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Lapset tulevat innolla
päiväkerhoihin.

Helinä Sundelin on
kokenut elämässään
Jumalan ihmeellisen
hyvyyden.

Kirkkovaltuuston
kokoonpano muuttuu
melkoisesti syksyn
seurakuntavaaleissa.

Kesäkuva kirkosta:
herätysliikkeet
kokoavat kansaa
kesäjuhlillaan.
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AINUTLAATUISUUS

T

ämä kesä oli ainutlaatuinen. Kaikille
meille riitti hellesäitä ennätyksellisen pitkään. Tästä huolimatta kävin
uimassa järvessä vain viisi kertaa! Tämä
on poikkeuksellisen vähän aikaisempien
kymmenien kesäuintikertojen määrään
verrattuna. Uinti onkin ollut yksi mieleisimmistä kesäharrastuksistani. Mutta nyt
oli toisin. Kesäni kului paljolti äkillisesti
ilmenneen sairauden syyn selvittämisessä ja hoidossa. Nyt olen suuresti kiitollinen saamastani hoidosta, terveydestä ja
läheiseni tuesta.
Ainutlaatuinen tulee olemaan myös
alkava seurakuntamme syystoimintakausi. Ensi vuoden alusta voimaantuleva hallinnonuudistus ohjaa toimintaa jo
tänä syksynä. Ensi vuoden toiminta- ja

taloussuunnitelmat tehdään uuden hallintojärjestelmän mukaisesti. Uusien
alueiden mukaiset henkilöstösijoitukset
asettuvat syksyn aikana asemiinsa.
Taloushallinnossa valmistellaan täydellä teholla Kirkon palvelukeskukseen
(Kipa) liittymistä ensi vuoden alussa.
Kipaan liittyminen tuo mukanaan uusia
ja opeteltavia toimintamalleja työntekijöiden päivittäiseen arkeen. Lisäksi
niukkeneva taloudellinen yleistilanne
heijastuu seurakuntamme taloudelliseen
tulevaisuuteen. Suunnitelmat säästöistä tulevat sisältymään jo ensi vuoden
talousarvioon. Tänä syksynä ovat myös
oman erityistyönsä vaativat ”usko hyvän
tekemiseen” -seurakuntavaalit.
Seurakunnan yleis- ja taloushallin-

Jos väitämme, ettemme ole syntisiä, me
petämme itseämme eikä totuus ole meissä.
Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa
meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät
kaikesta vääryydestä. Jos väitämme, ettemme ole syntiä tehneet, teemme hänestä
valehtelijan eikä hänen sanansa ole meissä.
Rakkaat lapset! Kirjoitan tämän teille,
jotta ette tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin
syntiä tekee, meillä on Isän luona puolustaja, joka on vanhurskas: Jeesus Kristus. Hän on meidän syntiemme sovittaja,
eikä vain meidän vaan koko maailman.
(1.Joh.1)

”Mitä minun pitää tekemän,
että pelastuisin” on hengellisissä mielessä elämämme kallein, ensimmäinen ja oleellisin
asia. Sitä pidetään koko kristillisen elämän peruskysymyksenä ja siihen se myös pyrkii
vastaamaan. Yleisen armonjärjestyksen mukaan ihmiset
jaetaan kolmeen joukkoon:
suruttomat, heränneet ja uskovat. Jako tehdään sen mukaan

an ilmaisema toiminta-ajatus: ”Seurakunnan tehtävä on herättää ja vahvistaa uskoa armolliseen Jumalaan”. Tämä
seurakunnallisen toiminnan ”tehtävänmäärittely” ei muutu. Tästä tehtävästä
pidämme kiinni tänään ja huomenna,
sillä elämä on aina ainutlaatuista. Usko
Jumalaan antaa ainutlaatuiselle elämälle kestävän perustan, rohkaisee ja avaa
toivon näköaloja.

Jouni Riipinen
kirkkoherra

Kirkon kynnys

Rukous
Pyhä Jumala.
Sinun edessäsi olemme kaikki samalla viivalla.
Anna anteeksi ylpeytemme.
Auta meitä tunnustamaan rikkomuksemme
ja ottamaan vastaan anteeksiantamuksesi.
Anna meille usko, joka on vilpitön
ja teeskentelemätön.
Lahjoita rakkaus,
joka parantaa sisäiset kipumme
ja on lähimmäisiämme kohtaan
lempeä ja kärsivällinen.
Aamen.

Tarttis varmaan tehdä jotain –
vai ollako vaan?

***

non rakenteet ovat siis muuttumassa.
Olemme luomassa uutta, jonka hahmo ja
ääriviivat nyt näemme mutta todellista
sisältöä emme pysty vielä tarkasti muotoilemaan. Tulevat vuodet näyttävät näiden muutosten ja uudistusten tarkemman sisällön, vaikutuksen ja toimivuuden. Tässä tilanteessa tarvitsemme kaikkien saumatonta yhteistyöhalukkuutta,
ymmärrystä ja mukautumishalua. Reilu
kysely ja keskustelu ovat myös tärkeitä
”työkaluja” muutosten keskellä.
Varsinainen seurakuntatoiminta on
käynnistymässä entiseen tapaan. Tämän
lehden sivuilta löydät tiedot monista erilaisista tilanteista, joihin olet tervetullut
mukaan. Muutoksien keskellä meidän on
hyvä muistaa seurakuntamme strategi-

Viikon sana

Tunne itsesi?

Asiakas oli elämänsä kanssa
aivan solmussa ja kyseli ”mitä
minun pitäisi tehdä?” Keskustelimme asioista, joilla hän
voisi korjata taloutensa ja elämänsä hallintaa. Hän teki itselleen toimintasuunnitelman.
Keskustelumme päätyttyä hän
vielä ovella kysyi, pelastunko
minä nyt siltä ja siltä asialta.
Vastasin, että jos sopimuksissa pysyt, mahdollisuudet ovat
hyvät. Hän tokaisi ”Jumalan
kiitos!” ja lähti vikkelästi ulos.
Jäin hiljaa miettimään pelastuksen kysymystä.

Pääkirjoitus

miten ihmiset suhtautuvat kysymykseen ”mitä minun on
tehtävä”. Suruton ei välitä
iankaikkisuudesta ja pelastuksestaan. Herännyt on huolestunut ja miettii kysymystä,
muttei vielä tiedä vastausta.
Uskova on löytänyt vastauksen pelastuksensa kysymykseen ja ratkaisut asiansa sen
mukaan.
***
Kuka on suruton? Onko hän
erityisen syntinen? Tietysti
hän on syntinen, mutta uskovakin on aivan yhtä syntinen. Onhan sentään elämässä
eroa sanotaan. Milloin on,
milloin ei. Jonkun ihmisen
hyväksyminen taivaskelpoiseksi ulkoisen ominaisuuden
perusteella on aivan yhtä
perusteetonta kuin jonkun
tuomitseminen pelastuksesta
osattomaksi. Asiaa ei ratkaista ulkoisin perustein tai tekojen mukaan. Ratkaisevaa on
se uskonko Jeesuksen henkilökohtaiseksi Vapahtajakseni

Hartaus
ja luotanko siihen, että Hänen
kauttaan minulle on tarjolla
iankaikkinen elämä. Usko ei
ole teko vaan olotila.
***
Raamattu antaa kysymykseemme yksiselitteisesti vastauksen. Pari esimerkkiä: Jeesus sanoo sokealle miehelle
”Saa näkösi; sinun uskosi
on sinut pelastanut” (Luuk
18:42). Apostolien tekojen
16 luvusta (25–30) luemme
kuinka Paavalin ja Silaan
vankilassa ollessa vanginvartija lankesi vavisten Paavalin
ja Silaan eteen, vei heidät ulos
ja sanoi: ”Herrat, mitä minun
pitää tekemän, että minä pelastuisin?” Niin he sanoivat:
”Usko Herraan Jeesukseen,
niin sinä pelastut, niin myös
sinun perhekuntasi”.
Tämä riittää tänäänkin.
Usko Jeesukseen riittää ja
se kantaa Taivaaseen saakka. Siispä uskotaan ja ollaan
vaan.
Jouni Hilke

Lähimmäiseksi kutsuttuina
Parin viikon kuluttua, sunnuntaina 14.9. kirkossa vietetään
erityistä Lähimmäisen päivää.
Kirkkohallituksen viisaat ovat
miettineet näkökulmaksi arkisen
hyväntekemisen seurakuntavaalien teemaan liittyen.
Sana lähimmäinen, herättää
automaattisesti
kysymyksen,
kuka on lähimmäiseni. Vastaus
tähän on äärimmäisen yksinkertainen, kaikki muut ihmiset. He,
jotka ovat lähipiirissäni, he, jotka tiedän, he jotka ovat tuiki
tuntemattomia kaukana toisella
puolen maapalloa. Tästä muistuttaa Jeesuksen sana: ”Kaikki
mitä olette tehneet yhdelle näistä
vähimmistä, sen olette tehneet
minulle…”
***
Vaikeusaste lisääntyy, kun arjen keskellä joudun vastaamaan
kysymykseen: kenelle itse osoitan olevani lähimmäinen arjen
hyvillä teoilla. Tätä Jeesus
opetti vertauksellaan Laupiaasta
samarialaisesta, joka uhkaavista
vaaroista välittämättä pysähtyi
auttamaan
ryöstettyä,
joka
oli hakattu henkihieveriin ja
heitetty tiepuoleen odottamaan
loppuansa.
Häntä
aiemmin
juutalainen pappi ja leviitta
olivat rientäneet ohitse.
Vertauksellaan Jeesus opettaa,
että lähimmäisyyttä toteuttava
ihminen ei vedä auttamisen kohteiden rajaa omaan lähipiiriin,
sukuun, heimoon, kansallisuuteen, uskontoon tai ihonväriin.
Lähimmäinen on jokainen apua
tarvitseva.
Meillä on vain yksi aika, tämä nykyhetki. Mennyttä ei enää
ole, tulevaa ei vielä ole. Nykyhetkeen sisältyvät kaikki mahdollisuutemme. Ehkä Jeesuksen
kertoman tarinan pappi ja leviitta

ajattelivat tulevaa aikaa ja siellä
siintäviä velvoitteita, niihin heillä oli kiire. He eivät pysähtyneet,
koska he eivät eläneet tätä aikaa,
vaan kurkottivat tulevaan.
Eikö tämä ole tuttua ja totta
meidänkin elämässämme. Milloin minkäkin tulevaisuuden
asian, toiveen tai pelon tähden
olemme menettäneet tähän juuri
käsillä olevaan hetkeemme sisältyneet mahdollisuudet. Voipa
koko elämä olla yhtä tulvaisuuden valmistelua, ”sitku…”. Ohikulkemista, ainakin osaksi.
***
Samarialaisellakin oli tulevan
aikataulu ja siihen liittyvät suunnitelmat tehtävineen, mutta hän
ei ollut niiden vanki. Hän oli
valmiina palvelemaan viivyttelemättä, siinä silmänräpäyksessä,
siinä paikassa. Hänen matkansa tarkoitus tuli vastaan kesken
matkan, yllättäen. Hänen mahdollisuutensa olivat juuri siinä
hetkessä, eikä hän aikaillut.
Tässäkin lehdessä on konkreettisia kutsuja lähimmäisyyden
osoittamiseen, kun Kirkon Ulkomaanapu ja Suomen Lähetysseura kutsuvat auttamaan hädänalaisia Gazassa ja Sudanissa. Toivon
mukaan ylitämme kaikenmoisia
rajoja, joita on piirtynyt sydämiimme arkisen hyvän tekemisen esteiksi. Noissa kohteissa
voimme osoittaa lähimmäisyyttä
avamaalla kukkaromme ja antamalla kevyttä rahaa kaukaisten lähimmäisten auttamiseksi.
Helppoa kuin heinänteko, kun
nykyaikana asian voi hoitaa läppärillä tai älypuhelimella keittiönpöydän äärellä.
Kun meillä on vain tämä hetki.
Tässä ja nyt.
KHY
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Helinä Sundelin:

Jumala on yllätyksellinen ja

Credo

käsittämättömän hyvä
Kuva KHY

n Sairaanhoitaja Helinä Sundelin
kokee isoisänsä kristillisen uskonvakaumuksen
virrenveisuineen
ja rukouksineen johdattaneen
hänetkin sisälle uskonperintöön.
Vuosien myötä Helinälle on kirkastunut rakastava, uskollinen ja
armahtava Jumala, joka on mukana koko ajan arkipäivässä eikä
ainoastaan sunnuntaisin. Helinälle
Jumala on arjen keskustelukumppani, joka vastaa ja kutsuu toimimaan yllätyksellisillä tavoilla.

Uskon kipinä
lapsuudesta lähtien
Yhteys Jumalaan ja seurakuntaan
syntyivät Helinälle lapsuuden tutun iltarukouksen ja rippikoulun
myötä.
- Konfirmaatiossa uskoin luottavasti synnit anteeksi Jeesuksen
sovitustyön tähden ja jätin elämäni Taivaan Isän hoitoon, Helinä
muistaa.
Kouluaika, työelämä ja perhe
täyttivät myöhemmin Helinän
päivittäisen elämän siinä määrin,
että usko ja seurakuntayhteys
jäivät taka-alalle, vaikka silloin
tällöin ajatuksissa välähti uskonkaipuu.

