 15
23.02. klo 12
28.02. klo 9
01.-02.03.

kappelissa messu, pyhäkoulu, kirkkokahvit.
kappelissa Pyhät Meiningit, perhemessu ja 		
–tapahtuma.
kappelissa messu, isoskoulutuslaiset mukana.
kappelissa lasten laskiaiskirkko.
kappelissa ”Kohti ehyempää elämää” 		
Sielunhoitoseminaari, Petri Välimäki. 		
La klo 11-19, su klo 11-14.30, klo 15 messu.

01.02. klo 13

saaren-nammankylät
02.02. klo 13
02.02. klo 15
12.02. klo 10
16.02. klo 11
16.02. klo 13
26.02. klo 10
02.03. klo 11
02.03. klo 13

- Omassa työssäni on haasteena,
etten unohda sitä, että elämää on
paljon kirkon ulkopuolellakin. Ei
saa lämmetä liikaa sisäänpäin.
- En halua unohtaa yhteyksiä,
jotka syntyivät aiemmissa töissäni,
jotta pystyisin olemaan käytettävissä erilaisten ihmisten kanssa. Sitähän sanotaan että kynttilää ei saa
laittaa vakan alle, Sirpa sanoittaa
pappisvisiotaan.

Aamurukous kantaa

korkalovaara-ylikylä
02.02. klo 13

Papin on hyvä verkostoitua

Kirkko on armon yhteisö

kirjailija, kouluttaja Unto Matinlompolo, 		
isäntänä Tuomo Korteniemi. Yhteislähtö klo
17.45 srk-keskuksesta, Rauhank. 70.
19.02. klo 18.30 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
22.02.
Rovastikunnan lähetyspäivä Pelkosenniemellä.
22.02. klo 13
srk-kodin yläsalissa Rukouksen lähderukousiltapäivä Rovaniemen puolesta.
25.02. klo 10
Viirinkankaan kappelissa lasten laskiaiskirkko.
26.02. klo 18.30 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
27.02. klo 18
srk-keskuksessa Pyhiinvaellus Raamatun
halki.
05.03. klo 18

ihmisiä, joita kirkko ei välttämättä
kohtaa, Sirpa kertoo kokemuksiaan.

Jouttikeron kappelissa Kynttilänpäivä,
YV-avaus.
Aapakirkossa Perhepyhä.
Aamukahvit Sanan äärellä Tupasvilla-asukas
tuvalla, Tuohitie 5C24.
Aapakirkossa virsikirkko.
Jouttikeron kappelissa virsikirkko.
Aamukahvit Sanan äärellä Tupasvilla-asukas
tuvalla, Tuohitie 5C24.
Aapakirkossa laskiaissunnuntai.
Jouttikeron kappelissa laskiaissunnuntai.

UM / KHY

YLÄKEMIJOKI
30.01. klo 11.30 Tennilän kylätalolla kaikenikäisten kerho.
02.02. klo 18

Auttin kappelissa Kynttilänpäivän virsikirkko,
YV-keräyksen aloitus.
06.02. klo 10
Vantuksessa perhekerho.
09.02. klo 14
Vanttausjärven kinkerit Sirkka ja Pentti 		
Pulkkisella, Vanttausjärventie 1147.
10.02. klo 18
Auttin kinkerit kyläkartanolla, Kuusamontie
7237.
13.02. klo 10
Viirin seurakuntakodilla toimintapäivä.
16.02. klo 10
Auttin kappelissa messu.
19.02. klo 18
Pekkalan kinkerit Kristiina ja Alpo Juujärvellä,
Heinätie 27.
20.02. klo 10
Vantuksessa perhekerho.
23.02. klo 11
Viirin kappelissa jumalanpalvelus.
23.02. klo 17
Pajulammen kinkerit Miia ja Petri Juholla, 		
Pajulammentie 70.
26.02. klo 18
Pirttikosken kinkerit Vuokko Salmelalla, 		
Pirttikoskentie 2292.
27.02. klo 11.30 Viiri-Tennilän kinkerit Tennilän kylätalolla,
kaikenikäisten kerho.
27.02. klo 18
Oikaraisten kinkerit Pirjo ja Kari Katajamaalla,
Tiilikarintie 26.
02.03. klo 13

Juotaksen kinkerit Liisa ja Väinö Härkösellä,
Kuusamontie 5841.

02.02. klo 13.30
09.02. klo 11
16.02. klo 13.30
23.02. klo 9.30

kappelissa perhepyhäkoulu.
kappelissa perhekirkko, Kirkkokahvikinkerit.
kappelissa perhepyhäkoulu.
bussikuljetus Muurolan kappelilta pääkirkon
messuun ja lähetysjuhlaan.
Paluukyyti lähtee kirkolta klo 14.
kappelissa lasten laskiaiskirkko.

alakemijoki

27.02. klo 10

02.03. klo 13.30 kappelissa perhepyhäkoulu.

OUNASJOKI
29.01. klo 16

Nivankylän koululla kinkerit, YV- lounas.

02.02. klo 14

Marrasjärven kinkerit Airi Judinilla,
Iisakintie 12.
Tuhnajan kinkerit Eila ja Tauno Moilasella.
Meltauksen kappelissa Virsikinkerit.
Maijasen kappelissa Kerhokinkerit.
Meltauksen kappelissa Tuomasmessu.
Lehtojärven kinkerit Lehtopirtillä.
Meltauksen kappelissa Kerhokinkerit.
Sinetän kappelissa messu ja klo 14 Maijasen
kappelissa jumalanpalvelus.

02.02. klo 17
05.02. klo 18
06.02. klo 13
09.02. klo 14
09.02. klo 18
13.02. klo 10
16.02. klo 11
02.03. klo 11

Sinetän kappelissa messu ja klo 14 Maijasen
kappelissa jumalanpalvelus.

