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Kevättä kohti

Kiitos, rovaniemeläiset!

Kuva KHY

Tähän aikaan vuodesta meillä täällä pohjoisessa maa on kauniin valkoinen. Lumi tuo meille valoa.
Valo puolestaan auttaa meitä jaksamaan. Kun jaksamme kulkea
eteenpäin, kevät on väistämättä
edessä. Valo lisääntyy.
Tuleva sunnuntai (5.2.) on monella tavalla merkittävä, erityinen päivä. Saattaapa olla, että tänä vuonna vähemmälle huomiolle jää sen luonne kynttilänpäivänä. Tuo nimitys juontaa juurensa
keskiajalta, jolloin tänä sunnuntaina vihittiin vuoden aikana kirkossa
käytettävät kynttilät. Meille se tarkoittaa kuitenkin jotain ihan muuta.
Joulusta tulee kuluneeksi noin neljäkymmentä päivää. Kun Jeesuksen syntymästä oli kulunut samoin,
neljäkymmentä päivää, vietiin hänet siunattavaksi temppeliin. Luukkaan evankeliumissa (Luuk. 2:22–
33) kerrotaan kuinka tavan mukaisesti esikoispoika, tässä tapauksessa
Jeesus-lapsi, tuli viedä Herralle pyhitettäväksi, tutummin siunattavaksi. Myös pienokaisen perhe siunattiin samassa yhteydessä. Siunaajana toiminut Simeon otti Jeesus-lapsen käsivarsilleen todeten ”minun
silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoil-

Piispa Hannes Leinonen vihki minut pappisvirkaan Oulun

tuomiokirkossa apostoli Paavalin kääntymyksen muistopäivänä 25.1.1973. Minulla oli ylläni sen ajan rovaniemeläisten hyvin tunteman ja rakastaman Tuovis-papin kaftaani. Se kelpasi minulle, kun olin pyrkinyt selviytymään opiskeluajastani mahdollisimman niukoin varoin.
Pappisvihkimyksestäni lähtien olen päivittäin kerrannut
vanhan pappistaulun lupauksen ja velvoituksen sanoja.
– Sinä Herran palvelija. Sinä seisot palvelemassa kaikkinäkevää Jumalaa, joka katsoo sydämeen, sen tähden pue itsesi sisälliseen kaunistukseen. Nouda rukouksessa voimaa,
sillä virka on Herran ja sinä vain heikko saviastia.

Olen kokenut Jumalan kutsun pappisvirkaan liittyvän siihen,
le valmistanut”. Arvata saattaa, että
odottamatta tällainen toteamus tuntemattomalta mieheltä sai Jeesuksen
vanhemmat hämilleen. Mistä tämä
vanha ja hurskas mies oikein puhuu?
Mistä ja mitä hän tietää meidän lapsestamme? Ihmetystä riitti.
Jeesuksessa Kristuksessa Jumalan lupaus on täytetty. Valo on tullut maailmaan! Siitä Simeon tuolloin vanhemmille ja koolla olevalle kansalle puhui. Kynttilänpäivänä

me saamme jättää joulun tapahtumat
taaksemme ja suunnata katseet vähitellen kohti pääsiäistä; ristiä ja ylösnousemusta.
Kevättä kohti. Kuten päivän virsi
kuuluu: ”maa hohtaa lumivaipassansa, on Luoja itse luonut hangen, jään.
On ankara ja pitkä talviyö, vaan läpi
senkin jatkuu Luojan työ”.
Siunausta Sinulle toivottaa,

Anu Morikawa

Viikon sana

Salattu Jumala välähtää
Sana tuli lihaksi
ja asui meidän keskellämme.
Me saimme katsella hänen kirkkauttaan,
kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa.
Hän oli täynnä armoa ja totuutta.
Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet,
armoa armon lisäksi.
Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt.
Ainoa Poika, joka itse on Jumala
ja joka aina on Isän vierellä,
on opettanut meidät tuntemaan hänet.
(Joh. 1)

Rukous

Jumala, Isämme ja Luojamme.
Sanoit jo aikojen alussa:
”Tulkoon valo.”
Me kiitämme sinua kirkkaudesta,
jonka olemme nähneet
Pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa,
ja pyydämme:
Varjele meidät maailman pimeydeltä
ja epäuskon sokeudelta.
Anna Kristuksen evankeliumin säteillä
elämäämme päivä päivältä kirkkaammin,
kunnes näemme Vapahtajamme
kasvoista kasvoihin. Aamen.

Kaveria ei jätetä
laajuinen ja Suomessakin harmillisen
yleinen. Yhteiskunnassa tapahtuneet
muutokset, kuten taloudellinen kilpailutilanne, tuottavuuden kasvuodotukset, kaupungistuminen sekä sosiaaliset ja alueelliset erot ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että rattailta
pudonneita on yhä enemmän. Taloudellisten riskitekijöiden lisäksi vaivana on useimmiten myös perhettä koskevat ongelmat sekä juurettomuus
henkisiin ja hengellisiin asioihin.
Välinpitämättömyys kanssaihmisistä on luonteenomaista tämän päivän
Suomessakin ja materialistinen ajatusmaailma kiehtoo yhä useampaa.
Milloin havahdumme, että asiassa pitää tapahtua suunnan muutos?
Yhteiskunnan tehtävä on taata
kansalaisten yhdenvertaisuus kaikissa tilanteissa ja vastuu tästä on meillä
jokaisella. Merkittävää on myös kotona ja kouluissa opitut tiedot ja tai-

että Hän on ottanut minut lapseuteensa pyhässä kasteessa. Tiedän, että oma kastepäiväni 20.7.1947 on ollut perheessämme surun ja ilon täyttämä. Samana päivänä silloinen kappalainen Pentti Seppänen ensin siunasi Kemijokeen hukkuneen kaksivuotiaan veljeni ja myöhemmin kastoi
minut. Kasteen lahja on kantanut minua läpi elämäni. Siihen liittyy myös se, että sain Jumalalta kutsun hänen lapsenaan pappistehtävään huhtikuussa 1969, jolloin päätin
pyrkiä teologiseen tiedekuntaan.
Tunnen kiitollisuutta Jumalalle siitä, että selviydyin opiskelusta minimiajassa. Siihen vaikutti kaksi asiaa. Solmimme avioliiton Marja-Liisan kanssa opiskelun alkuvaiheessa, jolloin yhteinen kotimme oli Rovaniemellä. Merkittävänä tunsin myös sisäisen kutsumuksen päästä mahdollisimman pian evankeliumin julistamiseen ja nuorten hengelliseen hoivaamiseen.

Pappisvihkimyksessä minut määrättiin kotiseurakunnan

Kirkonkynnys

Lause on tullut tutuksi meille suomalaisille lähinnä veteraanien yhteydessä ja sillä on ollut selkeä viesti kaikille. Ketään ei jätetä yksin ja
kaikista pidetään huolta. Sama teema
on esiintynyt monien laulujen sanoissa, kuten Veikko Lavin ”Jokainen ihminen on laulun arvoinen, jokainen
elämä on tärkeää”. Myös elokuvien
käsikirjoituksista löytyy yhtäläisyyksiä tähän aihepiiriin, kuten sanonta
elokuvasta Kolme muskettisoturia;
”Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta”. Näistä eri esimerkeistä voimme havaita, että meillä on tarve muistuttaa toisiamme yhteisöllisyydestä,
missä pidetään yhtä ja autetaan toisia. Monesti kuulemme kuitenkin tilanteista, joissa yhteisöllisyys on kadoksissa ja autettavat löytävät itsensä avuttomina ja yksinäisinä, joskus
jopa hylättyinä. Miten tähän on tultu?
Ongelma on varmasti maailman-

Pääkirjoitus

Hartaus

dot, joissa luodaan pohjaa yhteisöllisyydelle ja toistemme huomioimiselle. Kasvatuksen osuutta ei pidä aliarvioida ja siinä työssä tukea tarvitsevia on autettava. Henkisiin ja hengellisiin arvoihin on palautettava luottamus ja kirkosta ja sen seurakunnista
pitäisi löytää sijaa avun tarvitsijoille.
Työtä riittää, koska autettavien määrä on aika huolestuttava.

Riku Tapio
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

nuorisopapiksi. Tiesin, että tehtävään liittyi sekä työn vaativuus että palkitsevuus. Työntekijöitä oli vähän, mutta työn
odotukset suuret. Lapissa olivat puhaltaneet nuorisoherätyksen tuulet. Silloin tuntui hyvältä luottaa ”heikkona saviastiana”, että olen saanut viran Herralta. Sama kokemus on
rohkaissut ja kantanut neljänkymmenen vuoden aikana, jolloin olen saanut toimittaa pyhää pappisvirkaa.
Mieluisana olen tuntenut kotiseurakuntani kutsun nuorisopappivuosien jälkeen niin Korkalovaaran aluepapin työhön kuin Kirkonmäen kappalaiseksi. Olin iloinen seurakuntalaisten toimekkaasta työstä ja vahvasta kannatuksesta
kirkkoherraksi. Runsaan vuosikymmenen aikana olen tuntenut todeksi, miten vahvat rukouksen kädet kantavat kenties vaikeahoitoisimman kirkkomme seurakunnan paimenta.

Seurakuntalaivan kapteenina olen pyrkinyt löytämään sel-

laisen väylän, jossa yhdessä toimien päästään parhaimpiin
tuloksiin. Vastuunkantamisessa ei selviydytä omalla sooloilulla. Se ei myöskään onnistu katsomopaikoilta. Työstä
saadaan siunausta ja mielihyvää, kun jokainen ottaa työrukkaset käteen. Siinä sopii muistaa pappistaulun syvällisiä sanoja.
– Vapahtajan paimensydän olkoon esikuvasi virassa, ilosi kuorman alla, puolustuksesi tilinteon hetkenä. Sanasi olkoot autuuden siemen, vaelluksesi tienviittana muille, rukouksesi saatanan häviö, kuolemasi uskollisen palvelijan lähtö täältä Herransa iloon.
Kiitollisena Jumalan hyvyydestä ja seurakuntalaisteni
lämpimästä rakkaudesta kirjoitan samat sanat kuin professori Lennart Segerstråle alttarifreskoomme.
Soli Deo Gloria! Yksin Jumalalle kunnia!
Vesa-Pekka Koivuranta
kirkkoherra
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Kirkkoherra Vesa-Pekka Koivurannan ilonaiheet lähtöjuhlan kynnyksellä

Seurakuntayhteys ja rukous
Kristilliset tavat kantavat sukupolvesta toiseen
Syksystä 2001 Rovaniemen seurakunnan kirkkoherrana toiminut Vesa-Pekka Koivuranta jää eläkkeelle
vappuna. Hän tuli seurakunnan nuorisotyöhön lähes
40 vuotta sitten.
Nyt lähtöjuhlan ja eläkepäivien kynnyksellä hän korostaa seurakuntayhteyden merkitystä ja iloitsee
seurakunnassa voimistuneesta rukoustyöstä.
Miltä tuntuu nyt katsoa näitä
vuosia taaksepäin?
– Totta kai eläkkeelle lähdön kynnyksellä miettii sitä, miten nopeasti aika on rientänyt. Kun nuorempana ajatteli edessä olevaa aikaa, kaikki tuntui olevan kaukaisessa tulevaisuudessa.
– Nyt vain ihmettelee, kun runsaat 39 vuotta seurakuntatyössä alkaa olla takanapäin.

Papin kutsumus
Oliko papinvirka Sinulle jo nuorena kutsumus?
– Eihän minusta pitänyt koskaan
tulla pappia. Oma mielenkiintoni oli liikunnanopettajaksi. Kolme
kertaa sinne haettuani ymmärsin: se
ei ole minun alaani, sitten ohjattiin
muita polkuja.
– Kutsumus, jonka sain, oli totaalimuutos. Ensin koin, että minulta
puuttuu kaikki eväät toimia papin
tehtävässä. Jälkeenpäin kun miettii: tuntuu että elämää on johdettu

valmiita polkuja pitkin.
– Kaikkeen mahdolliseen, mikä eteen on tullut, omasta voimasta
ei olisi ollut eväitä tai kykyjä, mutta kuitenkin niiden tilanteiden tullessa eteen on annettu tarvittavaa
osaamista.
– Kun jostakin ihmisestä on sanottu, että hän on rukousten lapsi,
uskaltaisin sanoa sen myös itsestäni. Tuntuu ettei tästä tehtävästä
omilla kyvyillä olisi voinut selvitä.