Lämpövirta kulki
olemukseni lävitse
Elämä tarjosi Helinälle tyyntä ja
myrskyä. Vuosi 1980 merkitsi
vahvaa käännettä Helinän elämässä. Isä, vanhin sisar olivat kuolleet
ja Helinä oli yksin kolmen lapsen
kanssa, lisäksi päälle kävi sairaus.
Tänään Helinä arvioi tuolloisia
vaiheitaan, että Jumala oli kypsyttänyt häntä niin, ettei ollut muuta
mahdollisuutta kuin nöyrästi huutaa apua.
- Jos sinä Jumala olet olemassa,
tässä on elämäni vaikeine asioineen, annan sen sinulle ja saat
tehdä mitä tahdot ja minä teen
tahtosi mukaan, Helinä muistelee
rukoilleensa.
- Oli myöhäinen yönhetki ja
pienet lapset nukkuivat kainaloissani. Rukouksen jälkeen voimakas lämmin tunne kulki läpi
kehoni päästä varpaisiin saakka.
Ihana lepo ja rauha laskeutuivat
olemukseeni. Ymmärsin tulleeni
uskoon.
- Nousin ylös ja keitin uskoontulokahvit. Silloin en ymmärtänyt
ihmeellisen lämmön kokemustani, mutta tänään tiedän Pyhän
Hengen koskettaneen minua, Helinä sanoo hymyillen.

Ystävien esirukoukset
kantoivat
Myöhemmin Helinä kuuli kahden
työtoverin rukoilleen puolestaan.
Ne rukoukset olivat avaamassa tietä, sain pikku hiljaa voimia
jatkaa elämääni kaaoksesta kohti
valoa, Helinä tulkitsee.

Jumala hoitaa koko ihmistä
Kokemustensa jälkeen Helinä luki paljon Raamattua ja kiersi eri

sa asioista, joiden kanssa itsekin
on kamppaillut omassa elämässään. Joskus aiheen kirkastuminen
on työn ja tuskan takana.
- Usein käy niin, että vaikka
opetus on kirjoitettuna, puhe lähtee liikkumaan omia teitään, aiheet ja sanat tulevat. Silloin olen
syvästi onnellinen, että saan olla
vain pieni, vajavainen ihminen Jumalan Hengen kanavansa. Silloin
ilo ja itku ovat käsi kädessä – ne
aistii myös kuulijoissa. On yhteinen kokemus, kuinka armollinen
ja pyhä Jumala on laskeutunut
luoksemme Henkensä kautta, Helinä kertoo.
- Tilaisuuksien jälkeen annan
pääni tyhjentyä sukan kutomisella. Teen ”terapiasukkia”, Helinä
hymyilee.

Rukous on praatailua
Jumalan kanssa

Helinä Sundelin haluaa kertoa kokemastaan Jumalan yllätyksellisestä hyvyyksistä, joita hän on kokenut elämässään.
seurakuntia saadakseen opetusta,
tietoa ja ymmärrystä kristillisen
uskon kokonaisuudesta. Etsinnässään Helinä löysi
teologian tohtori, sairaalasielunhoitaja, terapeutti Eric Ewaldsin kirjat.
- Ne avasivat minulle aivan uudenlaisen ymmärryksen Jumalan
sanasta. Sen, kuinka Jeesus hoitaa
ja parantaa meidän sielua: tunteita, tahtoa, omaatuntoa, kaikkea sitä haavoittuneisuutta, mitä elämä
meihin painaa.
- Arkuuteni, pelkoni, hylkäämiskokemukseni lähtivät muuttamaan muotoaan Jumalan rakkauden, Sanan voiman ja Pyhän Hengen kautta. Mutta siihen tarvittiin
myös ihminen, joka opetuksellaan
avasi asian ymmärrettävälle tasolle, Helinä avaa kokemuksiaan.
Uusien löytöjensä myötä Helinässä syttyi halu kertoa kokemuksista ja löydöistä myös muille.
Raamatun ja hengellisen kirjallisuuden lukemisen myötä syntyi
kirjoituksia pöytälaatikkoon. Elämä löysi uusia uomia.

Koti opetuksen ja
hoivaamisen majatalona
Helinän opetustoiminta käynnistyi yhden, seurakunnan järjestämän Alfa-kurssin päätöshetkessä,
jolloin Irma Maijanen pyysi Helinää opettamaan lisää rukouksesta
ja Pyhän Hengen työstä.
- Olin yllättynyt, kun muistin
edellisiltana rukousvihkooni kirjoittamani toiveen, että ihmisten
tulisi saada enemmän opetusta
juuri noista asioista.
- Vastasin myöntävästi. Siitä
alkoivat vuosia jatkuneet illat kodissani, jotka johtivat vähitellen
nykyisiin ’Jumalan kohtaamisen
iltoihin’ kirkossa, Helinä kertoo.

Jumala kutsuu yllättävästi
Rukous merkitsi Helinälle paljon,
se oli juttelua Taivaan Isän kanssa. Hän koki Jumalan vastaavan
yllättävästi.
- Kerran Täysin tuntematon
rukouspalvelija sanoi kerran, että ”Jumala on kutsunut sinut ju-

Jumalan kohtaamisen illat syksyllä 2014
Miten tulla uskoon?
- aiheesta useita omakohtaisia kokemuksia
Miten Jumala suhtautuu kärsivään ihmiseen.
Rakastava Isä Jumala
Lepo Kristuksessa
Pyhä Henki
Jumalan äänen kuuleminen
Henki, sielu ja ruumis
Pyhä kolmiyhteinen Jumala Isä, Poika ja Pyhä Henki
Paikkani seurakunnassa

listamaan evankeliumia kodin
ulkopuolella.” Itselläkin oli ollut
ajatuksia sellaisesta, mutten ollut
kertonut niistä muille.
Helinä piti ajatusta mahdottomana, koska hän sairasti tuolloin
ja liikkui kainalosauvojen varassa. Hän muistaa nähneensä unen,
jossa hän on puhumassa kirkossa.
Koko juttu unohtui kunnes hän
kerran huomasi puhuvansa kirkkosalissa Jumalan kohtaamisen
-iltatilaisuudessa.
- Silloin muistin uneni. Täytyi
tiukasti tarttua pöydän reunoista
kiinni. Voimakas Jumalan rakkauden ja ilon tunne valtasi minut.
- Jumala on ihmeellinen. Välillä
tulee hämmentävä olo: ihan totta
Jeesus rakastaa minua tällaisena
ja saan olla turvassa, Helinä muistelee merkillisiä kokemuksiaan.

Opetushetkiä rukouksen ja
kokemusten opastamana
Helinä kertoo lähtevänsä opetushetkiin rukoillen aiheita ja teemoja. Monesti hän huomaa puhuvan-

Helinälle rukoileminen on hyvin
arkinen tapahtuma. Hän sanoo
praatailevansa Jumalalle.
- Kysyn, mitäs Isä sanot tästä ja
tuosta asiasta. Mitä arvelet Jeesus,
miten tässä asiassa pitäisi tehdä.
Sitten olen hiljaa ja kuuntelen.
- Kolmen päivän jälkeen vastaus tulee tavalla tai toisella, mutta joskus on vain odotettava kärsivällisesti, Helinä on huomannut.
Helinä muistuttaa myös Raamatun neuvosta rukoilla kaiken
esivallan puolesta ja työmiesten
saamiseksi ’Herran elovainiolle’

Jumalan rakkaus pysyy,
kävi kuinka tahansa

Elämänsä vaikeiden aikojen keskellä Helinä on kokenut lohduttavana ja rohkaisevana apostoli
Paavalin Roomalaiskirjeen luvun
8 ajatukset Jumalan rakkaudesta.
”Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuskako vai
ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai
alastomuus, vai vaara tai miekka?
… Minä olen varma siitä, ettei
kuolema eikä elämä, ei enkelit
eikä mikään muu luotu voi erottaa
meitä Jumalan rakkaudesta, joka
on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.”
KHY

Rovaniemen seurakunta mukana

Seniorimessuilla 27.-28.9.
n Rovaniemen seurakunnalla on
oma näyttelyosasto Seniorimessuilla Santasportin Lapin Urheiluopistolla 27.-28.9.
Messut ovat avoinna syyskuun
viimeisen viikonvaihteen lauantaina ja sunnuntaina klo 10-17.
Tapahtuman järjestelyistä vastaa Pohjois-Suomen messut.
Messujen kohderyhmä on varttunut väki, ikävuosiltaan 50+.
Seurakunnan osastolla esillä
on monet vapaaehtoistoiminnan
mahdollisuudet
seurakuntatoiminnan piirissä: musiikki- ja kuo-

rotoiminnassa, monimuotoisessa
ja -sisältöisessä pienryhmätoiminnassa, ikäihmisten auttamispalveluissa, talkoissa erilaisten
juhlien ja tapahtumien järjestelyissä.
Osastolla esitellään myös sähköistä järjestelmää, jonka kautta
voi ilmoittautua vapaaehtoistehtäviin (www.vapaaehtoispankki.
fi/rovaniemi).
Paikalla on seurakunnan työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Lupeissa on myös musiikkiesityksiä.
Tervetuloa tutustumaan.
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EHDOKASASETTELUA
KOSKEVA KUULUTUS
Rovaniemen seurakunnassa
toimitetaan kirkkolain (KL)
23 luvun 9 §:n 2 momentin
mukaisesti 9.11.2014
seurakuntavaalit,
jossa vuoden 2015 alusta
alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 33 jäsentä
kirkkovaltuustoon.
KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen
seurakunnan edellä mainittuun luottamustoimeen
on ehdokas,
1)
2)
3)
4)
5)
6)

joka on viimeistään 15.9.2014 on merkitty
tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,
joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2014
mennessä, ja joka täyttää 18 vuotta
viimeistään 9.11.2014,
joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
joka ei ole vajaavaltainen,
joka on antanut kirjallisen suostumuksensa
ehdokkaaksi asettamiseen,
joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai
työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valtuuston koko pienenee kuudella ja ainakin kymmenen valtuutettua jää pois

Valtuusto uusiutuu reippaasti

n

Ennakkoon on jo selvää, että
Rovaniemen kirkkovaltuusto
uusiutuu reippaasti syksyn seurakuntavaaleissa
Kirkkovaltuustoon valitaan nyt
33 eli kuusi valtuutettua vähemmän kuin nykyinen jäsenmäärä (39).
Muutos johtuu seurakunnan jäsenmäärän putoamisesta alle 50 000:n.
Nykyisistä valtuutetuista jää pois
kaikkiaan ainakin kymmenen henkilöä: Pirjo Pyhäjärvi, Sirpa Nykänen, Jaakko Saranki, Terttu Lehtola,
Susanna Junttila, Olli Mourujärvi,
Pirjo Alaraudanjoki, Kaarlo Alaoja,
Leena Harju-Autti ja Anneli Kunnari.

Kokeneita jää sivuun

Terttu Lehtola ja Pirjo Pyhäjärvi jättävät
luottamushenkilötoiminnan yli 20 vuoden
rupeaman jälkeen.

Perhesyistä luopuvia
Susanna Junttila (kesk), Olli Mourujärvi (kesk), Anneli Kunnari (sd) ja
Sirpa Nykänen (sit) jättävät valtuuston
yhden nelivuotiskauden jälkeen.
Junttila ja Mourujärvi niin kuin
myös Jaakko Saranki (sit) haluavat
antaa aikaa perheidensä pienimmille.
Kolme kautta valtuustossa ollut Saranki toivoo luottamushenkilöiksi löytyvän mahdollisimman hyviä ja osaavia henkilöitä sekä erityisesti yrittäjiä,
jotka työllään aikaansaavat hyvinvointia yhteiskuntaan.
Anneli Kunnari kertoo vähentäneensä luottamustoimia ylipäätään,
koska haluaa antaa aikaa lastenlapsilleen.

mistaan empivät vielä muun muassa kirkkovaltuutetut Liisa Ansala ja
Riku Tapio. Molemmat ovat myös
kaupunginvaltuustossa.
Kaupunginvaltuuston vpj Liisa
Ansala miettii, pystyykö hoitamaan
kaikkia seurakunnan asioita niihin
vaikuttaen, koska kaupungin tehtävät
vievät ison osan ajasta.
Kirkkovaltuuston johdossa neljä
vuotta ollut Riku Tapio kokee, että
kaksi valtuustokautta antaisi pohjaa
pyrkiä jatkamaan, mutta ehdokkuus
on vielä kysymysmerkin alla.
Myös Leo Zimmermann (sd) mielellään jäisi pois eläkepäivistä nauttimaan, mutta haluaa katsoa, onko
oma ryhmä löytänyt riittävästi ehdokkaita.

Simo Rahtu
Puheenjohtaja

Valtuuston nykyinen puheenjohtaja,
20 vuotta valtuutettuna toiminut Pirjo Pyhäjärvi (sit) katsoo tehneensä
osuutensa ja haluaa antaa tilaa uusille innokkaille kyvyille.
Terttu Lehtolalle (kesk) kuusi
valtuustokautta eli peräti 24 vuotta
ovat olleet antoisia. Nyt Lehtolaa
innostavat monet vapaaehtoistehtävät lähetyksen, diakonian ja rukouspalvelun parissa.
Myös Pirjo Alaraudanjoki (kesk)
katsoo 16 valtuustovuoden riittävän
omaksi osuudekseen.
Kaarlo Alaojalle (kok) on jäänyt
hyviä kokemuksia 12 vuoden luottamushenkilötyöstä, mutta hän haluaa
suuntautua uusiin haasteisiin.