Muutos
suureksi työyhteisöksi
Mitkä asiat ovat muuttuneet seurakunnassa?
– Työ seurakunnassa on muuttunut valtavasti. Siitä ajasta kun aloitin nuorisopappina (1972–73) seurakunta on kasvanut suureksi työyhteisöksi.
– Rovaniemi on myös kirkon
työssä Lapissa keskuspaikka, johon on keskittynyt monenlaista
uutta erityistoimintaa. Seurakunta

on elänyt tämän muutoksen tahtiin
ja siten myös toiminta laajentunut.
Miten työn painopisteet ovat
muuttuneet?
– Papinkutsumus on pysynyt samana, mutta työn haasteet muuttuneet
ja vaihtuneet.
– Alkuvuodet (1972–74) olivat
nuorisopapin työtä ja sama jatkui
Pellossa pari vuotta (75–76).
– Korkalovaaran aluetyön pappina (76–78) sain olla tekemässä
uraauurtavaa työtä piiripappina silloisessa Hillakirkossa. Oli mielenkiintoista aikaa kohdata kasvavan
uuden lähiön ihmisiä eri tilanteissa, siitä on paljon muistoja.
– Kappalaisen virassa toimin
syksystä 1978 alkaen 23 vuotta.
1980-luvun puolivälissä toteutetun
piirijakoon siirtymisen jälkeen toimialueena oli erityisesti keskikaupungin seurakuntapiiri.

Ytimessä seurakuntayhteys
Mikä on tuottanut erityistä iloa
kirkkoherravuosina?
– Ilonaiheita on kieltämättä monenlaisia. Kirkkoherran työ on ollut erilaista papintyötä hallintotehtävineen. Tässä tehtävässä on saanut nähdä näköalapaikalta seurakunnan elämää.
– Olen iloinnut työyhteisöstä,
jonka kanssa on ollut upeaa tehdä
työtä. Monien työmuotojen kehittyminen on tuottanut iloa.

– Uskon että tältä pohjalta on
hyvä jatkaa seurakuntatyön kehittämistä.
Mitä erityisiä haasteita on seuraajallesi?
– Suurin haaste lienee kirkon aseman ja seurakunnan jäsenyyden
muuttuminen kirkosta eroamisten
lisääntymisen myötä.
– On tärkeää pitää huoli siitä, että seurakuntalaiset kokevat jatkossakin seurakuntayhteyden tärkeänä
ja luovuttamattomana.

Ilonaiheena
voimistuva rukous
Mitä seurakuntayhteys on Sinulle?
– Jumalanpalvelus on perustapahtuma, johon tulemme yhteen ja koemme yhteyttä. Sen suunnittelu, valmistaminen ja toteuttaminen yhdessä seurakuntalaisten kanssa on
mahdollisuus, jossa yhteys toteutuu
ja joka voidaan kokea arkielämässäkin tärkeäksi.
– Kokemukset kantavat elämässä
ja tuovat voimaa. Olen iloinnut seurakunnassamme viime vuosina voimistuneesta rukoustyöstä.
– Toivon että rukouselämä voisi
itse kunkin elämässä vahvistua, tulla tärkeäksi ja olla elämää kantavana
voimana. Sen pohjalta voidaan myös
kokea ja ymmärtää yhä syvemmin,
mitä polkuja Taivaan Isä toivoo meidän tässä elämässä kulkevan.

Tavat kantavat
polvesta toiseen
Mitä toivot muistettavan Sinun
ajastasi?
– Että kokisimme tärkeänä tulla
seurakuntayhteyteen, jumalanpalveluksiin ja muihinkin tilaisuuksiin.
– Sen ovat isät ja äidit jo ennen
meitä todenneet ja on hyvä todeta
nytkin: meitä kantaa seurakuntayhteys, yhteinen rukous, Jumalan sanan tutkiminen ja kuuleminen sekä
ehtoollisyhteys.
– On vanha sanonta: kannata tapaa, niin tapa kannattaa sinua. Minusta kristilliset tavat ovat kantaneet monia ihmisiä sukupolvesta
toiseen.
– Ihmiset pitävät edelleen tärkeänä tulla esimerkiksi joulukirkkoon
kokemaan yhteyttä Jumalan Sanan
äärellä. Se olisi hyvä tapa muinakin
pyhinä vuoden aikana.
Miten papin kutsumus jatkuu
eläkkeellä?
– Kutsumus säilyy vaikka viranhoito päättyy. Papin tehtävä on koko
elämän mittainen tehtävä.
– Samoin kuin jokaisen kristityn tehtävä, kun meidät on kasteen
kautta liitetty Kristuksen seurakunnan yhteyteen, Jumalan lapsiksi ja
Taivaan valtakunnan perillisiksi, alkaa kasteesta ja päättyy, kun elämä
tässä ajassa päättyy.
Salla Korteniemi

Kuva KHY

Vesa-Pekka Koivurannan
työvuodet
* Rovaniemen seurakunnassa
syksystä 1972
* nuorisopappi 73–74
* Pellon seurakuntapastori
75–76,
* Korkalovaaran aluepappi
76–78
* Kappalainen 1978–2001
* Kirkkoherra 2001–2012
* Lääninrovasti 2006–2011  

Kirkkoherran
läksiäiset
su 5.2.
10.00 Messu kirkossa,
kirkkoherran lähtösaarna
11.30 Ruokailu (srk-keskus
ja srk-koti)
13.00 Juhla kirkossa
14.30 Juhlakahvit (srk-keskus)
Tervehdykset ja muistamiset
Seurakuntalaisilla,
yhteistyökumppaneilla ja
yhteisöillä on mahdollisuus
tervehdyksiin ja muistamisiin
seuraavasti.
Seurakuntalaisille on
kirkkoherralla kahvipannu
kuumana kirkkoherranvirastossa
torstaina 2.2. klo 9–15.
Yhteisöjen ja
yhteistyökumppaneiden
tervehdysten vastaanotto
perjantaina 3.2. klo 12–15.30
seurakuntakeskuksessa.
Ajanvaraukset  
puh. 016 3355 212.

Kirkkoherra Vesa-Pekka Koivuranta rohkaisee ihmisiä Elämän lähteelle: Sana, ehtoollinen ja yhteys kantavat.

Tervetuloa!
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Välittävä yhteisö

Yhteisvastuu torjuu ylivelkaantumista
K

otimaisena erityiskohteena
vuonna 2012 on Takuu-Säätiön käynnistämä pienluottohanke.
Takuu-Säätiö käynnistää vuoden
2012 yhteisvastuuvaroin pienluottohankkeen, jonka tavoitteena on ehkäistä ylivelkaantumista.
Halpakorkoisia pienluottoja voivat hakea taloudellisessa ahdingossa olevat ihmiset, joilla ansio-

tulojen puuttuminen tai menetetyt luottotiedot estävät luottojen
saamisen.
Kansainvälisen diakonian kohteena on Uganda, jossa Yhteisvastuu niin ikään tukee pienrahoitustoimintaa. Avun vie perille Kirkon
Ulkomaanapu, joka toimii Ugandassa yhteistyössä Luterilaisen
Maailmanliiton kanssa.

Keräyksen tuotosta 60 prosenttia käytetään Ugandaan ja kansainvälisen diakonian kohteisiin
Kirkon Ulkomaanavun kautta.
Kotimaassa erityiskohteena oleva pienluottohanke saa 20 prosenttia keräyksen tuotosta ja hiippakuntien avustustyö sekä Kirkon diakoniarahasto yhteensä 10
prosenttia. Loput 10 prosenttia

käytetään keräävän seurakunnan
päätösten mukaisiin diakonisiin
tarpeisiin.
Yhteisvastuukeräys käynnistyy
5.2.
Keräyslupa: Poliisihallitus Arpajaishallinto Numero 2020 / 2011 /
2599, aika 5.9.2011–31.8.2012

Luotolla elämä umpikujaan

Viidestä sentistä kiinni

Y

R

hä useampi suomalainen painii velkaongelmien parissa. 1,2
miljoonalla suomalaisella on kulutusluottoja, 29–34-vuotiaista lähes joka toisella. Velkojen kokonaissumma ei ole välttämättä suuri, mutta se voi olla hallitsematon
suhteessa tuloihin.
Taloudellisen avustamisen rooli seurakuntien diakoniatyössä
on kasvanut vuoden 2011 Diakoniabarometrin mukaan. – Avuntarvetta on aiempaa enemmän ja
muun muassa pikavippejä ottaneiden asiakkaiden määrä kasvaa,
Oulun seurakuntayhtymän johtava diakoniatyöntekijä Liisa Rahkola kertoo.

Pienituloisten ja
nuorten vitsaus
Takuu-Säätiön toiminnanjohtaja Leena Veikkola tuntee velkaongelmien taustat: – Yhteiskunta
on muuttumassa entistä kulutuskeskeisemmäksi. Ihmisarvoa mitataan kulutuksen mukaan.
Ylivelkaantumisessa on usein
kyse köyhyydestä ja huono-osaisuudesta, harvemmin kevytmielisestä ja ajattelemattomasta velkaantumisesta. Pienituloisten
työssä käyvien määrä on Suomes-

sa lisääntynyt. Kun elämäntilanne
muuttuu yllättäen, esimerkiksi sairauden, työttömyyden tai avioeron
vuoksi, talous kaatuu helposti.
Kulutusluottokierre alkaa usein
yksittäisestä hankinnasta, minkä jälkeen luottoja käytetään jokapäiväiseen elämiseen ja viimein laskujen sekä muiden velkojen maksuun. – Velat kasaantuvat
yhä enemmän vähävaraisille, jotka
myös maksavat luotoistaan enemmän, Leena Veikkola kuvailee.
Lopulta ihminen menettää luottotietonsa ja saa tilalle maksuhäiriömerkinnän. Jo 328 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintä, suhteessa eniten niitä on
25–29-vuotiailla. Veikkolan mukaan myös ulosotossa olevien saatavien määrä on kasvanut.
Kasvavana ryhmänä talous- ja
velkaneuvonnan asiakaskunnassa
ovat vähän koulutetut alle 25-vuotiaat. Diakoniabarometrin mukaan
lähes 60 prosenttia diakoniatyöntekijöistä kertoo nuorten taloudellisen avustamisen tarpeen kasvaneen paljon tai melko paljon.
– Avuntarvitsijoissa on aiempaa
enemmän nuoria pareja tai yksin
eläviä, joilla ei ole koulutusta,
mutta velkaa on kuitenkin jo eh-

tinyt kertyä. Myös nuoret yksinhuoltajaäidit ja monilapsiset perheet tarvitsevat apua, Liisa Rahkola kertoo.

Voimattomuus iskee
Vapailla rahoitusmarkkinoilla luottoja tarjotaan kaikille, myös maksukyvyltään haavoittuville ja taloudelliselta osaamiseltaan heikoille.
Luotonottaja ei aina ymmärrä luottoihin liittyviä velvoitteita omassa
elämässään.
– Ennaltaehkäisevään talousneuvontaan ja -kasvatukseen tulisi panostaa enemmän. Myös säätämällä luotoille kulu- ja korkokatto voidaan turvata kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten asemaa, Leena Veikkola esittää.
Helppo luotonsaanti, kyvyttömyys suunnitella omaa taloutta sekä itse pärjäämisen halu edesauttavat velkaongelmien syntymistä
ja pitkittymistä. Kun ongelmat pahenevat, apua on vaikea pyytää. –
Ihmiset tuntevat tilanteestaan suurta häpeää, huolta ja hätää. Monet
ovat masentuneita ja apaattisia.
He ovat jo antaneet maksukyvyttömyydelleen periksi, Liisa Rahkola toteaa.

eija on teini-ikäisen pojan yksinhuoltaja. Opintojen jälkeen
oman alan töitä ei löytynyt. Lopulta avioero vei Reijan tilanteeseen,
jossa hän ei enää pystynyt maksamaan kaikkia laskujaan. Reijan talous ajautui sekasortoon, eikä tasapainoa löytynyt.
– Sitä yritti selvitä laskuista
maksamalla osan nyt ja osan ensi kuussa. Mutta kaikki samat laskut tulivat seuraavassakin kuussa,
Reija Leino kuvailee. – Elämä oli
joskus viidestä sentistä kiinni. Jos
se puuttui, et saanut, mitä olisit tarvinnut.
Tuskastuttava tilanne jatkui vuosia. – Aamulla herätessäni mietin,
miten selviän tästä päivästä, Reija
kertoo. Pitkän velka- ja ulosottokierteen jälkeen Reija pyysi lopulta apua. Velkaneuvonta otti asiat
hoitaakseen, ja kaoottinen rahatilanne saatiin tasapainoon. – Se tiputti sydämeltä kaiken pois.

Vaikeat vuodet ovat nyt takanapäin, ja Reija on omaan elämäänsä
tyytyväinen. – Kukaan ei enää ota
palkasta mitään pois, Reija huoahtaa. Itselleen hän ei ole paljoa tarvinnut, mutta lapsi on jäänyt monen asian ulkopuolelle. Se harmittaa. – Oma lapsi ei ole päässyt
harrastamaan jääkiekkoa tai saanut
mopokorttia. Köyhyydestä tulee
huono omatunto. Sitä tuntee olevansa huono äiti, Reija murehtii.
Tulevaisuuden toiveena Reijalla on, että saa lapsensa koulutettua
mahdollisimman pitkälle. – Johonkin ammattiin, johon lapsi itse haluaa. Itse en tarvitse mitään.
Muita samassa tilanteessa olevia Reija kehottaa avaamaan suunsa ja puhumaan. – Kannattaa puhua, ihan kenelle tahansa. Unohtakaa turha ylpeys ja hakekaa apua.
Ihmisiin on luotettava. Jossain on
joku, joka osaa auttaa.
Jessi Luotola

Jessi Luotola

Grace, 29, oli sissien vankina lähes 15
piinaavaa vuotta. Säästöryhmään
liityttyään Grace on saanut elämänsä
raiteilleen.

V

uolaat kyynelnorot virtaavat pitkin Grace Layetin, 29,
poskia. Hän on joutunut kohtaamaan elämässään asioita, joita yhdenkään ihmisen ei soisi koskaan
kokevan.
LRA-sissit kaappasivat 12-vuotiaan Gracen ja hänen perheensä
90-luvun puolivälissä. Gracen sisarukset yrittivät paeta, mutta heidät ammuttiin välittömästi tytön
silmien eteen. Isä ja äiti kuolivat

myöhemmin. Grace naitettiin yhdelle LRA:n johtohahmoista, ja
hän synnytti vankeudessa itseään
kymmeniä vuosia vanhemmalle
miehelle kolme lasta.
– Kapinallisleirit liikkuivat jatkuvasti, ja meidät pakotettiin etsimään ruokaa hinnalla millä hyvänsä, Grace kertoo. Usein hintana oli
toisen ihmisen henki.
– Odotimme kylien liepeillä, että ihmiset menevät nukkumaan ja
sytytimme heidän talonsa tuleen,
Grace kuvailee hirmutekoja, joihin
hänen oli pakko suostua – muuten
hänet olisi tapettu.

Kuva: Olga Temonen

Kuva: Ville Asikainen

Säästöryhmän avulla kiinni elämään

Tulevaisuus
täynnä tavoitteita
Grace odotti nuorinta, nyt 3-vuotiasta lastaan, kun kapinallisleiriin hyökättiin. Ugandan hallituksen sotilaat kiidättivät tulitaistelussa haavoittuneen, tajuttoman Gracen sairaalaan. Hän toipui, mutta
elämän kokoaminen oli aloitettava täysin tyhjästä.
– Minulla ei ollut kotia, johon
palata, koska kaikki läheiseni olivat kuolleet. Sen sijaan minulla oli
kolme lasta, joita en ikimaailmassa olisi halunnut saada tällä lailla
ja joiden tulevaisuudesta olisin nyt
vastuussa, Grace kuvailee katkeria
tunteitaan.

Säästöryhmien jäsenet perehdytetään yleisiin taloustaitoihin kuten säästämiseen, talouden suunnitteluun, vastuulliseen
velanottoon ja -hoitoon sekä riskeihin.
Vajaa vuosi sitten Grace liittyi
kotikylässään toimivaan säästöryhmään, jossa hän on oppinut
taloudenhallinnan taitoja ja saanut monenlaista käytännön apua
elämäänsä. – Oloni on nyt pal-

jon parempi. Ryhmässä on ihmisiä, joille voin puhua ja joilta saan tarvittaessa neuvoja, Grace kertoo.
Ryhmästä nostamillaan pienlainoilla Grace ostaa tomaattie-

riä ja myy niitä lähialueen asukkaille. Säästämillään myyntituotoilla hän aikoo vuokrata maata
maissin kasvatukseen ja maksaa
lastensa koulumaksuja. Pidemmän tähtäimen säästötavoittee-
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Kristallirakeita konsertti
Yhteisvastuun hyväksi 29.2.
T

rio, trubaduuri Saila Seurujärvi, säveltäjä ja multi-instrumentalisti Lasse Heikkilä ja viulisti Sirpa Leppänen esiintyvät
Rovaniemen kirkossa pidettävässä Kristallirakeita -konsertissa
29.2. klo 18.30. Konsertin tuotto
on Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Ohjelma 10 €.
Trion musiikki tunnetaan sielukkaasta ja taidollisesta musisoinnista, omintakeisesta eksoottisesta soitinarsenaalista, konserttien tunnelmallisesta ilmapiiristä, värikkäistä Lapin kansallispuvuista ja puhuttelevasta kristillisestä sanomasta. Lauluissa on musiikillisia vaikutteita myös Irlannista, Espanjasta ja itämailta. Useimmat sanoitukset ovat Minna Kontiolahden, sävellykset Lasse Heikkilän. Lauluissa evankeliumi tulee
lähelle ihmisen arkea ja viestittää:
aina on toivoa!

Ryhmä on saavuttanut muutaman vuoden aikana suuren määrän ihmisiä erilaisissa tilaisuuksissa kouluissa, kirkoissa ja konserttisaleissa.

Ensimmäinen levy Puhdasta kultaa ilmestyi vuonna 2005 ja
viimeisin levy Kristallirakeita julkaistiin helmikuussa 2011.

SINUA TARVITAAN
Tule yhteisvastuukerääjäksi
Keräys käynnistyy su 5.2.
Yhteisvastuukeräys on Suomen ev.lut. kirkon
suurkeräys helmikuusta huhtikuuhun.
Suomen suurimman kansalaiskeräyksen toteuttaa
noin 40 000 vapaaehtoista.
Tänä vuonna Yhteisvastuu torjuu ylivelkaantumista
niin kotimaassa kuin ulkomailla.
TARVITSEMME
Lista- ja lipaskerääjiä, riemukierroshiihtäjiä
ja muita vapaaehtoisia.
Ota yhteys oman alueesi diakoniatyöntekijään
puh. 016 335 511 (srk:n keskus) tai
diakoniatoimistoon puh. 016 335 5236.

Sirpa Leppänen, Saila Seurujärvi ja Lasse Heikkilä.

Yhteisvastuutapahtumia Rovaniemellä
01.02. klo 17 Yhteisvastuukeräyksen tiedotus- ja koulutustilaisuus listakerääjille
ja lipaskerääjille srk-kodin yläsalissa, Rauhankatu 70 G. Tule kuulemaan mitä mahdollisuuksia sinulla on osallistua Yhteisvastuutalkoisiin. Osallistuminen koulutukseen ei vaadi sitoutumista. Keskikaupungin ja Ounasvaaran piirien kerääjille keräyslistojen jako.
Tervetuloa uudet ja vanhat kerääjät! Kivinen, Hilke, Kukkonen.
05.02.–30.04. Ovelta ovelle
-listakeräys. Yhteisvastuukerääjät keräävät keräyslistoilla kotiovilla.

05.02. Yhteisvastuu TV:ssa. Keräyksen suojelija Tasavallan presidentti Tarja Halosen avauspuhe
Ylen TV 1:ssä. Valtakunnallinen
avajaisjumalanpalvelus Porin Pihlavan kirkosta klo 10.
10.–11.02. Lipaskeräystempaus
ostosmarkettien edessä 10.02. klo
10–20 ja 11.02. klo 10–18. Ilmoittautuminen lipaskerääjäksi puh.
335 5236, diakoniatoimisto.
15.02. klo 19 kirkossa Lapin
musiikkiopiston konsertti. Vapaa
pääsy, kolehti Yhteisvastuun hyväksi.
29.02. klo 18.30 kirkossa Kristallirakeita –konsertti, Saila Seurujärvi, Lasse Heikkilä ja Sirpa Lep-

pänen. Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.
Tuotto Yhteisvastuun hyväksi.
26.03. klo 18 Riemukierroshiihto Kirkkolammella. Näe eri tyylilajeja, asuja ja vauhtia ikähaitarilla 4–90 v!
11.04. klo 18.30 kirkossa Lähelle ihmistä -konsertti, Petri Laaksonen. Lippu 15 €, tuotto Yhteisvastuukeräykselle, Yhteistyössä diakonia- , julistus- ja musiikkityö.
02.05. klo 18 kirkossa Suosituimmat rippikoululaulut, ilta hengellisten laulujen merkeissä toivojien saatesanojen kautta. Kolehti
Yhteisvastuu hyväksi, Pieskä, Tauno Savioja, Kukkonen.

Yhteisvastuutuotosta 60 prosenttia kanavoidaan
Kirkon ulkomaanavun kautta kansainväliseen
kehitysyhteistyön ja katastrofiapuun.

Yhteisvastuulla 4,38 miljoonaa
yksinäisille nuorille
Suomalaiset lahjoittivat Yhteisvastuukeräykselle viime vuonna 4, 38
miljoona euroa. Varoilla torjutaan
nuorten yksinäisyyttä Suomessa ja
Mosambikissa.
Kolme parasta seurakuntaa oli-

vat Karijoki (7,53 e/jäsen), Pello
(6.06) ja Myrskylä (4,92).
Suurista seurakunnista paras oli
hiukan Rovaniemeä suurempi Seinäjoki (2,06 e) Rovaniemi oli 26.,
tulos oli jäsentä kohden 0,68 e.

LAPIN MUSIIKKIOPISTON
OPPILAIDEN
KONSERTTI 15.2.
Perinteeksi muodostunut Lapin musiikkiopiston
oppilaiden oppilaskonsertti
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi
Rovaniemen kirkossa 15.2. klo 19.

Kuva: Ville Asikainen

Konsertin ohjelmistossa on perinteistä klassista ja
uudempaakin musiikkia. Oppilaat soittavat jousilla,
puhaltimilla, pianolla ja uruilla.
Mukana myös musiikkiopiston puhallinorkesteri
sekä kuoro.
Vastuuopettajana on Esko Parikka.
Vapaa pääsy.
Kolehti Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Gospel-venyttelyjä Hillakirkossa

na Gracella on oman maapalstan
hankkiminen viljelyä varten sekä
vuokrauskäyttöön aikomansa, rahan puutteen vuoksi kesken jääneen talon viimeistely.
Salla Peltonen

Nainen myymässä paikallista kuivattua kalaa ”silver fish”.

Gospel-venyttely on kokonaisvaltaista lihashuoltoa. Se perustuu ajatukselle, että ihminen on
kehon, sielun ja hengen puolesta dynaaminen kokonaisuus. Venyttely on retriitinomainen hetki, jossa huolletuksi tulee koko ihminen Jumalan läsnäolossa. Siinä on noin 20 minuutin alkulämmittely, jossa on mahdollisuus myös sanattoman rukouksen liikunnalliseen ilmaisuun.
Tarkoituksena on kehittää elastisuutta ja poistaa lihaskireyksiä
2-4 kertaa toistettavilla 30-180
sekuntia kestävillä venytyksillä.
Kuultava Raamatunkohta ja hengellinen musiikki auttavat hiljen-

tymään. Lopussa on 10 minuutin
rentoutuminen.
Tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun klo 20 asti. Mukaan lämmin, joustava asu ja mielellään
oma jumppa-alusta. Gospel-venyttely alkaa tiistaina 7.2 klo 1819.30 Hillakirkossa, os. Hillapolku 9.
Muut kokoontumispäivät: 14.2.,
28.2., 6.3., 3.4., 15.5., 22.5.
Ohjaajana luokanopettaja Tellervo Malmiola, mukana aina myös seurakunnan työntekijä. Tied. Sari Kuirinlahti, p. 0405504732.
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Kirkkoherran viran
Seppo Ahtinen

Kalle Elonheimo

Pentti Kallioranta

Ilari Kinnunen

1. 62 vuotta
2. vaimo ja kaksi aikuista tytärtä
3. Rovaniemen yhteiskoulusta yo
1969. Varusmiespalvelus, RUK sekä taistelukoulu jalkaväessä 69–70.
Matkailualan opintoja 1973–74.
Lähetyskoulu 1975–76. Teologian
maisteri 1982.
Projektipäällikkökoulutus 2000,
matkailututkimusopiskeluja yliopistossa 2001.