KUULUTUS
ÄÄNIOIKEUTETTUJEN
LUETTELOSTA

Vähintään seitsemän listaa tulossa

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen
mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2014
kello 16.00 mennessä kirkkoherranvirastoon, joka
on avoinna maanantaista perjantaihin kello
8.00-15.00, torstaisin kello 8.00-17.00 sekä
15.9.2014 kello 8.00-16.00. Kirkkoherranviraston
osoite on Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi.
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen
on saatavana kirkkoherranvirastossa.
Rovaniemi 4.6.2014
Rovaniemen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Rovaniemen seurakunnassa
toimitetaan 9.11.2014
seurakuntavaalit, joissa valitaan
jäsenet kirkkovaltuustoon.
Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena
nähtävänä tiistaina 2.9.2014 kello 10.00-14.00 ja
keskiviikkona 3.9.2014 kello 15.00-19.00
kirkkoherranvirastossa,
Osoite Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi.
Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on
merkitty kaikki viimeistään 9.11.2014
16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on
15.8.2014 merkitty tämän seurakunnan läsnä
oleviksi jäseniksi.
Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta
saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on
oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen
luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on
luettelossa virheellinen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä
5.9.2014 kello 16.00 mennessä
kirkkoherranvirastoon,
osoite Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi.
Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia
1.10.2014 pidettävässä kokouksessaan.
Rovaniemi 4.6.2014
Rovaniemen seurakunnan vaalilautakunnan
puolesta
Simo Rahtu
Puheenjohtaja

n Marraskuun seurakuntavaalien ehdokaslistat on jätettävä vajaan kolmen
viikon kuluttua, viimeistään maanantaina 15.9.
Elokuun lopulla näyttää siltä, että
Rovaniemen seurakunnassa on ainakin seitsemän tai kahdeksan listaa eli
pari enemmän kuin viimeksi.
Uusia valitsijayhdistyksiä tulee ainakin perussuomalaisilta sekä nuorilta, joista osa puuhaa omaa listaa valtakunnallisen Tulkaa kaikki -liikkeen
hengessä.
KESKUSTA valmistautuu vaaleihin
omalla listalla, kuten ennenkin. Valmisteluista vastaa puolueen kunnallisjärjestö.
- Tavoitteena on saada kattava lista eri puolilta seurakuntaa olevia ehdokkaita. Erityisesti nuoria ja naisia
kannustetaan joukolla mukaan, kertoo
valtuustoryhmän pj. Riku Tapio.
Viime vaaleissa Keskusta sai 1 687
ääntä ja 10 valtuustopaikkaa.
SEURAKUNTAVÄEN laajapohjaisen listan vetäjä Raimo Miettunen
uskoo valmisteluissa edettävän edellisvaalien mallin mukaisesti.
- Suostumuslomakkeen allekirjoitti
pääosa valtuutetuista jo keväällä. Uusia nimiäkin on löytynyt lupaavasti,
Miettunen selostaa.

Tule vaalivirkailijaksi ennakkoäänestykseen
n Rovaniemen seurakunnassa järjestetään seurakuntavaalit
isänpäivänä
9.11.2014 Ennakkoäänestys
järjestetään 27.-31.10.2014
Vaalilautakunta tarvitsee
avukseen ennakkoäänestyksen ajaksi 27.-31.10. täy-

si-ikäisiä vaalivirkailjoita.
Vaalivirkailijoita tarvitaan
15-20 kaupungin eri äänestyspisteisiin.
Vaalivirkailijoille maksetaan palkkaa 10 euroa/h. Lisäksi korvataan mahdolliset
matkakulut sivukappeleille.

Vaalilautakunta järjestää
tarvittavan koulutuksen ja
opastuksen viikolla 43.
Ilmoittautumiset
30.9.
mennessä vaalilautakunnan
sihteerille Aulikki Auttille
sähköpostitse, aulikki.autti@evl.fi.

Tuplavaltuutetut empivät
Neljän varmasti pois jäävän lisäksi
keskustan ryhmässä ehdolle asettu-

Viimeksi lista sai 1 578 ääntä ja 10
valtuutettua.
KOKOOMUSLAISET seurakuntalaiset ovat omalla listalla, jonka nimenä on nyt Toimiva seurakunta.
- Varmoja ehdokkaita listalla on nyt
yli 20, mutta työ jatkuu ehdokkaiden
rekrytoinnissa, vastasi valtuustoryhmän vetäjä Asko Peuraniemi.
Viimeksi lista sai 1 566 ääntä ja 10
valtuutettua.
SOSIAALIDEMOKRAATIT ovat
omalla listalla. Kirkkovalt. Kimmo
Niukkanen kertoo valmisteluiden
edenneen mukavasti.
Viimeksi Sdp sai 701 ääntä ja 4 valt.
VANHOILLISLESTADIOLAISET
osallistuvat aiempaan tapaan omalla
”Kristilliset perusarvot” -nimisellä valitsijayhdistyksellä, joka perustettiin
keväällä.
- Tavoitteena on saada ainakin saman verran ehdokkaita kuin edellisellä kerralla, kertoo kirkkovalt. Samuli
Korteniemi.
Viimeksi lista sai 903 ääntä ja 5 valt.
ROVANIEMEN ELÄKELÄISET
r.y.n jäsenten perustama valitsijayhdistys oli viimeksi mukana. Sen
äänimäärä (47) ei riittänyt paikkaan,

Luottamustehtävät
ovat kiinnostavia

Muutamat nykyvaltuutetut raottivat
Pääskyn kyselyssä perusteitaan asettua uudelleen ehdokkaaksi.
Leena Jääskeläinen (kok): valtuusto- ja johtokuntatyöskentely on kiinnostavaa.
Asko Peuraniemi (kok): seurakunnan asiat ovat mielenkiintoisia ja
haasteellisia.
Antti Liikkanen (sd) haluaa toimia
krematorion saamiseksi.
Raili Kerola (kok) haluaa hyödyttää seurakuntaa kirkolliskokouksen
jäsenenä.
KHY

jonka kynnys oli 157 ääntä.
Yhdistyksen pj Kaarina Kapraali
kertoo, että osallistumisesta keskustellaan johtokunnassa syyskuun alussa.

Ainakin kaksi uutta listaa
Viime vaalien Seurakuntaväen laajapohjaisen listan nuori ääniharava
Miikka Keränen on yhdessä Kokoomuksen listalla ehdokkaana olleen
Isabelle Ballesterin kanssa muodostamassa nyt omaa listaa, joka ottaa
erityisesti nuorten asiat huomioon.
- Pyrimme saamaan mukaamme lisäksi sellaisia, jotka jakavat Tulkaa
kaikki -liikkeen arvot: avoimuus, erilaisuuden hyväksyminen ja yhteistyö
eri kirkollisten ryhmien välillä.
MYÖS PERUSSUOMALAISET
ovat jättämässä omaa listaa, jolle tavoitellaan kymmenkunta ehdokasta.
- Nyt koossa on kuusi nimeä, kaupunginvalt. Matti Torvinen kertoo.
VAALISSA ehdokkaita voi asettaa
valitsijayhdistys, jonka perustajiksi
tarvitaan kymmenen seurakunnan jäsentä.
Viime vaaleissa äänesti 6500 seurakuntalaista eli lähes 1 500 enemmän
kuin edelliskerralla vuonna 2006.
KHY

Vaalikoneella voi vertailla ehdokkaita
n Kaikkien seurakuntavaalien ehdokkaiden käytössä
on vaalikone, jonka Kirkkohallitus toteuttaa yhteistyössä MTV:n kanssa. Vaalikone
antaa ehdokkaalle mahdollisuuden kertoa itsestään sekä
asioista, joita hän haluaa pi-

tää esillä seurakunnan päätöksenteossa.
Ehdokkaat saavat sähköpostitse ohjeet vaalikoneen
täyttämisestä ja heidän tulee
vastata vaalikoneen kysymyksiin viikoilla 39–40 (eli
29.9.-5.10).

Vaalikone avataan äänestäjille 13.10. Vaalikoneen
avulla äänestäjä etsii itselleen sopivaa ehdokasta.
Seurakuntavaalien äänestysajankohdat: Ennakkoäänestys 27.-31.10. Varsinainen vaalipäivä su 9.11.
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Kesäkuva kirkosta :
herätysliikkeiden kirjo

Sivun kuvissa Suviseuratunnelmia Pyhjäelta 28.6. Kuvat KHY

n

Suomen ev.lut. kirkossa ja
seurakunnissa vaikuttaa neljä
vanhaa herätysliikettä, joiden juuret ovat parin sadan vuoden takaisissa kansanherätyksissä, sekä viides, viime vuosisadalla syntynyt.
Herännäisyyden juuret ovat
1700-luvun lopulla Savossa
syntyneessä herätyksessä, joka
1800-luvulla liittyi Keski- ja Etelä-Pohjanmaan herätykseen. Herättäjäyhdistys järjestää vuosittain
Herättäjäjuhlat. Heränneitä on
kutsuttu myös körteiksi.
Evankelisuus syntyi 1840-luvulla Fredrik Gabriel Hedbergin
johtamasta pietistisestä herä-

tyksestä. Sillä oli aluksi yhteys
herännäisyyteen, mutta erkani
siitä. Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY) järjestää Evankeliumijuhlat. Liikkeen
painopiste on ollut Lounais-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla.
Lestadiolaisuus syntyi Tornion-Muonionjokilaaksossa 1840luvulla ja on sitten laajentunut
Pohjoismaiden suurimmaksi herätysliikkeeksi, joskin lestadiolaisuus on myös jakautunein liike.
Sen ylivoimaisesti suurin ryhmä on vanhoillislestadiolaisuus,
joka piirissä on yli 100 000 henkeä. Rauhanyhdistysten Keskus-

yhdistys SRK järjestää suviseurat.
Suomessa toimii kolme muuta merkittävää, mutta kannattajakunnaltaan selvästi pienempää
ryhmää: Rauhan Sana, uusheräys
ja esikoislestadiolaiset.
Neljäs vanha herätysliike on
Lounais-Suomen rukoilevaisuus,
joka kuitenkin liikkeenä on supistunut pieneksi.
Pietistisestä
herätyksestä
1900-luvulla on syntynyt liikkeitä ja ryhmiä, joita on kutsuttu
viidenneksi herätysliikkeeksi eli
viidesläisyydeksi. Sen keskeisenä liikkeenä on 50-vuotias Kansanlähetys.

Kansanlähetys Jyväskylässä:

Raamattu, herätys ja lähetys

n Jyväskylässä pidetyt Kansanlähetyspäivät kokosivat yli 12 000
juhlavierasta. Päivät päättyivät
lähetysjuhlaan, jossa Lapuan piispa Simo Peura siunasi uudeksi
lähetystyöntekijäksi Kerttu Huttusen Etiopiaan ja lisäksi 17 muuta
lähettiä uusille työkausille.
- Vain kirkko, joka ahkeroi lähetystyössä, on elävä ja hyvinvoiva kirkko. Lähetys on jokaisen
kristityn olemisen ja elämisen tapa, piispa Peura muistutti.
Hän totesi lähetystyön aseman
kirkossa olevan muutoksessa.
- Kirkon työntekijöiden alttius
tukea lähetystyötä ja pitää sitä
esillä on vähenemässä
- Mutta paljon on tapahtunut
myös myönteistä muutosta. Vaikka lähetystyöstä on käyty paikoin
repivää keskustelua, lähetyksen

tuki pysyy entisellä tasollaan.
- Myönteistä on myös se, että yhteinen näkemys lähetystyön
kokonaisvaltaisuudesta on vahvistunut: kerromme evankeliumia
ja pyrimme parantamaan kohdemaassa ihmisarvoisen elämän
edellytyksiä.
Piispa Peura arveli itseymmärryksensä vuoksi Kansanlähetyksellä olevan hyvät lähtökohdat
lähetyskasvatuksen vaalimisessa.
Onhan sen tunnuslauseena on
”evankelioikaa kansa evankelioimaan kansoja”.

Kolme kulmakiveä
Lähetysjohtaja Mika Tuovinen
tiivisti Kansanlähetyksen työn
perustan kolmeen kulmakiveen:
Raamattu, herätys ja lähetys.

Rauha Sanan Suvijuhlat Ylitorniolla:

Työstä Inkerissä iloitaan
n Lähetysyhdistys Rauhan Sanan Suvijuhlilla Ylitorniolla
vieraillut Inkerin piispa Aarre
Kuukauppi kertoi tervehdyksessään kirkkonsa ajankohtaisia
kuulumisia.
- Venäjä on kristillisesti suurten mahdollisuuksien maa, jossa
Jumalan tahdosta täytetään sitä
aukkoa, joka syntyi 70 vuoden
kommunistihallinnon aikana.
Kuukauppi kertoi esimerkkinä kymmenen nuoren ryhmän
kiertävän Siperiassa kertomassa
Jumalan rakkaudesta.

- Jumala on sytyttänyt Pyhän
Hengen tulen näiden nuorten sydämiin.
Piispa iloitsi myös siitä, että
kolme uutta kirkkoa on nousemassa Murmanskiin, Kazaniin ja
Karatusaan.
- Kirkkorakennus on Venäjällä
toiminnan edellytys, sillä ilman
omaa kirkkoa meitä syytetään
lahkolaisiksi.
Piispa Kuukaupin toimistossa
Pietarissa työskentelevät Rauhan
Sanan työntekijät Jukka ja Kristiina Paananen.