1. 52 vuotta
2. Puoliso, uusperhe, jossa neljä poikaa
3. Teologian tohtori 2006.
Ylempi pastoraalitutkinto 2009.
Klassisen filologian opintoja Turun ja Mainzin yliopistoissa.
Kirkon johtamiskoulutus, ylin tutkinto (KIRJO III) 2011.

1. 52 vuotta
2. Vaimo ja 10 lasta
3. Maatilateknikko, teologian kandidaatti (vastaa nyk. maisterin tutkintoa). Kirkon johtamiskoulutuksen suoritin vuonna 2004.

1. 34 vuotta
2. Vaimo Kaija ja viisi lasta (vanhin
14 v, nuorin 1 v)
3. Teologian maisteri, Helsingin yliopisto 2003.
Opiskeluvuosi Kanadassa 2001–
02 (Lutheran Theological Seminary of Saskatoon).
Pastoraalitutkinto 2007.
Seurakuntatyön johtamisen tutkinto 2009.

4. Papiksi vihkimisen
vuosi?
5. Työhistoria?
6. Kokemus
johtamisesta?
7. Herätysliiketausta tai
suunta?

4. Helsingin tuomiokirkossa 1982
5. 71–72 työssä Saksassa
73–74 matkailualan töitä
mm.Pyhätunturilla
74–75 maataloustyöt kibbutseilla Isarelissa
76–86 turistiopas Lähi-idässä
78–83 Kristillisen Vaeltajat -lehden toimittaja muun työn ohessa
82 Tikkurila, ylimääräinen apulainen
83–87 Vaasan suomal. srk., yliopisto- ja opiskelijatyön pappi
88–97 Rovaniemi opskelijatyön
pastori
98 Rovaniemi, Ounasvaaran piiri, seurakuntapastori
2002 Rovaniemi, keskikaupungin
piirin kappalainen
6. käy ilmi yllä olevasta. Lisäksi
partiojohtaja, josta Mannerheimin
solki Lapin Samoilijat partiolippukunnassa.
7. Olen tavallinen kirkkouskovainen. Opastyön ja opastusvuosien kautta kaikki herätysliikkeet ja
kristilliset uskonsuunnat tuttuja ja
läheisiä.

4. 1985
5. 85 Kirkon Nuorisotyön Keskus
projektisihteeri, Euroopan ekumeeninen nuorisokokous
86–88 Kaarina, papiston apulainen
sekä virallinen apulainen
88–92 Saksan evank. kirkon ja
suomalaisten siirtolaisten pappi
92–93 Masku, papiston apulainen
94–2000 Masku, seurakuntapastori sekä atk-tukihenkilö o.t.o. 93–
2000, sekä sopimussuhteisena 00–
04
99–2000 Suomen ekum. neuvosto, määräaik. pyhiinvaellussiht.
2000 Salo-Uskela, vt. kappalainen
2000–01 Helsingin yliopisto projektitutkija Suomen akatemian rahoittamassa tutkimusprojektissa
2001–03 Turun ja Kaarinan srkyhtymä, vs. opiskelijapastori ja kansainvälisen työn pappi
2003 Sauvo–Karunan kirkkoherra
6. Saksassa neljä vuotta täysin itsenäistä työtä
- kirkkoherrana liki 9 vuotta
- järjestötehtävissä
7. Ei herätysliiketaustaa, mutta Herättäjäjuhlilla pyrimme käymään
Ekumenia tärkeä viitekehys.

4. 1995
5. Pappisvihkimyksen jälkeen seuraavissa tehtävissä:
95 Suomen Rauhanyhdistyksen
Keskusyhdistyksen rippikoulupastori
96 Oulujoki, seurakuntapastori
96–2001 Rovaniemi, seurakuntapastori
2001–07 Rovaniemi, kappalainen
2007 lähtien Ranua, kirkkoherra
6. Käytännön johtamiskokemusta
olen saanut Alakemijoen piirin kappalaisena seurakuntapiirin puitteissa sekä Ranuan seurakunnan kirkkoherran virassa.
7. vanhoillislestadiolaisuus

4. 2003
5. 2003–07 Rovaniemi, seurakuntapastori
2008– Rovaniemi, kappalainen
6. Olen ollut Rovaniemen kirkkoherran hallinnollinen avustaja vuodesta 2004. Kirkkoherran vakiosijaisena olen toiminut vuoden 2008
alusta, jolloin aloitin myös aluetyön
johtamisen Alakemijoen seurakuntapiirissä. Olen reservin sotilaspastori, sotilasarvoltani luutnantti.
7. Olen vanhoillislestadiolainen.

8. Harrastukset?
9. Miksi hait Rovaniemen
kirkkoherran virkaa?

8. Historia, erityisesti keskiaika ja
Raamatun maitten historia ja arkeologia lähellä sydäntä.
Harrastajanäytelmäryhmä (Rovalan) Saalot.
Poliittinen toiminta (kaupunginvaltuusto, kulttuurilautakunta, Lapin liiton valtuusto).
Järjestötoiminta (Lapin Israelin ystävät., Silta wanhaan aikaan
keskiaikayhdistys, RoPs johtokunta 94–97)
Katulähetystyö ja isä Camillo
tyyppinen kristillinen työ.
Kaikenlainen urheilu ja liikunta.
9. seurakuntalaisten ja kadun kansan pyynnöstä.

8. Pyhiinvaelluksia ja niiden tukemista, Calvinin teologian tutkimista, nuorisojalkapalloilun tukemista,
hanki-, latu- ja alamäkihiihtoa, pyöräilyä.
9. Jo viime keväänä Rovaniemeltä
tuli minulle pyyntö harkita, ja pyyntö uusittiin hakuajan lopulla.

8. Pyöräilyä, laulua, kieliä ja lukemista
9. Kokemukseni Rovaniemen seurakunnasta ovat sikäli myönteiset,
että tuntui mahdottomalta ohittaa tällainen tilaisuus. Olisi jäänyt
varmasti vaivaamaan mieltä, jos en
olisi hakenut. Rovaniemi on vilkas
ja moni-ilmeinen Lapin pääkaupunki, monella tapaa mielenkiintoinen paikka asua ja tehdä työtä.
Rovaniemen seurakunnassa on hyvät, asiansa osaavat työntekijät ja
aktiiviset luottamushenkilöt.

8. Musiikkia, urheilua ja kirjallisuutta.
9. Arvostan Rovaniemen seurakuntaa ja haluan tehdä töitä sen kehittämiseksi. Olen läheltä seurannut
kirkkoherran työtä. Tätä kautta on
herännyt kiinnostus tähän mielenkiintoiseen ja sopivan haastavaan
työhön. Teen mielelläni yhteistyötä
erilaisten ihmisten ja tahojen kanssa. Myös johtamistutkintoon sisältyvä psykologin lausunto on kannustanut hakemaan kirkkoherran
virkaa.

1. Ikä?
2. Perheen koko?
3. Suoritetut opinnot ja
tutkinnot?
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Tuomo Korteniemi Topi Litendahl

Jouni Riipinen

Niko Ryynänen

Pentti Tepsa

1. 58 vuotta
2. vaimo ja neljä tytärtä (21, 13, 11
ja 8 v)
3. hum.kand. (historia) 74,
toimittaja (HS) 76,
teol.maist. 79,
jatko-opinnot USA 81–82,
valt.maist. (sosiologia) 87,
fil.maist. (historia) 89.
käytännöllisen teologian väitöskirja viimeistelyssä.
Pastoraalitutkinto ja seurakuntatyön johtamisen tutkinto 2011.

1. 41 vuotta.
2. Vaimo ja kolme poikaa
3. Teologian maisteri 1998, pastoraalitutkinto 2005 ja Johtamisen
koulutus 2009

1. 60 vuotta
2. Puoliso. Lähiperheeseen kuuluvat
puolison kolme aikuista lasta, kaksi lastenlasta.
3. Teologian maisteri, työnohjaaja (sekä sosiaali- ja terveysalan että kirkon), kirkkoherrojen johtamiskoulutus, työyhteisön johtaminen ja kehittäminen, kirkon ohjaajavalmennus

1. 38 vuotta
2. neljän hengen uusioperhe: puolisoni sekä mahtavat tytöt 11 ja 5 v.
3. Puolimatruusin/konevahtimiehen
pätevyyskirja 1995
Teologian maisteri 2001
Yleisten kielitutkintojen englannin kielen keskitaso 2003
Pastoraalitutkinto 2007
Seurakuntatyön johtamisen tutkinnot: Kirjo I 2008, Kirjo II 2011.

1. 47 vuotta
2. Vaimo ja 2 teini-ikäistä tytärtä.
3. Teologian maisteri. Uskonnon aineenopettajan kasvatustiet. tutkinto.
Psykologian sekä seemiläisten kielten (heprea, arabia) opintoja.
Jatko-opintoja eksegetiikasta,
väitöskirjatyö (Qumran) kesken.
Julkaisuja tieteell. kirjoissa.
Kirkon ala: oppilaitostyön koulutus, pastoraalitutkinto ja kirkkoherroilta vaadittava johtamiskoulutus.

4. 1990
5. 75–80 Helsingin Sanomain toimittajakoulu, opettaja ja toimittaja
79–80 Helsingin yliopisto käyt.
teologian assistentti
80–86 seurakuntalehti Rauhan
Tervehdys (Oulu) päätoimittaja
86–88 tutkija,
89–95 Kotimaa-lehden päätoimittaja ja julkaisujohtaja
95–99 yli 20 seurakuntalehden
kustantaja
2000–09 yrittäjä, lehti- ja kirjakustantaja
2009– vs. ja vt. seurakuntapastori Rovaniemi
6. Yhteensä 35 vuotta johtamista
organisaatioissa, joiden koko 5–55
henkeä.
27 v. päätoimittajana, 14 v. toimitusjohtajana tai yksikönjohtajana.
7. Kotiseudun tausta Tornionlaakson lestadiolaisuus; kasvanut seurakuntanuoresta avaran kansankirkon poikana.

4. 1998
5. Uskonnon- ja historian lehtori
yläkoulussa ja lukiossa
98–2005 Rovaniemi, nuorisopastori.
2005 Saarenkylän ja Nammankylien kappalainen
6. 98–2005 Rovaniemen seurakunnan nuorisotyöstä vastaava työntekijä (työalajohtaja)
2005 lähtien Saarenkylän ja Nammankylien kappalainen (alue- ja piirityönjohtaja)
Opetustehtävä yläkoulussa ja lukiossa
Lyhyitä jaksoja kirkkoherran sijaisena Rovaniemen seurakunnassa.
Isän virka
7. Minä olen suurten perinteisten
kirkkojen, sen liturgisen elämän
kasvattama pystykorvaluterilainen.

4. 1978
5. 78–82 Iisalmi, virallinen apulainen (nuorisotyö)
82–85 Australia Canberra, kirkon
ulkosuomalaistyö
86–92 Rovaniemi Ounasjoen
kappalainen
88–90 Kirkkohallitus, Oulun hiippakunta, eräät kirkolliset järjestöt,
Pohjois-Suomen turistipappi
92–94 Pelkosenniemi, kirkkoherra
94–2006 Ylikiiminki, kirkkoherra
2006–08 Herättäjä-Yhdistys,
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Lapin aluesihteeri
2008–09 Oulun srk-yhtymä, Yhteisen seurakuntapalvelun johtaja
2009– Oulujoki , kirkkoherra
6. Koko työhistoriani ajan olen toiminut erilaisissa kirkollisissa ja seurakunnallisissa johtajan tehtävissä,
kirkkoherran kaltaisissa johtotehtävissä 22 vuotta.
7. Herännäisyys

4. 2001
5. 90 apuisäntä Kukkolan leirikesk.
94 sekatyömies leipomo
96 Tesoma, kirjastoapulainen
97 Tre srk-yhtymä, kesäteologi
98 Tre srk-yhtymä, kesäteologi
99 Parkano kesäteologi
2000 Hyvinkää teol.harjoitt.
2000 Parkano kesäteologi
2001 Hki Tuomiok., rk-leirityö
2004–05 Sotilaspastori EUFOR
2001–08 Elimäki kasvatustyön
pastori
2008–09 Tre Kaleva vs. nuorisopast., Messukylä ma. nuorisopast.
2009–10 Rovaniemi, Ounasvaaran aluepappi
2010 Rovaniemen varuskunta, sotilaspastori
6. Pappisvihkimyksen jälkeen aina
lähiesimiehenä useammalle työntekijälle. Ounasvaaran piiripappina tutustuin Rovaniemen srk:n hallintoon ja toimintaan. Kansainvälisen taisteluosaston esikunnan sotilaspappina alaisia oli yli kymmenestä eri kansallisuudesta. Puolustusvoimien Syväjohtamisen-mallin
opiskelu.
7. Tyytyväinen kansankirkon jäsen
ja palvelija.

4. 1995
5. 91–92 Raudaskylän opisto, teologisten aineiden opettaja
94–95 Lyseonpuiston lukio, uskonnon ja psykologian opettaja
95–97 Rovaniemi, virastopappi
97 Helsingin yliopisto, teol. tiedekunta, eksegetiikan tutkija
97–2008 Rovaniemi, korkeakoulu- ja opiskelijatyön pappi
2008 Salla, kirkkoherran kesäloman sijaisuus (5 vkoa)
2008–09 Lapin yliopisto, uskonnondidaktiikan luennoitsija
2009– Rovaniemi, Ounasjoen
kappalainen
6. Opetusryhmien johtaminen, opintokokonaisuuksien ja kurssien suunnittelu opiston, lukion ja yliopiston
opettajana.
Rovaniemen srk:n opiskelijatyön
suunnittelu- ja vetovastuu 11 vuotta.
2008 Sallan srk, kirkkoherran kesäloman sijaisuus.
Kappalaisena Ounasjoen piirin
toiminnan johtamista reilut kaksi
vuotta.
7. Kirkollinen

8. Suunnistus, lenkkeily ja hiihto,
erävaellus, ikipartiolainen, tutkimus, lukeminen ja kirjoittaminen
9. Kun merkittävä joukko seurakuntalaisia, luottamushenkilöitä ja työtovereita aktiivisesti pyysi.

8. Kokkaus ja keittiöaskareet, sähly,
jalkapallo, musiikki, kalastus ja pihaleikit lasten kanssa.
9. Juuret Rovaniemen seurakunnassa ovat syvällä. Tahdon olla kehittämässä Rovaniemen seurakuntaa yhdessä työtovereiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten kanssa.

8. Liikunta, moottoripyöräily, rakentaminen, laskettelu, kalastus,
eräretkeily
9. Rovaniemen seurakunta jäi mieleeni hyvänä ja toimivana seurakuntana. Iso seurakunta on hallinnollisesti hyvin järjestetty sekä toiminnallisesti vilkas ja monipuolinen.

8. Liikunta yleensä (kaikkea mitä
ehtii), kamppailulajeja (krav maga
ja potkunyrkkeily), capoeira, tanssi (flamenco), metsästys ja luonto.
9. Pappisurani alkuvuosista saakka
olen ajatellut, että sopivan tilaisuuden tullen pyrin hakeutumaan esimiestehtäviin seurakunnassa. Kirkon johtamiskoulutus ja kokemukset esimiehenä ovat vahvistaneet tätä kutsumusta.

8. Lukeminen, kirjoittaminen, urheilu ja sosiaalinen media. Erävaellus ja metsänhoitotyöt omalla palstalla.
9. Tunnen Rovaniemen seurakunnan pitkältä ajalta, jo v. 1981 lähtien. Haluan olla kehittämässä Rovaniemen seurakuntaa työyhteisönä ja seurakuntana, joka hoitaa ihmisiä Jumalan sanalla ja sakramenteilla Rovaniemen kaupungissa ja
etäisimmissäkin kylissä.
Rovaniemen luonto ja ihmiset
viehättävät.
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Rippikouluun ilmoittautuminen
toukokuussa (1998 syntyneet)
V

uonna 1998 syntyneiden rippikouluun ilmoittautuminen tapahtuu koulujen kautta toukokuussa 2012.
Seurakuntapiirien työntekijät jakavat ilmoittautumiskortit alueensa niillä kouluilla, joissa on 7-luokkalaisia. Yksityiskohtaisemmat tiedot ovat
16.5.2012 ilmestyvässä Pääskyssä.

Jos 1998 syntynyt ei ole
toukokuussa 7-luokalla
Rippikouluilmoittautumiskortit jaetaan vain 7-luokissa. Jos tähän rippikouluikäluokkaan kuuluva on 6:lla
luokalla, mutta haluaa käydä rippikoulun oman ikäluokan mukana, hänen tulee hakea ilmoittautumiskortti
ao. yläkoulun kansliasta, rippikoulutoimistosta tai seurakuntakeskuksen
neu-vonnasta, Rauhank. 70. Jos 1998
syntynyt nuori on 8:lla luokalla, hänen tulee toimia samalla tavalla kuin
6:lla luokalla oleva. Pyydettäessä rippikoulutoimistosta lähetetään ilmoittautumiskortti.

Rippikouluvaihtoehdot
Tarjolle tulevat rippikouluvaihtoehdot on sovittu yhteisessä palaverissa 25.1.2012. Tarjolle tulee sekä seurakuntapiirien omia vaihtoehtoja että yhteisiä, joihin voi hakeutua miltä
alueelta tahansa. Ryhmän maksimikoko on 25 nuorta. Rippikouluikäluokkaan kuuluu tämänhetkisten tietojen
mukaan n. 670, joista ryhmiä muodostunee 24-25.

Milloin pienempi rippikouluryhmä
on nuorelle paras vaihtoehto
Kaikille nuorille 25 hengen rippikouluryhmä ei mahdollista parasta mahdollista oppimis- ja työs-kentelyympäristöä. Jos nuori on koulussa pienryhmässä, yleensä silloin pienryhmä on myös
paras rippikouluvaihtoehto. Nuori itse voi haluta tavallisen kokoiseen ryhmään, mutta hän ei välttämättä osaa arvioida tätä oikein. Leirillä eletään kiinteästi ison ryhmän kanssa koko vuorokausi ja huonei-siin majoittuu 4 nuorta,

joten tarvittavaa rauhaa, lepomahdollisuutta tai erillistä opetusta on vaikea tai
lähes mahdotonta järjestää. Ennen leiriä olevissa tapaamisissa ei välttämättä tule työntekijöiden tietoon niitä asioita, jotka saattavat vaikeuttaa nuoren
rippikoululeiriaikaa ja koko ryhmänkin toimintaa.
Tämän vuoksi on ehdottoman tärkeää, että vanhemmat/huoltaja laittaa
tietoa erityishuomioitavista asioista ilmoittautumiskorttiin ja on tarvittaessa hyvissä ajoin yhteydessä rippikouluryhmän vastaa-viin. Kortteihin laitettavat tiedot ovat luottamuksellisia ja
tulevat vain ryhmän vetäjien tietoon.
Rippikouluvaihtoehdoissa on tarjolla
myös pienryhmämahdollisuus.
Maija Pieskä
maija.pieska@evl.fi
040 52 68 289

Rippikouluralli kutsuu rippikoululaiset kirkonmäelle 24.–26.2.
Perinteinen rippikouluralli kutsuu kaikkia kauden 2011–2012 rippikoululaisia
kirkonmäelle pe-su 24.–26.2.”Rallin”
aikana tutustutaan seurakuntamme lähetys- ja diakoniatyöhön. Tapahtumaa
ovat toteuttamassa nuoriso-, diakoniaja lähetystyö sekä isos- ja avustajakoulutuksissa mukana olevat nuoret.

Miten ralli toimii?

* Jos rippikoululainen ei jostain
syystä pääse mukaan, hänen tulee ilmoittaa tästä ryhmänsä vetäjälle ja sopia mahdollisesta toisen ryhmän mukana tulemisesta tai muulla tavalla poissaolon korvaamisesta
Rippikoulurallin järjestäjien puolesta

Maija Pieskä

Kuva Rainer Hiuspää

* Rippikoululainen tulee tapahtumaan
ryhmänsä vetäjältä saadun ohjeen mu-

kaisesti ( työntekijän yhteystiedot löydät mm. ryhmälle aiemmin lähetetyistä infokirjeistä )
* Ryhmän vetäjä kirjaa ylös läsnäolijat ja sen jälkeen ”ralli” alkaa joko seurakuntakodilta tai seurakuntakeskuksen
juhlasalista
* Tapahtuma kestää 3 tuntia 15 minuuttia ja puolivälissä on pieni välipala
paitsi perjantaina lämmin keittoruoka
* Ryhmän vetäjä kulkee koko ajan
ryhmänsä mukana

Isovanhemmat ja lastenlapset

kevätretki
Norvajärvelle su 25.3.
Lähtö kirkon parkkipaikalta
klo 10 ja paluu samaan
paikkaan klo 18.
Retkellä askarrellaan, ulkoillaan, lauletaan,
leikitään ja pidetään leirikirkko.
Maksu on 10 €/aikuinen, lapset ilmaiseksi.
Hintaan sisältyy kaksi ruokailua ja kahvia.
Ilmoittautuminen 16.3. mennessä
040 761 7448 tai mari.karanta@evl.fi

Rippikoulurallissa nuoret tutustuvat mm. huumenuorten auttamistyöhön Aasian suurkaupunkien slummeissa.
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Vapaaksi synnistä, terveeksi syövästä

Voima
Jumalalta

Kari Kourilehto tulee Rovaniemelle 17.–19.2.

V

aratuomari Kari Kourilehto,
68, on monien loikkien mies.
Pitkäraajainen ja voimakas nuorukainen kehittyi aikanaan kolmiloikassa ilmiömäisellä vauhdilla.
Ylioppilasvuonna hän ylsi harjoituksissa jo lähelle silloisia Suomen
ennätyslukemia.
Eipä ihmekään, että lapsuusajan
koulunsa pihalla Aavasaksalla hän
loikki pitemmälle kuin opettaja oli
varannut pehmusteita. Sen seurauksena nilkka vioittui ja toinen
lonkka meni sijoiltaan. Kari selviytyi sinnikkyydellä haaverista.
– Itse olen pitänyt loukkaantumista jopa onnellisena, sillä silloin sain jättää urheilun ja keskittyä opiskeluun.

jouluyönä 2007.
– Aattona tunsin vielä kipuja, sinä jouluyönä ne otettiin pois. Se oli
elämäni ihmeellisin joulu.
Lääkärit eivät löytäneet enää mitään syöpään liittyvää eivätkä ottaneet itselleen kiitosta parantumisesta.
– Olen kokenut parantumiseni
suurena Jumalan lahjana. Selviydyn, kun elän Jumalan yhteydessä
ja olen kuuliainen Hänelle.

Rohkaisu rukoukseen

Jaakobin painia sairaudessa
Kari pyysi Jumalalta viisautta lain
lukemiseen. Sitä hän saikin rutkasti suorittaen oikeustieteellisen tutkinnon reilussa kahdessa vuodessa.
Kolmiloikkaa hän ei kokonaan
jättänyt. Nuoruuden mittoihin hän
ei päässyt, mutta myöhemmin hän
nappasi kultapyttyjä veteraanien
kilpailuissa.
Kari Kourilehdon työura valtionhallinnon monilla sektoreilla
oli näyttävä. Hän jäi syksyllä 2010
eläkkeelle ympäristöministeriön
ylijohtajan virasta. Sitä ennen hän
joutui kovaan Jaakobin painiin parantumattoman sairautensa kanssa.
– Lääkärit eivät antaneet minulle
minkäänlaista toivoa, kun minussa
todettiin eturauhassyövän levinneen

Kari Kourilehto sädehtii iloa ja toivoa kertoessaan Jumalan työstä.
luustoon. Kun sairaalareissulta palasin kotiin, avasin vihkiraamattumme. Luin Jumalan sanaa, ja silloin
minulta otettiin kivut pois. Kuulin
myös Jumalan lupauksen parantumisesta.