- Jos Raamattu jää pölyttymään, sanoma kristinuskosta hämärtyy. Nyt on aika tarttua Raamattuun uudella innolla. Haluan,
että meidät muistetaan kansana,
joka itse luki Sanaa ja halusi
antaa sen myös seuraavalle sukupolvelle
- Emme pysty synnyttämään
herätystä. Jeesus ei käskenyt
meidän tuottaa herätystä vaan julistaa evankeliumia. Vain evankeliumi voi synnyttää liikehdinnän, jota kutsutaan herätykseksi.
- Lähimmäisenrakkauden ja
Jeesuksen esimerkin mukaisesti
haluamme auttaa ja palvella ihmisiä, mutta ihmisen voi pelastaa vain kuultu ja vastaanotettu
evankeliumi. Kansanlähetyksen
lähetystyössä pidämme ikuisuusnäköalaa esillä

Herättäjäjuhlat Lapualla:

Ei mitään ylimääräistä
Kristuksen ja syntisen väliin
n Herättäjä-Yhdistyksen toiminnanjohtaja Simo Juntusen kiteytti
saarnassaan herännäisyyden ydintulkinnan:
- Kristuksen ja syntisen väliin ei
saa asettaa mitään.
Juntunen kavahti sitä, mitä kaikkea siihen väliin yritetään esteeksi
ja ehdoksi asettaa.
- Herännäisyydessä kilvoittelu
on ymmärretty jatkuvaksi taisteluksi sitä ylimääräistä vastaan, joka
estää pääsyn Kristuksen luo.
Saarnatekstinä olleen tuhlaajapoikakertomuksen keskipisteenä
on Juntusen mukaan Isä, joka ”tähyää tielle, tulee tuhlaajapoikaa

vastaan, tyynnyttää elopelloilla
raataneen vanhemman veljen kiukun ja valmistuttaa juhla-aterian”.
- Tällainen on meidän isämme
Jumala. Hän näkee jokaisessa, sinussa ja minussa ”ihanuuden siemenen”, mittaamattoman arvon
vaikka emme itse sitä näkisikään.
- Et voi olla niin kadoksissa ja
kaukana, et koskaan niin särkynyt ja tyhjä, että hän ei tunnistaisi sinua omakseen. Hän antaa
vapauden lähteä ja palata, pukee
syntiselle ja kelvottomalle armon
vaatteet, lahjoittaa elämän, vanhurskauden ja pelastuksen yksin
armosta.

Vanhoillislestadiolaisten Suviseurat Pyhäjoella:

opetusta Jumalan valtakunnan armojärjestyksestä
n Maamme suurin hengellinen
kesätapahtuma oli aiempaan tapaan
vanhoillislestadiolaisten
Suviseurat Pyhäjoella kesäkuun
lopulla.
Viisi päivää kestäneiden seurojen puhujina pohjoisesta olivat
mm. pastori Ari Niskala Haaparannalta sekä ympäristöpäällikkö
Aapo Mäenpää Keminmaasta.
Ari Niskala puhui Markuksen
evankeliumissa kuvatun sokean
kerjäläisen Bartimeuksen esimerkistä.
- Tänäkin aikana halutaan teh-

dä vanhanaikaiseksi se usko, kun
me opetamme samalla tavalla niin
kuin ennen on opetettu ja puhuttu.
- Pyydämme rohkeutta kutsua
joukkoomme myös niitä, jotka
ovat tästä armosta osattomia.
- Kansan paljouden keskellä sokea Bartimeus ei olisi löytänyt
Jeesuksen luo, ellei häntä olisi
opastettu.
- Me saarnaamme ja elämme
siitä evankeliumista, että saamme
uskoa kaikki synnit, epäilykset ja
kiusaukset anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä.

Armojärjestys
ei muuttunut

Aapo Mäenpää muistutti Jumalan
sanan opettavan, että synti on sydämen luopumista Jumalasta.
- Mutta Jumalan sana varoittaa
meitä synnin vaaroista ja se opettaa, että syntiin ei voi koskaan
suhtautua keveästi ja leikillisesti.
- Kukaan ei voi tietää sitä, antaako Jumala katumisen ja palaamisen armoa. Sana opettaa, että
kaikki ovat poispoikenneet ja kelvottomiksi tulleet.
- Jumalan armojärjestys ei ole
muuttunut miksikään ja se tulee
pysymään samana: ihmisen on
löydettävä Jumalan valtakunta ja
hänen lahjavanhurskautensa.
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Kummien ja kummilasten
Hyvä Hetki - Tervetuloa
kirkonmäelle 4.-5.10.

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

La 4.10.
Klo 13–16 Työpajoja kirkonmäellä
Lähetyskahvila
Kädentöitä
Draamapaja
Luojan luoma liikkuu ja maalaa rukouksensa
Musiikkityöpaja lapsille
Klo 13-16 Tuunaustyöpaja Toivon Torilla

Työpajat kutsuvat lauantaina
kirkonmäelle
Lauantaina kutsumme sinua osallistumaan erilaisiin työpajoihin
kirkonmäellä ja Toivon Torilla.
Samalla tutustumme toisiimme
enemmän.
Työpajat toteutetaan kahdessa erässä, niin että voit osallistua
kahteen erilaiseen. Musiikkityöpaja on lapsille, mutta kaikkiin
muihin toivomme osallistujiksi
kaikenikäisiä ihmisiä. Draamatyöpajassa valmistellaan lyhyt osuus
seuraavan sunnuntain saarnaan
kirkossa, rukoustyöpajassa oman
rukouksen voi maalata tai liikkua, kädentyöpaja tekee tuotteita
omaan käyttöön ja myyntiin tulevan kesän Lähetysjuhlille. Tuunaustyöpaja Toivon Torilla käyttää
materiaalina kirpputoritavaraa ja –
vaatteita. Toiveemme on, että pajoissa kohtaavat erilaiset kulttuurit
ja eri-ikäiset ihmiset.

Kohdataan lauantaina
Lähetyskahvilassa ja
burmalaisella aterialla

Kohtaamisia on tarjolla
seurakuntakodin alasalissa
vassa Lähetyskahvilassa.
löydät tietoa kesän 2015

myös
toimiSieltä
Valta-

Kuva Clas-Olav Slotte

kunnallisista Lähetysjuhlista Rovaniemellä ja voit jo ilmoittautua
talkootehtäviin.
Seurakuntakeskuksen salissa
voi nauttia burmalaista ruokaa
klo 16 - 17.30. Ruoasta perittävä maksu ohjautuu diakoniatyölle
jaettavaksi lasten harrastusmenoihin ja joululahjoihin.

GRR-jyrähtää
lauantai-iltana
Lauantai-illan päättää nuorten
Gospel Rock Rovaniemi-konsertti Wiljamissa klo 18-21. Konsertissa esiintyvät Ida Elina, Katamaraani, Herrasväki ja Ilonlähde-kuoro. Ilta jatkuu Katutasolla.

Kauneimpia enkelilauluja
su-illansuussa
Kauneimmat enkelilaulut lauletaan kirkossa klo 17. Kauneimmat
enkelilaulut -konsertissa soivat
enkeliaiheiset laulut kirkkomuusikoiden monipuolisina sovituksina. Yleisö on tärkeässä roolissa,
kun yhdessä laulamme enkeliaiheisia lauluja samaan tapaan
kuin Kauneimmat Joululauluja.
Tilaisuuden juontajaa ja hengellistä enkelisanomaa julistaa Anne
Lehmus.

Perhemessu, Gospelia
kanteleella ja
Pyhää Olohuonetta

Kuva Seija Luomaranta

3.-5. 10. 2014

n Lähellä Sinua - tapahtuma alkaa soppatykkitarjoilulla Lordinaukiolla pe klo 12. Tarjolla on
myös rukouspalvelua. Rukouspalvelijat rukoilevat sinun tai läheistesi asioiden puolesta ja siunaavat
sinua. Soppatykin kansi suljetaan
klo 18.

Sunnuntaina olet tervetullut perhemessuun kirkkoon klo 10 ja
sen jälkeen aukeaa Pyhä Olohuone-kahvila seurakuntakeskuksen
salissa.
Ida Elinan gospel-musiikkia
kanteleella voit kuunnella kirkossa klo 13-14. Mukana myös pieniä kanteleensoittajia.

Kuva KHY

Seija Luomaranta

Tule ja osallistu – toivomme
kohtaavamme juuri sinut.

Kuva KHY

jat, herkuttelut Lähetyskahvilassa tai uusi elämys burmalaisella
aterialla antavat monia mahdollisuuksia yhteisiin muistorikkaisiin
hetkiin. Mikkelinpäivän eli enkelienpäivän draamallinen perhemessu ja päälle vohvelikahvilan
herkut antavat tuntua pyhäpäivästä parhaimmillaan. Tai mitäpä jos
laulaisitte yhdessä enkelilauluja,
jotka kertovat Jumalan hyvistä lähettiläistä elämämme poluille.
Milloin viimeksi tapasit kummilapsesi ja annoit hyvän hetken?
Tulethan Sinäkin yhdessä kummilapsesi kanssa.
Kuva KHY

n Sinut on valittu kummiksi, jotta
voisit kulkea lapsen kanssa ja perheen tukena. Kummin tehtävä on
tukea lapsen kristillistä kasvatusta,
toimia ystävänä hänen elämän eri
vaiheissa.
Tuleva viikonvaihde kutsuu
teidät yhteiselle kirkkoretkelle,
viettämään yhdessä hyviä hetkiä.
Tiedämme, ettei Ihminen koskaan
unohda lapsena kohtaamaansa hyvää.
Lähellä Sinua - tapahtumassa
on useita tilaisuuksia, joihin on
helppo osallistua eri-ikäisten lasten kanssa.
Lauantaina puuhaamaan työpa-

3.-5. 10.

Klo 16–17.30 Burmalainen päivällinen seurakuntakeskuksessa
Aikuiset 10 €, lapset 5 €. Tulot diakoniatyölle.

Klo 18–21 GRR -konsert Wiljamissa
Ida Elina
Katamaraani
Herrasväki
Ilonlähde-kuoro


Ilta jatkuu musiikilla Katutasolla

Su 5.10.
Klo 10–11 Perhemessu kirkossa
Klo 11–13 Pyhä Olohuone seurakuntakeskuksessa - Vohvelikahvila
Klo 13-14 Ida Elina - Gospelia kanteleella,
lisäksi lasten kantele-esityksiä kirkossa
Klo 17

Kauneimmat enkelilaulut kirkossa

Miesten päivä Pellossa 14.9.

Pitoa miehen syksyyn!
n Pellossa pidetään sunnuntaina
14.9. miesten päivä, jossa puhuu
Lapin Kumista tuttu yrittäjä Pekka
Ruokanen Rovaniemeltä.
- Rengasalan yrittäjänä ollessani
minulta kysyttiin usein, että mikä
on paras talvirengas autoon. Vaihtoehtojahan on tavallisesti useampia.
- Sitä vastoin miehen elämään
paras pito löytyy evankeliumista,
josta miesten päivässä puhutaan aivan miesten kesken.

- Sitä pitoa ei löydy kaupoista, eikä sitä voi hankkia rahalla.
Eikä sitä pitoa anna tarmo, vaan
yksinkertaisesti armo, Ruokanen
kuvailee.
Lohesta ja ihmisten kalastamisesta puhuu Tornion-Muonionjoen
jokiseuran puheenjohtaja Kalervo
Aska. Hevosmies Raimo Havelan
aiheena on Jumalan suitset.
Päivä alkaa jumalanpalveluksella klo 10 kirkossa, ja jatkuu srk-kodilla.

KotisivutKotisivut
www.rovaniemenseurakunta.fi
www.rovaniemenseurakunta.fi

Vuosi sitten Lähellä Sinua -tapahtumassa nautittiin sopptykkikeittoa.

Ensi vuoden suurimmat lähetysjuhlat Rovaniemellä
n Ensi vuoden Suomen suurimman lähetystapahtuman valmistelut ovat käynnistyneet. Tulevan
vuoden kesäkuussa (12.-14.6.)
Suomen Lähetysseura ja Rovaniemen seurakunta järjestävät
Lähetysseuran valtakunnalliset
lähetysjuhlat Rovaniemellä. Tapahtumapaikkana tulee olemaan
Lappi Areena, Lapin urheiluopisto ja kirkonmäki. Tapahtumaan
odotetaan 6000 – 7000 kävijää.
Juhlien teemana on Valo varjot
hajottaa, säe virrestä 536. Teema
viestii Jumalan suurista teoista
ihmisten keskellä, joita juhlilla
halutaan nostaa esiin.
Juhlien valmistelut ovat käynnissä. Juhlaohjelman aikataulua,

tilaisuuksien alustavaa sisältöä
hahmoteltiin elokuun lopulla ohjelmatoimikunnan kolmipäiväisessä tapaamisessa. Juhlaohjelma
hioutuu valmiiksi joulukuun alkuun mennessä, jolloin se myös
julkaistaan ennakkoesitteenä sekä järjestäjien verkkosivuilla.

Rovaniemen seurakunnan puolelta tapahtumaa koordinoi lähetysjuhlien pääsihteeri Pirita Bucht
ja Lähetysseuran osalta juhlakoordinaattori Jussi Hankela.
Seurakunta kutsuu väkeä talkoisiin, tehtäviä riittää sadoille
talkoolaisille. Auttavia käsiä tarvitaan ruokapalvelussa, rakennus ja
tekniikkatehtävissä, kanslia- ja infopalveluissa, liikenne- ja turvallisuuspalveluissa. Tarkempia talkookutsuja tullaan julkaisemaan
syksyn ja ensi kevään aikana.
Seurakunnan
vapaaehtoistyön sivujen (www.vapaaehtoispankki.fi/rovaniemi) kautta voit
ilmoittautua vapaaehtoiseksi.
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Lapset tulevat innolla

kirpputori
Toivon torille

päiväkerhoon

Päiväkerhot mainio
mahdollisuus
Auli Ylimartimo toi nelivuotiaan
Islan ja Kirsi Karlsson saman ikäisen Alvan kerhoon. Molemmat äidit pitävät seurakunnan päiväkerhoa mainiona toimintana.
- Tällainen mahdollisuus on tosi
mahtavaa niille lapsille, jotka eivät
ole päiväkodissa. Lapset oppivat
olemaan ryhmässä toisten ikäistensä kanssa ja samalla myös erillään
vanhemmista.
- Tämä on myös mukavan joustava, kun voi valita onko kerho
kerran vaiko kaksi viikossa, Auli ja
Kirsi toteavat.

Päiväkerho vanhempien tukena
kasvatuksessa
Sekä Auli että Kirsi katsovat, että
seurakunnan kerho hartaus- ja lauluhetkineen tukee heidän kodissa
lapsilleen antamaa kasvatusta. Kirsin mielestä tytöt ovat innokkaampia lähtemään kerhoihin, kun taas
poikia pitää enemmän innostaa.
- Mä en sitten pyöri enkä laula,
sanoi taannoin poika kerhoon lähtömietteenään. Alva puolestaan kyselee, montako yötä on seuraavaan
kerhopäivään, Kirsi kertoo tyttönsä
kerhoinnostuksesta.
Samaa kertoo myös Inka-Sisko
Huuska, jonka kolmivuotias kysyy
joka päivä, onko tänään kerhoa,
kaksi kerhokertaa ei meinaa riittää.
Jätettyään lapset kerhoon kerhotätien Susanna Jokelan ja Sanna-Mari Sääskilahden turvalliseen

!

2.-5.9. klo 10-17.

huomaan, äidit jäävät vielä hetkeksi juttelemaan pihamaalle.

Lauluja, kertomuksia
ja rukouksia

Leikin riemua

Laulupenkillä ollaan yhdessä myös
kerhohartaudessa. Yksi pojista
avaa hetken soittamalla triangelia,
yhdessä lauletaan ’Jumalan kämmenellä’ Sanna-Marin säestäessä
viisikielisellä kanteleella. Toisen
kerhokerran hartaudessa palautetaan mieliin edellisen kerran asioita: miksi pienellä alttaripöydällä on
palava kynttilä, Lasten Raamattu,
risti, ja vihreä liina. Susanna ja
Sanna-Mari lupaavat salaperäisesti
kuiskaten, että syksyn aikana lapset
saavat kuulla Lasten Raamatusta
ihmeellisiä kertomuksia Jeesuksesta. Lapset kuuntelevat hiiskumatta.
Lopussa ristitään kädet yhdessä ja
rukoillaan:
”Rakas Jeesus olen pieni, ohjaa sinä aina tieni. Hyvä päivä
tänään anna, sylissäsi aina kanna.
Aamen.”

Autoilla huristetaan kierrerataa
alas ja välillä käy niin, että poliisiauto törmää hassusti muihin ja
autot kellahtavat. Nuket saavat hellää hoivaa ja kivaa kyytiä rattailla.
Ruoanlaittopuuhiin houkuttaa pieni
vanhanajan puuhella, perunat kiehuvat leikisti kattilassa. Ja palapelit
ovat houkuttavat miettimään yhdessä palojen sijoittelua. Kerhossa on iloinen tunnelma mielekästä
monipuolista puuhaa.

Laulupenkillä huomioidaan
jokainen
Ensimmäisen tunnin loppupuolella
Susanna ja Sanna-Mari pyytävät
lapsia keräämään lelut ja se hoituu ripeästi, sillä lupeissa on pääsy
laulupenkille. Yhdessä lauletaan
jokaiselle kerholaiselle nimeltä
mainiten tervetulolaulu taputusten
kera, jonka jälkeen itsekukin saa
kertoa ikänsä. Löytyy nelivuotiaita ja kolmivuotiaita, joillakin on
aika lähellä viisivuotissynttärit.
Laulupenkille kokoonnutaan myös
silloin kun kuunnellaan satuja ja
lausutan loruja.

Välipalalle laulaen
Sitten onkin jo käsien välipalan aika. Sinne siirrytään käsipesun kautta, johon kukin pääsee vuorollaan,
kun lauletaan vaatteiden raidoista
tai kuvista. Omat eväsrasiat avautuvat ja saan iloiset vilkutukset lapsilta. KHY

Voit tulla paikalle ja kertoa vapaaehtoisille jos
haluat tutustua Toivon torin toimintaan.
Halutessasi voit soittaa etukäteen suoraan
kirpputorille, 016-3355280 tai lähetyssihteeri Pirita
Buchtille, 0400-365878

!

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

Kuva KHY

n Perjantaiaamussa äidit ja pari
isääkin tuovat lapsiaan seurakuntakodin päiväkerhoon. Pienet ovat
yhdessä koolla toista kertaa. Mukana on 12 kolme-nelivuotiasta.

Tule tutustumaan vapaaehtoistyöhön

Lapsen suru –
koulutuspäivä
la 6.9. klo 10-16
Ounasrinteen kappelilla

10 Sana, rukous, musiikki
10.20 Alustukset
12-13 Ruokailu
13 Musiikkia, psalmitekstejä
13.30 Keskustelua ohjatuissa
ryhmissä
14.30 Yhteinen päätös
15 Messu

Seurakuntakodin päiväkerhossa lapset
toivottivat toinen toisensa tervetulleeksi kerhoon laulaen ja taputtaen.

Sähköinen ilmoittautuminen 11.-31.8.
www.rovaniemenseurakunta.fi

RIPPIKOULURYHMÄT 2015
Nuorten tiedossa 3.9. mennessä

n Vuonna 2000 syntyneet ovat ensimmäinen ikäryhmä, joka ilmoittautui rippikouluun sähköisesti.
Seurakunnan työntekijät kävivät
kertomassa käytännöstä kouluissa
7-luokkalaisille huhti-toukokuun
vaihteessa. Sähköinen ilmoittautuminen päättyi 30.6.

Rippikouluryhmät
kaudelle 2014-2015

Ryhmien jaot on tehty sähköisesti nuorten ilmoittamien toiveiden
mukaisesti. Ohjelma on huomioinut kaveritoiveet niiden osalta,
jotka ovat käyttäneet ohjelman kaverikoodia. Ryhmät on käyty myös
manuaalisesti läpi ja tehty tarvittavia muutoksia ja lisäyksiä.
Rippikouluikäluokka on 670,
joten kaikkien ykköstoiveet eivät
voineet toteutua, jolloin on huomioitu kakkos- tai kolmostoiveita.
Ryhmän maksimikoko on 25. Joitakin yhdistämisiä voidaan syksyn
aikana tehdä, koska vajaita ryhmiä
ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa. Myös leiriajankohtiinkin voi

tulla pientä tarkennusta.
Pyrkimys on, että nuoret saavat
rippikoulustaan infon joko sähköisesti tai kirjeellä 3.9. mennessä.
Aikataulu voi hiukan heittää johtuen tästä uudesta ilmoittautumiskäytännöstä. Jos infoa ei ole 10.9.
mennessä saanut, asiaa voi kysyä
rippikoulutoimistosta.

tekemättä. Pyydän laittamaan tähän
ryhmään kuuluvan nuoren osoitetiedot alla olevaan sähköpostiin,
jotta voin lähettää infoa koskien
seurakuntayhteysjaksoa. Seurakuntayhteysjakso tulee hoitaa kotiseurakunnassa.

Jos ilmoittautuminen on
jäänyt tekemättä

Ryhmänvaihtotoiveita voi esittää
15.9. - 10.10. välisenä aikana rippikoulutoimistoon, varmimmin ti klo
10-14 ja ke 11-15 p. 016-3355281.
Vaihdon onnistuessa siitä ilmoitetaan asianosaiselle. Jos vaihto ei
heti onnistu, tiedot säilytetään ja
ilmoitetaan, jos vaihto onnistuu
myöhemmin. Nämä toimintaohjeet
ovat myös rippikoululaisille lähetettävissä kirjeissä.
Rippikoulut voivat aloittaa toimintansa loka-marraskuun aikana.
Ryhmien vetäjät ilmoittavat omalle
ryhmälle kokoontumisaikataulut.

Jos nuori ei ole ilmoittautunut rippikouluun, hänen tulee pikaisesti
ottaa yhteyttä rippikoulutoimistoon
joko puhelimitse, sähköpostilla tai
käymällä Ainonk.3. II krs. Kaikille
pyritään löytämään mieluinen rippikouluryhmä.

Muualla rippikoulunsa
suorittavat

Myös muualla kuin kotiseurakunnassa rippikoulun käyvien
tuli ilmoittautua sähköisesti 30.6.
mennessä. Ilmoittautuneita on niukasti, joten monella se on jäänyt

Miten voi vaihtaa ryhmää

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

Osallistumismaksu 10€ maksetaan käteisellä paikan
päällä, sisältää ruokailun.
Koulutuspäivässä mukana mm. Sanna Kerola, Anne
Lehmus, Seija Luomaranta, Ulla ja Mauri Miettunen,
Harriet Urponen.

OMAISHOITAJIEN JA
LÄHEISTEN YHTEINEN
VIRKISTYSPÄIVÄ
Norvajärven leirikeskuksessa 15.9.
Rovaniemen seurakunnan
diakoniatyö järjestää
virkistyspäivän omaishoitajille
ja heidän läheisilleen.
Retki on maksuton.
Lähtö linja-autoasemalta klo 9 ja paluu samaan
paikkaan n. klo 15.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset
ke 10.9. mennessä diakoniatoimistoon,
016- 3355236 tai Sirpa Hiilivirralle, 040-5469421.
Lämpimästi tervetuloa!
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Hengellisen musiikin
nuorten tapahtuma
Gospel Rock
Rovaniemi valloittaa
Wiljamin lavan
lokakuun alussa.
Tapahtuman pääesiintyjäksi saapuu
rytmikästä, rhythmblues vaikutteista
gospelia kanteleella
soittava Ida Elina.

Ida Elina esiintyy Gospel Rock
Rovaniemi-tapahtumassa 4.10.
Wiljamissa (Urheilukatu 2)
klo 18-21 sekä Rovaniemen
kirkossa sunnuntaina 5.10. klo 13.

Kuva Keskipohjanmaa / Clas-Olav Slotte

Onnellinen pop-kantelisti
laulaa hyvästä Jumalasta
Kuka olet, Ida Elina?
Olen Helsingissä asuva laulaja,
säveltäjä ja kanteletaiteilija. Olen
onnellinen nainen. Iloitsen monista suurista ja pienistä asioista,
mutta eniten siitä, että saan elää.

Olet melkoinen kummajainen
suomalaisen musiikin
kentällä. Minkälaisen
vastaanoton olet saanut?

Kuva: Mara Moottori / Gospelia Pliis

Soittimeni on hieman erikoinen
pop-muusikin kentällä, mutta

siihen on suhtauduttu poikkeuksetta hyvin. Konserttikantele herättää ihmetystä ja kysymyksiä
positiivisessa mielessä. Usein
kuulen esiintymiseni jälkeen, että ”en olisi uskonut tuota kanteleesta”.
Tykkään itse monenlaisesta
musiikista ja myös esitän musiikkia laidasta laitaan. Lähimpänä
minua on kuitenkin gospel-musiikki ja sen sanoma hyvästä
Jumalasta ja Hänen mahtavasta
armostaan. Omista kokemuksista
kertominen ylittää raja-aitoja.

GRR
2014

Kaikki lauluni ovat omaa käsialaani. Kerron musiikillani tarinoita omasta elämästä ja ympärilläni tapahtuvista asioista.
Minulle on suurinta, että saan
olla oma itseni, ja että olen hyväksytty ja rakastettu virheistäni
huolimatta. Samaa toivon myös
kuulijoideni kokevan.

Mitä Jumala
sinulle merkitsee?
Jumala on minulle Taivaan Isä.
Hän on turvakallio, joka on läsnä
elämässäni ja ohjaa minua eteenpäin. Pyydän Isältä siunausta
elämääni ja tekemisiini ja uskallan siksi tehdä myös rohkeita
valintoja.

Mikä on lempiraamatunkohtasi?

La 4.10. klo 18

WILJAMISSA

Maksuton ja päihteetön

Urheilukatu 1

Ida Elina
Herrasväki
Katamaraani
Uskon Jäljillä

Ilonlähde

-improryhmä

-kuoro

Järjestää Rovaniemen seurakunnan nuorisotyö

Kuva KHY

Sävellät ja kirjoitat
laulusi itse. Mitä haluat
musiikillasi sanoa?

Tällä hetkellä minua puhuttelee
erityisesti Sananlaskujen kohta
10:22: ”Herran siunaus menestyksen antaa, omin voimin sitä
ei lisätä.”
Uskon, että siunauksella on
suuri merkitys ihmisen elämässä.
Siksi pyydän siunausta erityisesti oman työni ylle.

Milloin seuraava levy
ilmestyy ja mitä
siltä voi odottaa?

Debyyttialbumi Songs of Freedom on minun käsialaani alusta
loppuun. Levyn ainoana soittimena toimii konserttikantele ja
sen eri sävyt aina kopinoista soiviin kieliin. Levy on melkoinen
dokumentti muutaman vuoden
takaisesta Ida Elinasta. Julkaisin
myös viime jouluna mukavasti

GRR-tunnelmia 2010 Lapin Urheiluopistolla.
radiosoittoaikaa saaneen Valoisaa joulua -albumin.
Kolmannen levyn biisinkirjoitus juuri täydessä vauhdissa. Aiemmista erottuvan levyn pitäisi
ilmestyä ensi vuonna. Tulevalta
albumilta voi odottaa muutakin
kuin soolokanteleella tunnelmointia: mukana on myös kattaus muunlaisia soundeja.

Minkälaisia Lappi
-muistoja sinulla on?
Synnyin ja kasvoin Oulaisissa.
Ensimmäiset
Lappi-muistoni
ovat laskettelumatkat Ylläkselle
ja nuorisokuoromatka Hettaan.
Tuolloin taisin ensimmäistä kertaa nähdä poroja livenä, joiden
kuvista kameran rulla matkalla
täyttyikin. Sittemmin tutuiksi
ovat tulleet myös Rovaniemi,
Haaparanta, Ylitornio ja Lapin kauniit maisemat. Tulevalta
keikkamatkalta odotan eniten
ihmisten tapaamista ja yhdessä
hyvän tunnelman luomista konserteissa.