Luottamus kirjoitettuun
Kaikki ei tapahtunut kädenkäänteessä. Raamatusta hän löysi en-

sin pelastukseen liittyvät lupaukset ja sai kokea elämässään hengellisen uudestisyntymisen. Tutkijan innolla hän luki myös parantumiseen liittyviä kirjoituksia.
– Lakimiehenä olin oppinut luottamaan siihen, mitä oli kirjoitettu.
Hän luki ja tutki, uskoi ja luotti Raamatun lupauksiin, jotka antoivat hänelle toivoa. Tämä täyttyi

Kari elää inhimillisesti normaalia
elämää. Hän on saanut kertoa Jumalan pelastavasta ja parantavasta voimasta. Hän rohkaisee sairaita tarttumaan Jumalan sanan lupauksiin
sekä rukoilemaan Jumalalta apua.
Hän on toivon lähettiläs myös niille, jotka ovat pettyneet omiin yrityksiinsä tai mahdollisuuksiin.
– Palvelen aina nöyrällä mielellä ja samalla sydän täynnä kiitosta
Jumalalle. Puhun sairaudesta ja parantumisesta Jumalan sanan valossa sekä omakohtaisesti kokemastani parantumisesta.
Pelastus ja parantuminen kulkevat käsi kädessä. Molempiin liittyy
Jeesuksen valtuutus. Usko on pantava käyttöön, ja silloin kuin itsestään väistyy epäily.
– Meille ei riitä, että kuulemme. Jumala odottaa meiltä kuuliaisuutta. Silloin voimme 100 prosenttisesti luottaa Jumalan huolenpitoon.
Paavo Korteniemi

Sanalla ja rukouksella
pelastuen ja parantuen
17.–19.2.2012
Pe 17.2. klo 18 Sanan ja
rukouksen ilta
"Jumalan Sanan voima"
seurakuntakeskuksessa,
Rauhankatu 70.
Opetuspuhe Kari
Kourilehto.
Todistuksia, musiikkia,
rukouspalvelua.
La 18.2. klo 15–17
Raamattuopetus
pelastuksesta ja
parantumisesta
seurakuntakeskuksessa.
Kari Kourilehto, Anja ja
Paavo Korteniemi.
Kahvit 17–18.
Klo 18 Sanan ja
rukouksen ilta "Uskon ja
rukouksen voima"
srk-keskuksessa.
Opetuspuhe Kari
Kourilehto.
Todistuksia, musiikkia,
rukouspalvelua.
Su 19.2. klo 11 messu
Ounasrinteen kappelissa,
Paavo Korteniemi.
Kirkkokahvit klo 12.
Raamattuopetus "Pyhän
Hengen voima",
Kari Kourilehto.
Todistuspuheenvuoroja.

Mutta minkä ihmeellisen
kuvion mummo luisteli?

Piirrä lasten luistelemat reitit mahdollisimman keskeltä kuviota. Onko kuvioissa jotain tuttua?

Rati riti ralla,
tuli talvihalla!
Moi! Minä olen Simo Suojelusenkeli.
Puuhailen kanssasi kaikenlaista mukavaa tämän lehden sivuilla
tulevana vuonna. Tänään tekee mieli sanoa Psalmin 66 sanoin:
“Tulkaa ja katsokaa Jumalan töitä.
Hän on tehnyt meille suuria tekoja”.
Taivaan Isä antoi meille aivan mahtavat talvikelit!
Lähde kanssani ulkoleikkeihin :)

Huh huh, nyt siimat ovat menneet aivan sekaisin!
Selvitä millaisen kalan kukin pilkkijä saa.

Tee lumilyhdyt valmiiksi mallin mukaan.
Laati Elina Koivula 2012
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HERNEKEITTOLOUNAS
lähetystyön hyväksi
laskiaistiistaina 21.2. klo 11–13
seurakuntakodilla, Rauhankatu 70.
Tarjolla hernekeittoa, laskiaispullia,
pannukakkua.
Hernekeittolounaan voi nauttia paikan
päällä tai ostaa tuotteita kotiin omiin astioihin.

Aamukahvit
Sanan äärellä 2012

Sudensuun asukastuvalla,
Sudentie 18 D
kerran kuussa
torstaisin klo 10-11.30.
09.02. "Ystävät kuin kynttilät pimeydessä"
korttiaskartelu.
15.03. "Elämän leipä", runoja elämänpoluilta.
19.04. "Hyvä paimen" virsien sanomaa.
24.05. "Jumala loi, Tule Pyhä Henki".
Syväsenvaaran Tupasvilla-asukastuvalla,
Tuohitie 5 C 24
joka toinen keskiviikko klo 10-11.30.
15.02., 29.02., 14.03., 28.03., 11.04., 25.04. ja 09.05.
Tervetuloa mukaan yhdessä tai yksin. Tilaisuus on
tarkoitettu kaikenikäisille, vauvasta vaariin!
Tiedustelut diakonissa Marjo Rundgren
040 721 2028, marjo.rundgren@evl.fi
Lähetystyön kirpputori Toivon Torilla

Ystävänpäivän
HUPSIS-HINTALAUANTAI
11.2. klo 10–15.
Kakkuarpajaiset.
Tervetuloa!
Toivon Tori, Lapinkävijäntie 23
Avoinna ti–pe klo 10–17
Puh 016 335 5280

K-kauppiaat Tommi Sandberg K-Supermarket Eteläkeskus, Janne Rinne K-Supermarket Rinteenkulma, Pekka Rytilahti K-Rauta Rovaniemi, Mikko Tekoniemi Andiamo K-Kenkä Rinteenkulma, Markku Ahonen (ei ole kuvassa) Intersport Rinteenkulma lahjoittivat joulun alla 500 euroa diakoniatyön kautta jaettavaksi jouluavustuksina Rovaniemen alueen vähävaraisille. Seurakunnasta lahjan vastaanottivat
diakonissa Marjo Rundgren ja johtava diakoni Markku Kukkonen.

Sävelkaikuja

Omia tuntoja
Tapaninpäivänä on menneinä vuosina tapahtunut luonnonkatastrofeja. ”Hän säät ja ilmat säätää...”
Tapaninpäivänä riehui voimakas
myrsky Etelä-Suomessa aiheuttaen suurta tuhoa luonnossa ja infrastruktuurissa.
Loppiaisen jälkeen kesäpaikalle
mennessä alkoi syke nousta – mitä
sinne kuuluukaan. Lähinaapurilla
oli sähköt olleet yli viikon poikki.
Matkaa pääkaupunkiin vain 80 kilometriä. Myrskyn kaatamaa metsää oli paljon. ”Mä olen niin pienoinen, pienoinen aivan, Sä suuri ja voimakas, Isäni taivaan, Isäni taivaan.”
Ystävällisen naapurin aurattua
pikkutien perille selvisi lopulta,

että on paikkoja joihin eivät kovemmatkaan myrskyt osu. Koko
puukansa monimuotoisuudessaan
ja kaikessa arvokkuudessaan oli
kuin sen kummempia ei olisi tapahtunutkaan . Rakennusten katot
olivat paikallaan ja kaikki hienosti.
”Herraa hyvää kiittäkää...”
Illalla nukkumaan mennessä kiitollisena: ”Levolle laskeun Luojani, armias ole Suojani. Sijaltain jos
en nousisi, taivaaseen ota tykösi.”
Vaikka tällä kertaa oli kysymys vain maallisesta omaisuudesta, kannattaa muistaa myös
YLE:n vanhaa maksiimia. ”Työn,
levon tai sairauden vuoksi naapurisi saattaa kaivata hiljaisuutta. Pidä sen vuoksi vastaanotti-

mesi voimakkuustaso kohtuullisella tasolla.”
Rauhaa ja Siunausta vuodelle
2012!

Tauno Savioja

Kirjeitä kentältä

Anu ja Juha Väliahon 19 vuotta Venäjällä

N

imikkolähetit Anu ja Juha Väliahot viettävät viimeistä kuukauttaan työssään Venäjällä. Työ
Bashkiriassa päättyy 12. helmikuuta, ja sen mukana taakse jää
19 vuotta Venäjällä, enimmäkseen
marilaisten parissa.

Bashkirian srk:n hunajafirma
Bashkirian kauden viimeisenä syksynä Anu ja Juha puuhasivat paljon
hunajan merkeissä, aloittaen Birskin seurakunnan oman hunajafirman pakkaamisen ja markkinoinnin. Tähtäimenä on tulojen saaminen aluksi Uralin rovastikunnan
seurakuntien toimintaan, myöhemmin ehkä myös Inkerin kirkon projekteihin. Bashkirian hunaja on Venäjällä hyvin arvostettua, varsinkin alueella tuotettu lehmushunaja, ja tällä hetkellä seurakunta on
Bashkirian ainoa hunajapakkaamo jolla testien perusteella on oikeus käyttää tuotenimikettä ”lehmushunaja”!

Kirkkorakennusprojekti
Kazanissa
Myös kauan odotettu Kazanin
kirkkorakennusprojekti nytkähti syksyllä eteenpäin. Kaupungin

rakennuslupa noin puoleksitoista vuodeksi allekirjoitettiin 2.11.,
ja tukea haetaan myös Ruotsista,
Norjasta ja Amerikan luterilaisen
kirkon seurakunnista, jotka ovat aikaisemmin tukeneet Uralin rovastikunnan projekteja.
Birskissä työ on jatkunut tasaisesti. Jumalanpalveluksissa käy
20-45 ihmistä, kokouksia pidetään
eri marikylissä, Neftekamskin kaupungissa ja Mishkinon maakuntakeskuksessa. Koko ajan etenee
myös uuden marilaisen hengellisten laulujen kokoelman tekeminen.

Työ jatku marilaisin voimin
Väliahojen työ päättyy samoilta
seuduilta kuin se 19 vuotta sitten
alkoi, Bashkiriassa luonnonuskonnon omaksuneitten itämarien parissa. Heitä on 110 000 noilla seuduilla, noin 80 % heistä on kastamattomia, joten työn täytyy jatkua.
Seurakunta jatkaa työtään marilaisin työntekijöin; heistä yksi on
tataari. Väliahot toivovat, että tulevaisuudessa työtä tehtäisiin myös
tataari-muslimien parissa, sillä heitä on yli puolet tasavallan väestöstä, 2,5 miljoonaa, lähes kaikki kas-

tamattomia. Väliahot kuvaavat tilannetta näin: ”Eloa on paljon,
mutta työmiehiä vähän: rukoilkaa
siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseen.” Inkerin kirkko haluaa myös lähettää
Väliahoille seuraajat, ja näitä neuvotteluja käydään parhaillaan.

Tallinnaan
Tammi-helmikuu on jäähyväisten
aikaa, ja helmikuun puolivälissä
koittaa muutto Tallinnaan. Siellä Väliahot aloittavat tulo- ja lähtölomansa jälkeen uuden työjakson Viron kirkon lähetyskeskuksen palveluksessa. Kevätkuukausina Väliahot vierailevat myös Suomen nimikkoseurakunnissa ja -yhteisöissä.

Lähetysruutu

Jeesus valona elämässäni
Kiitos Taivaan Isälle siitä, että Hän
suuressa armossaan jaksoi odottaa,
varjeli ja siunasi minua silloinkin
kun en vielä itse tästä armosta ollut
täysin tietoinen. Hänen armostaan
sain vielä mahdollisuuden valita
tien, jossa Herran kirkkaus, rauha
ja levollisuus ovat joka päivä elämässäni läsnä.
Suuri osa elämääni on ollut paljon pimeää ja varjoista, jonka pimeyden keskellä omin voimin yritin selvitä, auttaa itseäni ja muita.
Synnyin omissa kodeissaan rikottujen vanhempieni kuusilapsisen perheen nuorimmaisena 50-luvun lopulla. Koko lapsuus- ja nuoruusajan perhe-elämäämme hallitsi alkoholi kaikenlaisella pahalla.
Pakenin kotoani opiskelemaan
ajatellen, että jättäisin sen pahan lopullisesti taakseni. Näin ei kuitenkaan käynyt, koska lapsuudessani
koetut asiat olivat rikkoneet minut.
Minusta oli muovautunut hiljaisen
häpeän kantaja, rauhan ja riitojen

sovittelija sekä ihmisten auttaja.
Minusta oli tullut elämän suorittaja, joka auttaa avun tarvitsijoita henkisesti, taloudellisesti sekä
fyysisesti – ja kaiken tämän vielä
omin voimin.
Jo lapsuudessa muistan tehneeni
päätöksen, että on vain yksi suunta – ylös! Näin täytin elämäni työllä, auttamisella ja materian hankkimisella; halusinhan jotain parempaa kuin lapsuudessa olin saanut.
Tällä tiellä unohdin täysin itseni.