Miksi Rovaniemen
keikkojasi kannattaa
tulla kuuntelemaan?

Esiintymisohjelmistoni
ovat
usein paikasta riippuen hieman
erilaisia. Pääkirkossa sunnuntaina ohjelmistossa on enemmän
tunnetumpia kappaleita. Tuolloin
musiikki on suunnattu nuorten
lisäksi myös laajemmalle yleisölle ja kantele soi myös perinteisellä ohjelmistolla oman
rytmikkään musiikkini lisäksi.
Enemmän omaa musiikkiani ja
rokkaavampaa ohjelmistoa kuulee ehdottomasti Gospel Rock
Rovaniemessä. Rakastan olla lavalla energinen ja heilua yhdessä
yleisön kanssa, joten odotettavissa on loistava yhteinen ilta.
Ida Elina esiintyy Gospel Rock
Rovaniemi-tapahtumassa 4.10.
Wiljamissa (Urheilukatu 2) ja
Rovaniemen pääkirkossa sunnuntaina 5.10.
Emma Autti
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  ROVANIEMI-‐VIIKON	
  
SEURAKUNNAN	
  OHJELMA	
  
1.–7.9.2014

!! ÄITI-‐LAPSI-‐LEIRI

Leirillä ohjelmaa ulkoilusta
yhteislauluun, käden töitä,
keskusteluja yms.
Hinta aikuisilta 30€, lapsilta 20€
(alle 2-vuotiaat ilmaiseksi).
Leiri alkaa la klo 10 ja päättyy su klo 12.
Matkat omilla kyydeillä.
Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella
www.rovaniemenseurakunta.fi
Lisätietoja
mari.karanta@evl.fi puh. 040-7617448
mira.uimaniemi@evl.fi puh. 040-6538415

Rovaniemen kirkko, Yliopistonkatu 2.
Pappi tavattavissa kirkossa
ma-pe klo 12-14.
Maanantai 1.9.
12.30 Lennart Segerstrålen Elämän
lähde -alttarifreskon esittely kirkossa.
13 Rukoushetki Rovaniemen puolesta
– kristityt yhdessä, Rovaniemen
kaupungin valtuustosali ja lämpiö,
Hallituskatu 7.
19 Knockin` on Heaven`s Door –
Gospelia Bob Dylanilta kirkossa.
Solisteja ja Olli Pylkkäsen yhtye. Vapaa
pääsy.

Järjestää Rovaniemen seurakunnan
lapsi- ja perhetyö

Keskiviikko 3.9.
12.30 ja 17 Lennart Segerstrålen Elämän lähde
-alttarifreskon esittely kirkossa.
13 Musiikkituokio kirkossa, kanttorit.
13.30 Kirkon lehterillä urkujen esittely.
18 Arki-illan ehtoollinen kirkossa.
18.45 Jumalan kohtaamisen ilta srk-keskuksessa.

!

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

!

Sähköinen ilmoittautuminen 1.9. alkaen:
www.rovaniemenseurakunta.fi
Mukaan mahtuu 18 äitiä, kaikille on oma huone.
Leirimaksu 30€.

Tiistai 2.9.
12.30 Lennart Segerstrålen Elämän lähde
-alttarifreskon esittely kirkossa.
13 Musiikkituokio kirkossa,
Mauri Miettunen.
13.30 Kirkon lehterillä urkujen esittely.
17 Opiskelijoiden avajaismessu kirkossa.
Uusien opiskelijoiden siunaus.
Lapin yliopisto ja ammattikorkeakoulu.

Torstai 4.9.
12.30 Lennart Segerstrålen Elämän lähde
-alttarifreskon esittely kirkossa, dosentti
Sisko Ylimartimo.
13 Musiikkituokio kirkossa, Maie Kuusik.
13.30 Kirkon lehterillä urkujen esittely.
19 Jukka Kuoppamäen konsertti kirkossa.
Liput 20 €.

Lauantai 6.9.
12 Nuotiolaulua laavulla Auttinkönkäällä – mukana seurakunta.
18 Veszprémiläisen Opus lauluyhtyeen konsertti kirkossa.
Kuoron johtaja Lukacs Elek.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 €.

Perjantai 5.9.
12.30 Lennart Segerstrålen Elämän lähde
-alttarifreskon esittely kirkossa,
dosentti Sisko Ylimartimo.
15 Vaivaton vihkihetki kirkossa.
18.45 Taiteiden ilta Kirkkolammella.
Yhteislaulua ja makkaran grillausta
(säävaraus)

Sunnuntai 7.9.
10 messu kirkossa. Saarna ja liturgia
kirkkoherra Jouni Riipinen, avustajana
vt. kappalainen Sari Kuirinlahti ja
kanttorina Mauri Miettunen.
18 Tuomasmessu kirkossa. Kirkkoherra Jouni Riipinen, Sari Kuirinlahti,
Gospel Riders, Tuomaskuoro,
joht. Mauri Miettunen, vapaaehtoiset.

!

	
  	
  

Puuhaa lapsille!

Syksyn myötä myös siili-perheen lapset aloittavat koulun. Etsi sanaristikosta 10 koulu-aiheista
sanaa pysty- ja vaakariveiltä. Vastaukset löydät
alareunasta.

K O U L U R O S V I H K O I
O L O I S D V K N S N N V O
O K D I E A A P I N E N I I E
P A R K O S A E A V K V K P
E K J U L K I R J A O R N E
T A O N N E A V O P J V K N
T W J T I H I F J A I O A I A
A E A A N V K L A O K H I A
J J I A I D V J R E P P U I L
A O P U L P E T T I V O Ö I
V D K N F I A R L I D I I E O
L A S K I N N K I I D I D P A

© © Lotta Nykänen

Pysty: opettaja, liikunta, penaali. Vaaka: koulu, vihko, aapinen, kirja, reppu, pulpetti, laskin.
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Musiikin voimaa
J

uttelimme rippikoululaisten kanssa
musiikin merkityksestä elämässämme. Kävi ilmi, että useimmille
musiikki on tapa viettää aikaa; on
mukava kuunnella mielimusiikkia
yksin tai kavereiden kanssa. Missä
kuljemmekaan, emme välttämättä
tule ajatelleeksi kuinka paljon ympärillämme on koko ajan musiikkia tai
muuta äänen aiheuttajaa. Osa nuorista
oli musiikin harrastajia soiton tai laulun parissa, joku teki sanoituksiakin.
Musiikki oli monella tavalla mukana
heidän vapaa-ajan vietossaan.
***
Nuoret osasivat sanoittaa asiaa syvällisemminkin; musiikin kuuntelu
rentouttaa, virkistää sekä tuo iloa ja
hyvää mieltä. Musiikki myös rauhoittaa, jos olo on turhautunut tai
suuttunut. Mielimusiikin kautta pystyy purkamaan oloaan ja ikään kuin
tyyntymään taas arjen asioita varten.
Virsikirja ei välttämättä ole nuorisolle se ensimmäinen, johon he tarttuvat kun mielessä on musiikin parissa
virkistäytyminen. Muutamia virsiä
laulettuamme saatoimme kuitenkin
todeta, että virsiin sisältyy hyvin monenlaisia elämäntuntoja: arkuutta ja
epävarmuutta, lohdullisuutta tai turvallisuutta, sekä myös tulevaisuuteen
luottamaan rohkaisevia. Virsistä löytyi myös vaikkapa lukuisia kiitos- ja

Sävelkaikuja

rukousaiheita: vapaa isänmaa, kaunis
luonto, koti, lähimmäiset ympärillämme, maailmanrauha, oman paikan
löytäminen elämässä. Näistä asioista
alkoi jo löytyä yhtymäkohtia nuorten
elämään.
Puhuimme siitä, että esimerkiksi
surun kohdanneen tai elämäänsä pysyvää turvaa etsivän voi olla vaikea
pukea oloaan tai ajatuksiaan sanoiksi.
Tällaisessa tilanteessa soitettu musiikki, tuttu laulu tai virren säkeistö saattaa lohduttaa, avata mieltä ja
luoda uusia näköaloja jopa puhuttua
sanaa enemmän.
***
Helmikammariin kokoontuneet varttuneemmat laulajat kertoivat erityisesti virsien merkityksestä itselleen.
Laulutuokiot he kokivat paitsi virkistävinä ja lohduttavina, myös tuovan toivottua yhteisöllisyyttä. Virsien
sanomaan pystyy samaistumaan;
omassa elämäntilanteessa voi rukoilla ja kääntyä Jumalan puoleen.
He kertoivat, että erityisesti jumalanpalveluksessa virren kautta pystyy
sanoittamaan olonsa ja ikään kuin
avautumaan Luojan edessä. Virsi
koettiin puhuttelevana ja puhdistavana, voimavarana tuleviin päiviin. Tärkeimmäksi he nostivat kiitollisuuden.
”Herralle laulaminen ei suinkaan aina
merkitse sitä, että iloitsee ja riemuit-

see. Päinvastoin, uusi virsi on ristin
virsi, mikä merkitsee että ylistetään
Jumalaa ja eletään hänen yhteydessään murheenkin keskellä, vieläpä
keskellä kuolemaa” (Luther).
***
Musiikin rakentavan ja voimaannuttavan vaikutuksen olen monta kertaa
todennut itsekin. Vaikkapa harjoitellessani uutta musiikkikappaletta,
kirjoittaessani sovitusta kuorolle tai
virttä säestäessäni. Mieli huojentuu,
ajatukset selkiytyvät, tuntee uutta onnellisuutta tai huomaa luottamuksen
tulevaisuuteen kasvavan. Lutherin
sanoin: ”Jos haluat tehdä masentuneesta iloisen, röyhkeästä sävyisän,
epäröivästä rohkean, ylpeästä nöyrän
tai tehdä jonkin muun myönteisen
muutoksen ihmisessä, mikä palvelee
paremmin kuin tämä korkea, kallis ja
jalo taide?”
Soittoon ja lauluun on mahdollisuus myös seurakunnassa. Omilla taidoillasi. Tervetuloa osallistumaan!
Päivi Hintikka
kanttori

Hanna Kankaala toi terveisiä
kuumasta Istanbulista

K

irkkolammen rannalla kaikuu
mieskuoron laulu. Vanhojen autoilijoiden kööri laulaa rentoa
’Vanhaa kulkuria’, on alkamassa
kesäillan vapaamuotoinen kirkkohetki. lehden ilmestyessä on jäljellä vielä pari kokoontumista.
Vajaat 100 henkeä on uskaltautunut
helleiltana liikkeelle, tuulenvire tuo
vienon vilvoituksen, kun väki laulaa
’Golgatan veressä voima on’. Koiran
ulkoiluttajat, pyöräilijät ja lenkkeilijät
kuulostelevat laulujen sanomaa. Illan
isäntä Tuomo Korteniemi rohkaisee
kansaa Psalmin 100 sanoilla: ” Tulkaa hänen porteilleen kiittäen, hänen
esipihoilleen ylistystä laulaen.
Kiittäkää häntä, ylistäkää hänen
nimeään. Hyvä on Herra! Iäti kestää
hänen armonsa, hänen uskollisuutensa polvesta polveen.”

Ilta Kirkkolammella
Pe 5.9. klo 18.45
Taiteiden Yö.

!
Iltaa ei järjestetä 3.9.
!!
!

.

Istanbulissa kielikurssilla

SYYSRETRIITTI
NORVAJÄRVELLÄ

Kirkkolammen väki kuulee tällä kertaa terveisiä kauempaa ja kuumemmalta seudulta, kun Hanna Kankaala
tuo terveisiä 14-miljoonaisesta Istanbulista, jossa hän on opiskelemassa
turkin kieltä, lähteäkseen kielikurssiin jälkeen seurakuntatyöhön Bulgariaan turkinkielisen Millet-kansanosan pariin. Rovaniemen seurakunta
on yksi Hannan lähettäjäseurakunta,
Hanna siunattiin työhön viime vuoden marraskuussa. Kankaala työskentelee Suomen evankelisluterilaisen
Kansanlähetyksen palveluksessa.

5.-7.9.
Hiljentymistä ja
rukousliikuntaa

!

Hinta 65 euroa.
Ilmoittautumiset
Retriittivenyttelyn ohjaaja Tellervo Malmiola
tellemalmiola@luukku.com tai 040-721631.

!
!

Kielikurssilla on 10 eri maan kansalaista mm. Syyriasta ja Iranista, ja
se on alusta alkaen kokonaan turkinkielinen. Aluksi ihmettelin, mitenkä
sitä selviää, kun osaa turkiksi vain
muutaman perusilmaisun: huomenta,
päivää, kiitos, eikä kieliopista ole hajuakaan. Ihmeellisesti asiat selvenevät, yhteistä kieltä on löytynyt myös
viittomalla, piirtämällä, esineitä näyttämällä, opettajat ovat taitavia.
Kielenharjoitusta on tullut myös
paikallisen luterilaisen seurakunnan
jumalanpalveluksissa käynnin myötä,
Hanna kertoo.

Seurakuntatyö etenee
pienin askelin
Hanna Kankaala pitää Turkkia eräänlaisena ”pyhänä maana”. Turkin
Kuvat KHY

Sairaalapastori
marjatta.orava@evl.fi tai 040-7048846.

Hanna Kankaala on kouluttautumassa
seurakuntatyöhön Bulgarian turkkilaisten
pariin.

Retriittiin vapaana 8 paikkaa.

	
  	
  

Rovaniemen seurakunnan ohjelmaa
sunnuntaisin
klo 9.55 - 12.

93,4 mhz

!
!!

	
   	
  

Seuraa ilmoittelua perjantain
Lapin Kansa-lehdessä.

	
  
Veteraaniautoilijoiden kööri lauloi Kirkkolammen illassa 6.8.

alueelle sijoittuvat monet tapahtumat
ja paikat osana ensimmäisten kristittyjen elämää, joista Uudessa testamentissa kerrotaan. Nykypäivänä
seurakuntatyö maassa on aivan toisenlaista kuin esimerkiksi Suomessa.
Seurakunnallinen työ on hidasta.
Toiminta tapahtuu pääasiassa kirkkotilassa, esimerkiksi jumalanpalveluksina. Ulkoilmatilaisuuksia ei ole
mahdollista järjestää eikä tilaisuuksia
saa julkisesti mainostaa.
Toki seurakunnat ovat julkisia yhteisöjä, joilla on omat nettisivustot ja
ilmoitukset siellä, mutta ihmiset tulevat pääasiassa mukaan seurakunnan
toimintaan naapuriensa ja tuttujensa pyytäminä tai poikkeavat kadulta
katsomaan touhua. Puskaradio toimii,
Kankaala kertoo.
Seurakunnat tarvitsevat ennen
kaikkea paikallisia vastuunkantajia,
nyt toiminta on liikaa ulkomaisten
työntekijöiden varassa. Siinä myös
yksi esirukousaihe, Hanna korostaa.

Kielikurssilta Bulgariaan
Sosiaalityöntekijäksi kouluttautunut
Hanna kertoo lähtevänsä kielikurssin jälkeen luottavaisin mielin työhön
Bulgariaan.
Vieraassa kulttuuri- ja uskontoympäristössä en ole kokenut pelkoa.
Toki suurkaupungissa liikkuessa on
käytettävä aina harkintaa, Hanna toteaa.

Tuntematon tie avautuu
Toivelauluna, aivan kuin kaikuvastauksena Hannan kertomiin kokemuksiin Vanhojen autoilijoiden kööri
ja seurakunta laulavat rohkaisevan
virren ”Tie valmis on voin löytää
sen, keskellä kysymyksien, tie valmis
on, nyt tunnen sen ja lähden matkaan
palvellen …”
KHY

Lähetysruutu

Pääsky • 11

Kirkon ilmasto-ohjelman
peruslähtökohtia
n Kuluneena kesänä on nautittu tai kärsitty – miten itse
kukin on kokenut – pitkistä ja
kuumista helteistä. Niihin on
liittynyt paikka paikoin ankaria ukkoskuuroja rakeiden kera. Tuulen syöksyissä ja pyörteissä ovat puut kaatuneet ja
katkeilleet aiheuttaen laajoja
sähkökatkoksia, rakennus- ja
peltivaurioita ja muuta tuhoa.
Kuivuus on altistanut myös
metsäpaloille.
Monet näkevät asiaintilan
olevan ihmisen toiminnan
seurausvaikutuksia ilmastotekijöihin, toiset viisaat katsovat, että kyseessä on normaali
maapallon ilmastohistoriassa
tapahtuva lämpötilavaihtelu.
Olipa asiaintila niin tai näin,
olemme ihmiskuntana kuitenkin tiedostaneet oman vaikutuksemme ympäristöön, myös
ilmastoon entistä syvemmin.

Mielenmuutos:
Asennoitumisen ja
elämäntavan muutosta

Luomakunta ei ole kone

Viisi teesiä lähtökohtana

Kirkko on laatinut muutama
vuosi sitten oman ilmasto-ohjelman. Siinä hahmotetaan
ilmastonmuutoksen taustaksi
ihmisen 1600-luvulla syntynyt
ihmisen mekanistinen luontosuhde, jonka mukaan todellisuus ymmärretään koneena.
Valistusfilosofian järjen korostus yhdistyneenä teknologian
kehittämiseen asetti ihmisen
luonnon yläpuolelle ja luonnon riiston kohteeksi. Tässä
historian kehityksessä juutalais-kristillinen luonnonhallinnan ajatus tulkittiin lähinnä
ihmisen oikeudeksi käyttää
luontoa kohtuuttomasti hyväkseen. Alkuperäinen ajatus
ihmisen vastuusta toimia myös
varjelijana on jäänyt sivuun.

Tältä pohjalta kirkon ilmasto-ohjelma määrittelee viisi
teesiä, joiden pohjalta kristillisten yhteisöjen kuin yksittäisten kristittyjenkin tulisi
asennoitua ja toimia.

Raamattu ja myöhempi
kristillinen perinne sisältää
kuitenkin tärkeitä ekoteologisia periaatteita, joissa korostuvat mm. ihmisen vastuu
eläinten hyvinvoinnista sekä
ylipäätään ihmisen yhteenkuuluvuus kaiken luodun
kanssa. Ilmastonmuutos ja
muut
ympäristöongelmat
haastavat kristillisiä yhteisöjä etsimään tässä ajassa
mielekästä Raamatun ja perinteen tulkintaa. On syytä
muistaa, että Jumalan valtakuntaa julistaessaan Jeesus edellytti mielenmuutosta
kuulijoiltaan. Siihen kuuluu
kokonaisvaltainen elämäntulkinta ja -tapa.

1. Todellisuuden ydin on
Jumalan lahjoittava rakkaus.
2. Jumala on läsnä luodussaan.
Jumala on yhtä aikaa läsnä luodussaan ja sen tuolla
puolen. Luterilaisen teologian mukaan luomakunta on
pyhä siinä mielessä, että se
on osallinen Luojansa pyhyydestä. Luomakunta ilmentää
ja välittää Jumalan hyvyyttä
ja rakkautta.

Lähetystyön käsityöpiiri
seurakuntakodin
alasalissa, Rauhankatu 70 F

3. Kiitollisuus.
Luterilaisen teologian mukaan Jumala antaa kaikki hyvät lahjansa luodun välityksellä.
Sitä ilmentää mm. se, että
monet kokevat luonnon – metsät, järvet, meren tai tunturimaiseman – myös hengellisesti
tärkeänä. Luonnon eheyttävä
voima on yksi Jumalan hyvistä
lahjoista. Kiitollisuus herättää
kunnioittamaan luonnon omaa
tasapainoa sekä ylistämään
Luojaa hänen lahjoistaan
4. Kunnioitus
Luomakunnassa läsnä oleva
Jumala tekee luodun osalliseksi pyhyydestään
Pyhyyteen liittyy myös tietynlainen koskemattomuus –
pyhän rajoja ei ole oikeutta
ylittää mielivaltaisesti. Luomakunnan arvon ymmärtäminen rajoittaa ihmisen ahnetta halua käyttää luontoa
kohtuuttomasti hyväkseen.
5. Kohtuus
Kohtuullinen elämäntapa
on pyrkimystä käyttää Jumalan lahjoja oikein. Tänään se
merkitsee esimerkiksi elämän
yksinkertaistamista ja olennaisen korostusta.
Ihminen luopuu jostain hyvästä saadakseen tilalle parempaa – lisää aikaa, väljyyttä, rauhaa tai mahdollisuuksia
jakaa omastaan tarvitseville.
Kristinusko on näin ymmärrettynä vastavoima yli korostuneelle kulutuskulttuurille,
joka vahingoittaa ihmistä ja
koko luomakuntaa.
Lähde: Kirkon ilmasto-ohjelma
Kiitollisuus kunnioitus kohtuus.
Kuva KHY

Kirkon Ulkomaanapu rakentaa
35 koulua Etelä-Sudaniin

Suomen Lähetysseurasta 50 000 e
gazalaissiviilien sairaanhoitoon

n Kirkon Ulkomaanapu on aloittanut koulujen rakentamisen aseellisten konfliktien ja ruokapulan kanssa
kamppailevassa Etelä-Sudanissa. Rakentaminen keskittyy Lakesin osavaltion raja-alueille.
Koulutilanne on Etelä-Sudanissa erittäin huono. Yli
tuhat koulua on konfliktin takia edelleen suljettu eikä
opettajille ole maksettu palkkaa kuukausiin. Kokonaisuudessaan koulutuksen ulkopuolella on melkein
miljoona ihmistä.
Ulkomaanavun 35 uutta koulua ovat yksinkertaisia,
nopeasti rakennettavissa olevia luokkahuoneita. Rakennusten on määrä valmistua tämän vuoden loppuun
mennessä.
Uusiin kouluihin pääsee noin 1 900 poikaa ja 1 600
tyttöä. Suurin osa heistä on maan sisäisiä pakolaisia.
Koulujen rakentamista rahoittaa Suomen ulkoministeriö 800 000 eurolla.

n Varat toimitetaan Jerusalemin anglikaanisen hiippakunnan alaisuudessa toimivalle Al Ahli –sairaalalle
Norjan kirkon Ulkomaanavun NCA:n kautta. Suomen
Lähetysseura osallistuu näin ACT-allianssin vetoomukseen jäsenjärjestöilleen ja kirkoille. Avustuskohde on valittu yhteistyössä Kirkon Ulkomaanavun
kanssa.

Miten voin auttaa?
-Suomen Lähetysseuran katastrofirahaston keräystili
IBAN: FI60 8179 9710 0312 86,
BIC: DABAFIHH. Kirjoita viestikenttään AUTA
-Soita katastrofikeräyspuhelimeen 0600-11320 (Puhelun hinta 20,28 e + pvm.)
-Lahjoita tekstiviestitse kirjoittamalla viestiksi AUTA5 (5 e) tai AUTA10 (10 e). Lähetä viesti
numeroon 16155.

Nälänhätä uhkaa miljoonia
Väkivaltaisuuksien lisäksi koulunkäyntiä vaikeuttaa
Etelä-Sudania repivä nälänhätä.
”Moni lapsi ei todennäköisesti pysty osallistumaan
opetukseen ravinnon puutteen vuoksi. Järjestöt pyrkivät kuitenkin yhdessä toimimaan niin, että myös
koulussa käyvien lasten perheet saisivat ruoka-apua”,
sanoo Kirkon Ulkomaanavun maajohtaja Kalim Ul
Masih pääkaupungista Jubasta.
Ulkomaanapu on aloittanut elokuussa uuden ruoanjakeluprojektin Western Equatorian osavaltiossa.
Maansisäisille pakolaisille jaetaan hätäapuna maissijauhoja, papuja, ruokaöljyä, sokeria ja suolaa. Jakelun
piirissä on noin 12 000 ihmistä.
YK:n mukaan Etelä-Sudanissa on meneillään maailman pahin ruokakriisi. Sen arvion mukaan nälänhätä
uhkaa neljää miljoonaa ihmistä.

Kirkon Ulkomaanapu vetoaa
auttamaan gazalaisia
n Kirkon Ulkomaanapu pyytää kansalaisia auttamaan
Gazan asukkaita heidän hädänalaisessa tilanteessaan
sodan jaloissa.
Gazan pommitusten seurauksena yhä useampi perhe
on avun tarpeessa Lukuisat tavalliset äidit, isät, lapset
tarvitsevat suojaa ja hätäapua. Perheiden normaali elämä on muuttunut selviytymiskamppailuksi.
Sinä voit auttaa heitä lahjoittamalla.
Avullasi toimitamme perheille ruoka-apua, hygieniatuotteita ja makuualustoja.
http://www.kirkonulkomaanapu.fi

Tiistaisin klo 15.30-17.30
9.9. 23.9. 7.10. 21.10. 4.11. 18.11.

!

Sinikka Koivuranta, 0400- 451254
seija.luomaranta@evl.fi 040-7317987
	
  	
  

LÄHIMMÄISEKSI
VANHUKSELLE

Yhteisvastuukeräyksen 2013 teemana oli auttaa
yksinäisiä vanhuksia.
Rovaniemen seurakuntaan jäävistä YV-varoista
käytetään osa diakoniatyön järjestämään

vapaaehtoistyön peruskurssiin.

Kurssi antaa valmiudet toimia vapaaehtoistyöntekijänä lähimmäispalvelussa ja Helmikammarilla.
Lähimmäispalvelijat toimivat lähimmäistä kaipaavien vanhusten ystävinä sekä kertaluonteisissa
tehtävissä.
Helmikammarissa toimitaan kahvion tai salin vapaaehtoisena, ryhmien vetäjänä sekä kuuntelijana
ja keskustelijana ikäihmisille.
Kurssi alkaa 25.9. klo 14 Helmikammarilla,
Pohjolankatu 4, käynti torin puolelta.
Tapaamme jokaisen kurssille ilmoittautuvan
henkilökohtaisesti ennen kurssin alkua.

!

Tiedustelut ja ilmoittautumiset
12.9. mennessä:
diakonissa Arja Rissanen, puh. 0400-376472
11.8.-12.9. välisenä aikana ja
diakoni Sari Koski, puh. 040-7340221	
  
18.8.-29.8. välisenä aikana.
Lämpimästi tervetuloa!

Kuljetukset Tavivaaran hautausmaalle

!

Lauantaisin 20.9. asti.

Lähtö klo 13 Rovaniemen
linja-autoaseman
kaukoliikenne puolen
tilauslaiturilta noudattaen paikallisliikenteen reittiä.
Odotus Tavivaarassa yksi tunti ja paluu kaupunkiin
samaa reittiä.

!

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

Pääsky
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Seurakunta ja pappi
opiskelijoita tukemassa
Kuva Heini Kesti

n Opiskelujen aikana tarvitaan ystäviä ja ryhmää,
johon kiinnittyä. Seurakunnan opiskelijatoiminta voi
toimia tällaisena paikkana,
jossa voi tutustua uusiin ihmisiin ja kokea yhteyttä.