Käänne syksyllä 2010
Usko oli aina ollut tärkeä. Rukoilin lähes päivittäin ja kiitin Taivaan
Isää kaikesta mitä hän oli elämääni
antanut. Kiitin myös pahoista päivistä, jotka olivat opettaneet arvostamaan elämää. Ymmärtäen äidin ja
isän rikkonaisuuden pystyin aikanaan antamaan heille anteeksi oman
ja sisarteni elämän tuhoamisen.
Minulla oli ollut usko Jumalaan
koko elämäni, mutta Jeesuksen

merkitystä en ymmärtänyt.
Omin voimin kulkemiselle tuli
päätepiste syksyllä 2010. Jouduin
tunnustamaan, etten enää kyennyt
auttamaan itseäni enkä läheisiäni. Syyskuisena lauantaina istuin
Sampokeskuksen rukouspalvelussa Isän kämmenelle, jätin kaikki
taakat hänen kannettavakseen. Jätin Hänelle myös kaikki läheiseni.
Jeesus tuli sydämeeni ja antoi sanassaan luvatun käsittämättömän
rauhan. Samalla sain kyvyn antaa
anteeksi kaikille niille, jotka olivat
minua loukanneet. Kaikki ahdistus
häipyi samoin kuin kuoleman pelko. Tuli mahdoton Jumalan sanan
nälkä, joka johti Raamatun ja hengellisen kirjallisuuden lukemiseen.

Löysin seurakuntayhteyden
Löysin hyvän seurakuntayhteyden omasta kotikirkostani. Lisäksi Taivaan Isä ohjasi luokseni suuren määrän uskonsisaria ja -veljiä,
jotka ovat kulkeneet valona taivas-

tiellä. Tällä tiellä Jeesus, joka kutsui ja löysi minut, kulkee kanssani
joka hetki valaisten myös synkkien päivien polkuja.
Herra on eheyttänyt ja parantanut minua paljon ja on luvannut
parantaa jokaisen haavan, joka sielussani on. Kiitollisena olen luvannut omalta osaltani olla valona niille, jotka eivät vielä ole löytäneet
Jeesusta.
Sinä rakas lähimmäiseni, joka luet tätä artikkelia nyt ja joka
et vielä ole tehnyt ratkaisua ottaa
Jeesus elämääsi, tee se tänään. Sitä päätöstä sinun ei tarvitse koskaan katua.
Saat rauhan myrskynkin keskellä ja sinulla on joka hetki apu läsnä. Isä taivaan kuulee sinua ja vastaa sinulle jokaiseen kysymykseesi, joka sinua askarruttaa. Tule kulkemaan tätä jännittävää tietä.
Taivaan Isän siunausta elämääsi
Leila Auer
(yrittäjä, KHT, JHTT, KTM )

Jeesus itse sanoo: minä olen tie, totuus ja elämä ja vain hänet ottamalla
elämäämme, voimme varmistaa pääsevämme jonakin päivänä taivaalliseen
kirkkauteen. Huolimatta uskostani pyhään kolminaisuuteen, sisäinen ahdistukseni ajoi minut etsimään vastauksia
elämääni jo syksyllä 2009.

Pääsky
Juhlapalvelua ammattitaidolla

ANNIN PITOPALVELU
Anni Pallari
p. 0400 692 523

P

Vapun
itopalvelu

Juhlapalvelua ammattitaidolla
Vappu Alapeteri
P. 016-384 070 l 0400 161 938

Seutulanharjun hoivakoti Ky
Seutulankuja 11 016 379 7071
96800 Rovaniemi

Kotimaan matkaklubi

KIVIVEISTÄMÖ
LAPIN KIVITUOTE KY
Kivialan erikoisliike
- hautakivet
- lisäkaiverrukset
- keittiötasot yms.
Lepikontie 8, 96100 Rovaniemi
p. 016 3792 745
www.lapinkivituote.com

Ilmoittaja,
ota
yhteyttä
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Hammaslaboratorio

DentoTeam
Hammaslääkärit

Hyvä Hammas
Oy
Puree Paremmin.

Valtakatu 4 A, Rovaniemi

Valtakatu 4 D, Rovaniemi
p. 020 743 3940

Hll Aki Tuomanen
Suu- ja leukakirurgian
erikoishammaslääkäri

Hammasteknikkomestari,
erikoishammasteknikko
Jyrki Isojärvi
Ajanvaraukset
p. 040-7388 916
Myös laitos- ja kotikäynnit

Sekä yleishammaslääkärit
Myös suuhygienistipalvelut
p. 020 743 3946

Muisto kaunis
voimaa antaa
surun raskaan
hiljaa kantaa

Sari Havia

020 754 2284,
040 680 4057
sari.havia@
kotimaa.fi

Lähde mukaan matkalle 2012
HELMIKUU

Toni hoitaa kaikki hautajaisiin liittyvät
käytännön järjestelyt. Tarvittaessa
hän vastaa myös musiikkiesityksistä.
Lähteentien pirtti on tunnelmallinen
paikka muistotilaisuuksille.
Pirtin pitopalvelu on tunnetusti hyvää.
Mikäli omaiset haluavat, Maarit lukee adressit.
Hautaustoimisto Karilahti

Ystävänpäiväristeily 12.-13.2. Askel-lehden ja Yhteisvastuun risteily
m/s Isabella. Hinta alkaen 59 € riippuen hyttiluokasta.
Lomalinja p. 010 289 8100

Toni Karilahti
0500-664 774

Lähteentien pirtti
Maarit Simoska
044-200 6880

MAALISKUU

Lontoo 16.-19.3. Hinta 1185 €. Kotimaan matkaklubin matkanjohtajana Tuija Tiihonen Kotimaa-lehdestä.
Lomalinja p. 010 289 8100

ELÄMÄN ILTA
läheisensä menettäneille.   

HUHTIKUU

Pääsiäismatka Roomaan 4.-8.4. Hinta 1395 €.
Kotimaan matkaklubin matkanjohtajana rovasti Osmo Ojansivu.
Lomalinja p. 010 289 8100

”Tuska on suurta. Kyllä. Niin.
Mutta sen pieniksi pilkoin.
Kun kerroin siitä,
se väheni.
Jos vaikenin,
se läheni…”

Amsterdam ja tulppaanien Hollanti 20.4.-23.4. Hinta 1055 €.
Kotimaan Matkaklubin matkanjohtajana Kylli Kuusisto.
Matkapojat / Mervi Aho, p. 010 2323 864.
Tiedustelut ja varaukset matkatoimistoista.

Eila Kivikk’aho
Rovaniemen terveyskeskussairaalassa,
Sairaalakatu 1 osastoilla A1-A2
4. kerroksen neuvotteluhuoneessa
tiistaisin klo 18–19
7.2., 6.3., 3.4. ja 8.5.

Nyt lehtipisteessä.

Mukana illassa sairaanhoitaja sekä sairaalapastori.

Pääsky
32. vuosikerta
Julkaisija
Rovaniemen seurakunta
Diakonian
vapaaehtoistyön
peruskurssi
alkaa ke 29.2. klo
12.30, Helmikammarilla,
Pohjolankatu 4,
käynti torin puolelta.

www.askellehti.fi
Voit tilata Askelen myös kotiisi
Tilauspalvelu 020 754 2333 tilauspalvelut@kotimaa.fi

Tiedustelut ja
ilmoittautuminen:
Helmikammarin
vapaaehtoistyöstä
toiminnanohjaaja
Riitta Pitkänen
puh. 0400 376 472.
Lähimmäispalvelijoiden
vapaaehtoistyöstä
diakoni Sari Koski
puh. 040 734 0221.

Päätoimittaja
Vesa-Pekka Koivuranta
puh. 335 5210
vesa-pekka.koivuranta@evl.fi
Toimitussihteerit
Kari Yliräisänen
puh. 040-503 2734
kari.yliraisanen@evl.fi
Jouni Hagström
puh. 335 5249
jouni.hagstrom@evl.fi
Lehtityöryhmä
Vesa-Pekka Koivuranta pj., Jouni
Hagström, Kati Kanto, Sanna Kerola,
Tuomo Korteniemi, Markku Kukkonen,
Maija Pieskä, Riku Tapio,
ja Kari Yliräisänen.

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-yhtiöt
Ilmoitusmarkkinointi
Sari Havia
puh. 020 754 2284, 040 680 4057
sari.havia@kotimaa.fi
Toimituksellinen aineisto
Rovaniemen seurakunnan
tiedotustoimisto,
PL 8104, 96101 ROVANIEMI
Seuraava Pääsky ke 28.3.2012
Aineisto
ma 12.3.2012
Kustantaja
Kustannus-Osakeyhtiö
Kotimaa
Painatus Alma Manu Oy,
Rovaniemen paino
Jakelu
Itella posti oy
Jakeluhuomautukset puh. 335 5249
Tilaukset 5 euroa vuosikerta
Painos
31 650

Pääsky
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A

nu Morikawa on työskennellyt pari kuukautta Lapin seurakuntien kehitysvammaisten uutena pappina. Työnsä antoisuutta Anu luonnehtii sanoilla: monipuolista ja
haastavaa.
Yksikään päivä ei ole samanlainen. Kehitysvammaiset ovat iloista ja vastaanottavaista väkeä. Heidän iloisuutensa tarttuu.

Työalueena koko Lappi
Anun työkenttänä on koko Lapin lääni. Yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa hän
palvelee kehitysvammaisia ja heidän läheisiään. Työmatkat starttaavat Rovaniemeltä,
joka on Anun rakas kotikaupunki. Saarenkylässä kasvaneella on monia lämpimiä muistoja lapsuuden ja nuoruuden Rovaniemestä.
– On ollut ihana palata synnyinseuduille
perheen ja sukulaisten lähelle. Täällä on tuttua ja turvallista. Japanilaissyntyinen mieskin tuntuu lappilaistuvan, sanoessaan silloin
tällöin ”mie” tai ”sie”, varmaan myös pieni
Teo -poikamme, Anu kertoo.
– Urheilumahdollisuudet ovat edelleen
hurjan hyvät, luonto on lähellä ja tunnelma
on leppoisa, Anu suitsuttaa.

Työ tekijäänsä opettaa
Marraskuun alussa, pyhäinpäivänä papiksi
vihitylle Anulle työ kehitysvammaisten pa-

rissa ei ole uutta. Vuodesta 2007 lähtien hän
on ollut työssä vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten rippileireillä Invalidiliitossa
ja Lahden seurakuntayhtymässä. Anu tarttuu työhön ja sen tuomiin uusiin haasteisiin
rohkeasti mielessään motto: ” Työ tekijäänsä opettaa.”
– Haastavinta työssä kehitysvammaisten
parissa on kommunikointi, Anu sanoo.
– Tässä työssä joutuu miettimään tarkoin
mitä keinoja eri tilanteissa voi ja kannattaa
käyttää niin, että viesti ymmärretään. Myös
työalueen laajuus pitkine matkoineen on
haaste, Anu miettii.

Selkeä pelkistetty viesti tavoittaa
Haasteellinen työ palkitsee, siitä Anu on kokemuksen opettamana varma.
– Seurakuntalaiset, joiden parissa saan
työskennellä ovat aitoja ja avoimia. Sen kyllä huomaa, jos hartaus-, kirkko-, musiikkitai jutteluhetki tai muu kohtaaminen on onnistunut.
– Onnistunut ei tässä yhteydessä tarkoita, että jokin asia olisi mennyt suunnitelmien mukaan, usein juuri päinvastoin. Kohtaamisissa tärkeää, että viesti on selkeä.
– On palkitsevaa työskennellä joukossa,
jossa hengellisyys on luonteva ja toivottu
osa elämää. Pappi toivotetaan usein halauk-

Kuva KHY

Anu Morikawa on Lapin kehitysvammaisten oma pappi
sen kera tervetulleeksi.

Havainnollista opetusta
Pastori Anu Morikawa haluaa kehittää työtään kehitysvammaisten parissa varovaisesti. Hän katsoo, että uutena työntekijänä on
ensin hyvä kuunnella viisaampia ja kokeneempia.
– Vanhat hyvät konstit otan soveltaen
käyttöön. Mukana on aina jotakin konkreettista, jota voi näyttää, katsoa, kokeilla tai
tunnustella. Joulun alla autoni oli täpötäynnä
eri kokoisia seimiasetelmia, Anu naurahtaa.

Voimaa perheestä,
ystävistä ja liikunnasta
Anu rentoutuu parhaiten perheen ja ystävien parissa sekä urheilemalla.
– Ulkoilu on ehdottomasti paras tapa putsata aivoja ja ladata akkuja. Lenkkeily ja
hiihto ovat kestosuosikkejani.
Työssä, vapaalla ja kaikessa elämässä
Anua kantaa Jeesuksen sana:
”Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää,
niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen pyytävä saa ja jokainen
etsijä löytää, ja jokaiselle joka kolkuttaa,
avataan.” (Matt. 7)
KHY

Pastori Anu Morikawa iloitsee työstään
kehitysvammaisten parissa. – On palkitsevaa
työskennellä joukossa, jossa hengellisyys on
luonteva ja toivottu osa elämää. Pappi toivotetaan
usein halauksella tervetulleeksi.

Talviallakka
ROVANIEMEN KIRKKO
Sunnuntaisin klo 10 messu kirkossa. Klo 18 konsertti, Tuomasmessu tai iltakirkko kirkossa tai Ounasrinteen kappelissa. Tiistaisin klo 8.30 Aamun rukoushetki kirkon sakastissa. Käynti sakastin ulko-ovesta. Keskiviikkoisin klo 8.15 viikkomessu kirkossa.
01.02. klo 18.30 Kevättä kirkonmäellä -”Jumalan läsnäolossa”,
Liisa Alanne, Helinä Sundelin ja Ritva Halvari.
05.02. klo 10
messu, kirkkoherra Vesa-Pekka Koivurannan
lähtösaarna. Klo 13 juhla kirkossa. Yhteisvastuukeräys alkaa.
08.02. klo 18.30 ”Kevättä kirkonmäellä”-opetusta, todistusta,
ylistystä ja rukousta, Mäkinen.
11.02. klo 13–15.30 kryptassa Rukouksen lähde -rukousiltapäivä Rovaniemen puolesta. Rukouspalvelijoiden palaveri klo 12.
11.02. klo 18–23 kryptassa opiskelijatyön Pyhä olohuone-ilta.
12.02. klo 18
Tuomasmessu, Valtonen, Korteniemi.
14.02. klo 19
Suomen kanttorikuoron konsertti. Pääsylippu 10/5 €.
15.02. klo 19
Lapin musiikkiopiston oppilaiden konsertti.
Vapaa pääsy, kolehti Yhteisvastuukeräyksen
hyväksi.
16.02. klo 10
lasten laskiaiskirkko.
17.02. klo 18
nuorten messu.
18.02. klo 19
konsertti, Lapin Sotilassoittokunta, johtaa
Juha Tiensuu, solistina Angelit. Liput 15€.
22.02. klo 18
tuhkakeskiviikon messu, Litendahl, Konttinen.
26.02. klo 15
Lähdemessu, Mäkinen, Kuirinlahti.
29.02. klo 18.30 Kristallirakeita-konsertti Yhteisvastuukeräyksen hyväksi, Saila Seurujärvi, Sirpa Leppänen
ja Lasse Heikkilä. Ohjelma 10 €.
KESKIKAUPUNKI
Yhteisvastuukeräyksen tiedotus- ja koulutustilaisuus listakerääjille ja lipaskerääjille srkkodin yläsalissa, Rauhankatu 70 G. Tule kuulemaan mitä mahdollisuuksia sinulla on osallistua Yhteisvastuutalkoisiin. Osallistuminen
koulutukseen ei vaadi sitoutumista. Keskikaupungin ja Ounasvaaran piirien kerääjille
keräyslistojen jako. Tervetuloa uudet ja vanhat kerääjät! Kivinen, Hilke, Kukkonen.
01.02. klo 18
Norvajärvellä Miesten saunailta, lähtö 17.45
srk-keskuksesta. Isäntänä Pentti Tepsa.
11.02. klo 10-15 lähetyksen kirpputori Toivon torilla Hupsishintalauantai. Kahvitarjoilu, kakkuarpajaiset.
Tervetuloa ale-edullisille eko-ostoksille,
Lapinkävijäntie 23, p. 3355280.
15.02. klo 18
Norvajärvellä Miesten saunailta, lähtö 17.45
srk-keskuksesta, Rauhankatu 70. Isäntänä
Tuomo Korteniemi.
16.02. klo 18
lähetyksen rukousilta Suntiolassa kirkon alakerrassa. Käynti kirkon sankarihautausmaan
puoleisesta päädystä.
17.02. klo 18
srk-keskuksessa Sanan ja rukouksen ilta, ”Jumalan Sanan voima”, Kari Kourilehto.
18.02. klo 15
srk-keskuksessa raamattuopetus pelastuksesta ja parantumisesta. Kari Kourilehto, Anja ja Paavo Korteniemi.
01.02. klo 17

18.02. klo 18

srk-keskuksessa Sanan ja rukouksen ilta,
”Uskon ja rukouksen voima”. Kourilehto.
21.02. klo 9.30 Viirinkankaan kappelissa lasten laskiaiskirkko.
21.02. klo 11–12.30 laskiaislounas lähetystyön hyväksi seurakuntakodilla, Rauhankatu 70.
21.02. klo 19
kirkossa Rauhanyhdistyksen seurat.
24.–26.02.
kirkonmäellä Rippikouluralli.
29.02. klo 18
Norvajärvellä Miesten saunailta, lähtö 17.45
srk-keskuksesta, Rauhankatu 70. Isäntänä
Samuel Mäkinen.
KORKALOVAARA-YLIKYLÄ
09.02. klo 10–11.30 Aamukahvit Sanan äärellä Sudensuun
asukastuvalla, Sudentie 18 D. ”Ystävät kuin
kynttilät pimeydessä” korttiaskartelu.
09.02. klo 18
kinkerit Korkalovaaran kappelin asunnolla,
Kuirinlahti, Hiilivirta.
14.02. klo 18
Ystävänpäivänjuhla Kaarina Hannilla, os. Ylikyläntie 25, Kuirinlahti.
14.02. klo 18–19.30 Hillakirkossa, Hillapolku 9, Gospel-venyttely.
19.02. klo 13
Vaaranlammen koululla messu, Rantala.
22.02. klo 10
Hillakirkossa lasten laskiaiskirkko.
26.02. klo 12
Ylikylän koululla sanajumalanpalvelus, Rantala.
28.02. klo 18–19.30 Hillakirkossa, Hillapolku 9, Gospel-venyttely.

07.02. klo 18
12.02. klo 12
19.02. klo 11
19.02. klo 13
19.02. klo 15
20.02. klo 9
21.02. klo 18
26.02. klo 15

OUNASVAARA
kappelissa Raamattuluento ”Jeesus Kristus
on Herra”. Fil. 2.
kappelissa messu, Jarva, isoskoulutuslaiset.
kappelissa messu, Kourilehto, Korteniemet.
kappelissa raamattuopetus, ”Pyhän Hengen
voima”, Kourilehto.
kappelissa Pyhät meiningit, perhemessu ja
perhetapahtuma, Jääskelä.
kappelissa lasten laskiaiskirkko, Kerola.
kappelissa Raamattuluento ”Tahdon tuntea
Kristuksen ylösnousemisen voiman” Fil. 3.
kappelissa messu, Jääskelä, pyhäkoulu, kirkkokahvit.

SAAREN-NAMMANKYLÄT
Ylinamman kinkerit Asta Ylinammalla.
Jouttikeron kappelissa viikkomessu, Valtonen.
Aapakirkossa sanajumalanpalvelus ja Yhteisvastuukeräyksen avaus, Valtonen.
15.02. klo 10–11.30 Aamukahvit Sanan äärellä Syväsenvaaran
Tupasvilla-asukastuvalla, Tuohitie 5 C 24.
17.02. klo 17.30 Perunkajärven kinkerit Väino ja Raili Tervolla.
19.02. klo 11
Aapakirkossa sanajumalanpalvelus, Litendahl.
19.02. klo 13
Jouttikeron kappelissa messu, Litendahl.
22.02. klo 18
Alanamman kinkerit Jänkälässä.
25.02. klo 17
Perunkajärven leirikeskuksessa kirkkohetki,
Litendahl.
29.02. klo 10–11.30 Aamukahvit Sanan äärellä Syväsenvaaran
Tupasvilla-asukastuvalla, Tuohitie 5 C 24.
02.02. klo 12
02.02. klo 18
05.02. klo 14

02.02. klo 10

YLÄKEMIJOKI
Vantuksessa perhekerho, Lindström.

07.02. klo 18

Juotaksen kinkerit Laina ja Viljo Posiolla,
Kuusamontie 6536, Lindström.
09.02. klo 14–17 Auttin kappelissa avoimet ovet kouluikäisille, Hytinkoski.
09.02. klo 18
Oikaraisten kinkerit Rauha ja Hannes Viirillä,
Ylikörköntie, Lindström.
12.02. klo 11
Viirin kappelissa Virsikirkko, Sanna ja Juha
Peltola, Raimo Miettunen.
14.02. klo 10.30 Auttin kappelissa Ystävänpäivän kaikenkansan kahvit, Lindström, Ylipulli.
14.02. klo 12
Vanttauskosken kaukalolla Ystävänä Yhdessä Jäällä ja Vantuksella, Lindström, Hytinkoski, tukioppilaat.
16.02. klo 10
Vantuksessa perherho, Hytinkoski.
16.02. klo 18
Auttin kinkerit Maija-Leena ja Timo Purolla,
Hakaperäntie 10, Lindström.
16.02. klo 10
Viirin seurakuntakodilla toimintapäivä, Ylipulli.
19.02. klo 11
Auttin kappelissa laskiaissunnuntain virsikirkko, Sanna ja Juha Peltola, Raimo Miettunen.
23.02. klo 18
Pirttikosken kinkerit Telle ja Pertti Huuhtasella, Poronmutka 22, Lindström.
23.02. klo 14–17 Auttin kappelissa avoimet ovet kouluikäisille, Hytinkoski.
26.02. klo 13
Tennilän kinkerit kylätalolla, Lindström.
28.02. klo 13
Vanttauskosken ja Vanttausjärven kinkerit
Kotipetäjä, Lindström.
28.02. klo 18
Pekkalan kinkerit Maria Riitta Sihvomaalla
ja Kyösti Kaihualla, Kaihuanmutka 70, Lindström.

09.02. klo 18
12.02. klo 12
12.02. klo 14
16.02. klo 18
17.02. klo 10
19.02. klo 11
23.02. klo 18
26.02. klo 11
26.02. klo 14

19.02. klo 11

26.02. klo 11

ALAKEMIJOKI
kappelissa raamattupiiri, Mäkinen.
Taipaleen koululla perhekirkko ja Ranuantien kinkerit, Mäkinen.
kappelissa perhepyhäkoulu Burman karennien kanssa.
kappelissa virsien ja runojen ilta ystävänpäivä-teemalla, Ilari Kinnunen. Kahvitus Hirvaan diakonian hyväksi.
kappelissa lasten laskiaiskirkko, Ilari Kinnunen.
kappelissa laskiassunnuntain perhemessu,
Ilari Kinnunen. Lapsikuoro. Kirkkokahvit.
kappelissa raamattupiiri, Mäkinen.
Hirvaan koululla sanajumalanpalvelus ja kinkerit, Mäkinen. Hirvaan marttojen 75-vuotiskirkkopyhä.
kappelissa perhepyhäkoulu Burman karennien kanssa.
OUNASJOKI
laskiaissunnuntain messu klo 11 Sinetän
kappelissa, klo 14 Meltauksen kappelissa ja
klo 18 iltakirkko Maijasen kappelissa. Tepsa,
kirkkokahvit.
Meltauksen kappelissa messu, klo 14 sanajumalanpalvelus Maijasen kappelissa ja klo 18
iltakirkko Sinetän kappelissa. Tepsa.