Oppilaitospappi
sinua varten
Oppilaitospastorin kanssa on
mahdollisuus keskusteluun,
voit myös esittää ideoita uuteen toimintaan. Seurakunta
haluaa osaltaan olla tukemassa opiskelijoiden hyvinvointia, opintoja ja elämää.
Toiminta on kaikille avointa
uskontokuntaan katsomatta.

Rentoja OMA-iltoja
Tänä syksynä opiskelijoille
on tarjolla OMA-iltoja parittomien viikkojen lauantaina
klo 17-19 Rauhankatu 70

Lapsille on omaa ohjelmaa.
Illat ovat luonteeltaan rentoja ja niihin ovat tervetulleita
myös muut kuin opiskelijat.
Syksyllä on 11.10. latinalais-

Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua Uskon jäljillä
–näytelmä- ja kirjoitusprojektiin, jossa kirjoitetaan ja/
tai näytellään ohjatusti. Lisäksi tarjolla on viikoittainen seurakunnan järjestämä
sählyvuoro, English Bible
Study, naisten ryhmä ja gospelkuoro Ilonlähde. Näistä
kaikista saat lisätietoa facebookista: Rovaniemen seurakunnan opiskelijatoiminta
tai www.rovaniemenseurakunta.fi.

Lukuvuoden avajaismessu
kirkossa

Oppilaitostyön järjestämän African Livingroomin tunnelmia.
G. Ensimmäinen ilta 30.8.
klo 17! Illoissa on ylistystä
tai muuta musiikkia, alustus
jostakin aiheesta, keskustelua ja rukousta sekä iltapala.

Löydä oma pienryhmäsi

henkinen Livingroom-tapahtuma, jossa erilaisten työpajojen ja toiminnan kautta
tutustutaan
latinalaiseen
kulttuuriin.

2.9. klo 17 järjestetään opiskelijoiden lukuvuoden avajaismessu kirkossa, jossa voi
tutustua Rovaniemen kirkkoon ja seurakunnan piirissä
toimiviin nuoriin aikuisiin.

Haluatko olla tukena
toiselle opiskelijalle?
Opiskelijat ja nuoret aikuiset
kaipaavat tukea elämäänsä.
Jos koet haluavasi tukea heitä, voit ottaa yhteyttä oppilaitospastoriin, niin etsimme
sinulle sopivaa tekemistä.

In English
There are many activities
for students or young adults
organized by the church of
Rovaniemi. If you are interested, come and see and
meet new friends, you find
our schedule in facebook:
Rovaniemen seurakunnan
opiskelijatoiminta or www.
rovaniemenseurakunta.fi.
You are also welcome to
contact the studentpastor:
heini.kesti@evl.fi phone.
040-1781018.

Syyskalenteri
ROVANIEMEN KIRKKO
Sunnuntaisin
		
klo 10 messu kirkossa. Tiistaisin klo 8.30 Aamun
rukoushetki kirkon sakastissa. Keskiviikkoisin klo 18 arki-illan
ehtoollinen
kirkossa.
				
Tarkemmat tiedot kulloinkin lähipäivien tapahtumista näet Uusi
Rovaniemi-lehdestä keskiviikkoisin ja seurakunnan kotisivuilta
www.rovaniemenseurakunta.fi
01.09. klo 19 Knockin` on Heaven`s Door – Gospelia Bob 		
Dylanilta.
Solisteja, Olli Pylkkäsen yhtye. Vapaa pääsy.
02.09. klo 13 musiikkihetki, Mauri Miettunen, urkujen esittely
klo 13.30, vapaa pääsy.
02.09. klo 17 opiskelijoiden avajaismessu. Uudet opiskelijat 		
sekä muut halukkaat siunataan. Messun jälkeen
kahvit kryptassa.
03.09. klo 13 musiikkihetki, kanttorit, ja urkujen esittely
klo 13.30, vapaa pääsy.
04.09. klo 13 musiikkihetki, Maie Kuusik, ja urkujen esittely
klo 13.30, vapaa pääsy. 04.09. klo 19 Jukka 		
Kuoppamäen konsertti. Pääsylippu 20 €.
05.09. klo 15-19 Vaivaton vihkihetki.
06.09. klo 18 veszprémiläisen Opus-lauluyhtyeen konsertti, 		
johtaa Lukacs Elek. Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 €.
07.09. klo 18 Tuomasmessu, liturgia Sari Kuirinlahti, puhe 		
Jouni Riipinen, Gospel Riders, Tuomaskuoro, 		
vapaaehtoiset.
17.09. klo 19 Gospelkonsertti, Outi & Lee. Vapaa pääsy.
17.09. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, osallistutaan Gospelkonserttiin.
20.09. klo 11 konfirmaatio, Leirikarin elämysrippikoulu 26.
21.09. klo 17 Haukiputaan kirkon Kamarikuoron konsertti, 		
johtaa Hannu Niemelä, urkurina Elias Niemelä. 		
Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.

KESKIKAUPUNKI
29.08. klo 13 Kultaisen iän diakoniakerho Keltakankaan kerhotilassa, Keltakangas 2-4, aloittaa syyskauden.
30.08. klo 12 Norvajärven leirikeskuksessa katulähetystyön 		
leiripäivä, Ilmoittautumiset ja tiedustelut Sinikka
Vilen, 040-7345914. Bussikuljetus klo 11
srk-keskuksesta, paluu klo 18.
30.08. klo 13 kryptassa Rukouksen lähde-rukousiltapäivä 		
Rovaniemen puolesta.
Klo 11 rukouspalvelijoiden palaveri kryptassa.
01.09. klo 13 Rukoushetki Rovaniemi-viikolla kaupungin
valtuustosalissa.
02.-05.09. klo 10-17 kirpputori Toivon Torilla, Lapinkävijäntie 23,
vapaaehtoistyön tutustuminen.
02.09. klo 18 Raamattu- ja lähetyspiiri srk-kodin takkahuoneessa aloittaa syyskauden.
02.09. klo 18 Radioraamisryhmät aloittavat syyskauden
srk-kodin yläsalissa.
02.09. klo 18 Työikäisten naisten Raamattu-, rukous- ja
keskustelupiiri aloittaa syyskauden osoitteessa 		
Palkisentie 38.
03.09. klo 18.45 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
04.09. klo 13 Rantavitikan diakoniapiiri aloittaa syyskauden 		
Keltakankaan kerhotilassa, Keltakangas 2-4.
04.09. klo 18 Pyhiinvaellus Raamatun halki jatkuu
srk-keskuksen salissa.
05.09. klo 18.45 Taiteiden Yö Kirkkolammella.

09.09. klo 15.30 lähetystyön käsityöpiiri aloittaa syyskauden 		
srk-kodin alasalissa.
10.09. klo 12.30 Helmikammarilla lähetyspiiri aloittaa
syyskauden.
10.09. klo 18 Miesten saunailta Norvajärven leirikeskuksessa.
Lähtö 17.45 srk-keskuksesta, Rauhankatu 70.
10.09. klo 18.45 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
10.-14.09.
Nimikkolähetti Riikka Gammelinin vierailee 		
Rovaniemellä.
11.09. klo 13 Viirinkankaan lähetyspiiri aloittaa syyskauden 		
Keltakankaan kerhohuoneella.
13.09. klo 17 Nuorten aikuisten ja opiskelijoiden Oma-ilta 		
srk-kodin yläsalissa, mukana Riikka Gammelin 		
Tansaniasta.
13.09. klo 13 Raamattu- ja rukoushetki Kairatemppelissä, 		
Kairatie 37.
14.09.
lähetystilaisuus messun jälkeen srk-keskuksen 		
salissa. Tansanian lähetti Riikka Gammelinin
tulojuhla.
17.09. klo 13 srk-keskuksessa Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuudet aloittavat syyskauden.
19.09. klo 18 lähetystyön Nepali-ilta srk-kodin yläsalissa, 		
mukana Seija Valtonen Nepalista.
24.09. klo 18 Miesten saunailta Norvajärven leirikeskuksessa.
Lähtö 17.45 srk-keskuksesta, Rauhankatu 70.
24.09. klo 18.45 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
27.09. klo 13 kryptassa Rukouksen lähde-rukousiltapäivä 		
Rovaniemen puolesta.
30.09. klo 9.15 ja 10.15 lasten Enkelikirkko Viirinkankaan
kappelissa.

KORKALOVAARA-YLIKYLÄ
31.08. klo 13 kappelissa messu, saarna Sami Mustakallio,
kirkkokahvit.
01.09. klo 18 Korkalovaaran lähetyspiiri aloittaa syyskauden
kappelilla.
04.09. klo 10 Aamukahvit Sanan äärellä Sudensuun asukastuvalla, Sudentie 18D. ”Itsensä tutkiminen”.
07.09. klo 13 kappelissa messu. Syyskauden avaus, makkaran
paistoa kappelin pihalla. Lasten paja.
08.09. klo 14.15 Varttuneiden kerho Ylikylän koululla aloittaa 		
syyskauden.
09.09. klo 13 Eläkeläisten kerho aloittaa syyskauden kappelissa.
14.09. klo 13 kappelissa messu.
16.09. klo 13 diakoniapäiväkahvi Korkalovaaran kappelissa.
16.09. klo 18-19.30 Retriittivenyttely aloittaa syyskauden 		
Hillakirkolla, Hillapolku 9.
21.09. klo 13 kappelissa messu, Merisunnuntai, Kirkkokahvit.
Konfirmaatio, Norvajärven leiri 19.
22.09. klo 14.15 diakoniapäiväkahvitilaisuudet Ylikylän koululla
aloittavat syyskauden.
28.09. klo 12 Ylikylän koululla sanajumalanpalvelus.
28.09. klo 13 kappelissa messu.
29.09. klo 10 lasten Enkelikirkko kappelissa.
30.09. klo 18 Hillakirkolla Retriittivenyttely.

OUNASVAARA
06.09. klo 10-16 kappelilla Lapsen suru-koulutuspäivä.
07.09. klo 15 kappelissa messu ja kirkkokahvit.
21.09. klo 15 kappelissa messu.
28.09. klo 15 kappelissa Pyhät meiningit, perhemessu ja
–tapahtuma.

SAAREN-NAMMANKYLÄT
31.08. klo 11 Aapakirkossa sanajumalanpalvelus.
31.08. klo 13 Jouttikeron kappelissa messu.
02.09. klo 13 Nahkurinpolun keskiviikkokerho aloittaa
syyskauden.
09.09. klo 12 Nammankylien tiistaikerho Jouttikeron kappelilla
aloittaa syyskauden.
10.09. klo 18 Aapakirkon Lähetys- ja raamattupiiri aloittaa
syyskauden.
14.09. klo 11 Aapakirkossa sanajumalanpalvelus.
14.09. klo 13 Jouttikeron kappelissa messu.
18.09. klo 10 Aamukahvit Sanan äärellä Tupasvilla-		
asukastuvalla, Tuohitie 5C24. ”Kiitollisuus”.
28.09. klo 11 Aapakirkossa sanajumalanpalvelus.
28.09. klo 13 Jouttikeron kappelissa messu.
29.09.-01.10. klo 9 ja 10 lasten Enkelikirkko Aapakirkossa.

YLÄKEMIJOKI
31.08. klo 11 Viirin kappelissa messu, piirin 70-75 v. vuoden 		
aikana täyttäneiden syntymäpäivät srk-kodilla, 		
kirkkokahvit.
06.09. klo 12 Auttinkönkäällä nuotiolaulut.
09.09. klo 10.30 Auttin kappelissa Varttuneiden kerho aloittaa
syyskauden.
14.09. klo 11 Viirin kappelissa jumalanpalvelus.
18.09. klo 10 Viirin srk-kodilla Toimintapäivät aloittavat
syyskauden.
21.09. klo 11 Auttin kappelissa jumalanpalvelus.
25.09. klo 11.30 Tennilän Kylätalolla Kaikenikäisten kerho
aloittaa syyskauden.
28.09. klo 11 Viirin kappelissa virsikirkko.
		

ALAKEMIJOKI
31.08. klo 10 kappelissa messu, Reino Tikkinen.

To 4.9. klo 18
14.09. klo 10
19.09. klo 9
19.09. klo 19
28.09. klo 10
28.09. klo 12

Kaikenikäisten kerhot aloittavat syyskauden:
Kivitaipaleen koulu 1.9. klo 9.30., Jaatilan rivitalo
2.9. klo 11. Muurolan palvelutalo 2.9. klo 13.
kappelissa virsilauluilta, Ilari Kinnunen, Sanna 		
Peltola. Diakonissa Maria-Liisa Anttila jää
eläkkeelle. Kahvit tilaisuuden alussa.
kappelissa messu.
kunniakäynti Muurolan jääkärikivellä.
kappelissa myyjäiset, Muurolan rauhanyhdistys.
kappelissa messu.
Rautiosaaren leirikeskuksessa messu.

OUNASJOKI
31.08. klo 11 Sinetän kappelissa sanajumalanpalvelus.
31.08. klo 14 Meltauksen kappelissa messu. Maijasesta saa 		
käyttää kimppataksia.
11.09. klo 10 Meltauksen kappelissa Kotiseutupiiri aloittaa
syyskauden.
16.09. klo 11 Sinetän kappelissa Tiistaikerho aloittaa syyskauden.
17.09. klo 18 Meltauksen kappelissa Virsikirja tutuksi ja hartaus.
18.09. klo 13 Maijasen kappelissa Torstaikerho aloittaa
syyskauden.
28.09. klo 11 Sinetän kappelissa messu.
28.09. klo 14 Maijasen kappelissa sananjumalanpalvelus.

