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Suvivirsi raikuu Kemijoen törmällä

Oikaraisen koulu harjoitteli kevätjuhlan virren Kemijoen rantatörmällä

Suvivirren sunnuntai 1.6.
Tule kirkon messuun
ja laula portailta
Suvivirsi

n Koulujen kevätjuhlien perinteisiin kuuluvan Suvivirren asemasta on keskusteltu eduskunnan
valiokuntaa myöten. Suvivirsi
lauletaan edelleenkin – niin myös
Rovaniemen kouluissa.
Keskiaukeamalla s. 6-7 pohdintaa
koulun ja seurakunnan yhteistyöstä.

Nyt siunaustaan suopi
taas lämpö auringon,
se luonnon uudeks luopi,
sen kutsuu elohon.

n Joona Karjalainen juhli
nelivuotiaiden yhteisillä
synttäreillä Aapakirkossa 18.5.

Ritva Tuomaalan
elämäntehtäväksi
tulivat sotien
veteraanit

Kirkkovaltuusto
vahvisti uuden
organisaation
1.1.2015 alkaen.

Helmikammarin
keskustelun vetäjällä
Kaarina Mettiäisellä
on ”kamelin polvet”

Suvivirsi lauletaan
kaupungin kouluissa
mutta päivänavausten
käytäntöä harkitaan

Rippikouluihin
ilmoittautuminen
paraikaa
käynnissä
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Elämä. Nyt.

Pääkirjoitus

S

e on siinä, reilun vuoden uurastukseni tulos. Vielä puolison muutama
sinisen maalipensselin sivellys pintaan ja sitten se on lopullisesti valmis.
Koirakin sai karvapeitteeseensä rakennuksen värisävyt, kun ei malttanut pysyä
etäämmällä.
Sitten vain tavaroiden nosto sisään:
jäteastia kaksoisovesta ja pullot, keräyspaperit, metalliromut, sekä patterit yksittäisovesta. Kaikki odottamaan lopullista
poisvientiä.
Nyt on pihapiirissä hieno lajittelu- ja
säilytyspaikka tavaroille, joilla on jo ollut
parasta ennen päivämäärä tai viimeinen
käyttöpäivä.
***
Rakennusprojekti kesti sen verran pitkään, että ehdin miettimään meidän ihmistenkin parasta ennen päivämääriä ja
viimeisiä käyttöpäiviä.
Ihmiselämässä on eri ikävaiheita ja
elämänkaaria, joissa jokaisessa on joitakin yleisesti luonteenomaisia piirteitä.
Lapsuudessa, nuoruudessa, keski-iässä ja
vanhuudessa ovat tietyt, ko. ajanjaksolle
tyypilliset, yhteneväiset luonteenpiirteet.

***
Yllättävää on, että näissä eri ikävaiheiden
piirteissä on havaittavissa aivan samaa kuin
mitä Psalmin kirjoittaja oli aikoinaan pukenut sanoiksi:
”Ihmisen elinaika on kuin ruohon: kuin
kedon kukka hän kukoistaa, ja kun tuuli käy
yli, ei häntä enää ole eikä hänen asuinsijansa
häntä tunne” (Ps 103).
Ihmiselämässä on varttumisen ja kasvamisen vuodet, sitten tulevat aktiivisen toiminnan vuodet, joita seuraa luopumisen ja
kaiken päättymisen aika.
Työelämän kriteerit korostavat myös aikaa
tuottavimmassa työelämässä oloa ja vastaavasti aikaa, jolloin olemme ohittaneet parhaan yhteiskunnallisen tuottavuuden.
***
Tämä rakennusprojektini palautti myös
mieleeni professori Osmo Tiililän ajatuksen:
”Kirkko on olemassa sen tähden, että täällä
kuollaan”.
Huomasin ajatelleeni tätä Tiililän vahvaa
toteamusta hyvin synkkänä, kaukaisena ja
toivottamalta kuulostavana.
Jätekatoksen valmistamisen aikana tuo
Tiililän lentävä lausahdus yllätyksekseni

saikin mielessäni aivan päinvastaisen ymmärryksen. Tiililän toteamus onkin täynnä
elämää!
Realistinen, kaikkia koskeva lopun kuvaus
avaakin meille elämän tässä ja nyt. Tämän
elämän keskellä, elämän ytimessä, on kirkko
ja seurakunta.
***
Kevät on kirkkovuodessamme pääsiäisaikaa
aina helluntaihin saakka. Se korostaa sitä,
että Kristuksen ylösnousemus on kristillisen
uskon ydinsanoma ja pääsiäinen on kirkkovuoden keskeisin juhla. Tämä aika julistaa
meille toivoa ja elämää tässä ja nyt.
Kristillisyydessä onkin kyse siitä, että parasta ennen päivämäärä onkin edessäpäin.
Sitä me uskoen odotamme, parasta päiväämme. Uskon ja elämän täyttymystä, iankaikkista, kaikista rajoista vapaata elämää.

Viikon sana

lemista, vaan jääkää odottamaan sitä,
minkä Isä on teille luvannut ja mistä olette minulta kuulleet. Johannes
kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan
Pyhällä Hengellä. Siihen ei ole enää
montakaan päivää.
Te saatte voiman, kun Pyhä Henki
tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa
ja Samariassa ja maan ääriin saakka.”
Kun hän oli sanonut tämän, he näkivät, kuinka hänet otettiin ylös, ja
pilvi vei hänet heidän näkyvistään.
(Apostolien teot 1)

Jeesus,
ylösnoussut Herramme ja Vapahtajamme.
Kiitos, että sinä et jättänyt meitä orvoiksi.
Kun nousit taivaaseen, Isäsi luo,
lähetit lupauksesi mukaan meille Pyhän Henkesi.
Kiitos, että olet koko ajan kanssamme,
vaikka emme näe sinua.
Tee meistäkin sinun todistajiasi.
Ylistys sinulle ikuisesti.
Aamen.

***
Jeesuksen seuraajat uskoivat
hänen olevan Messias. He
ajattelivat Jeesuksen kukista-

***
Sitten yhtäkkiä tapahtui muutos, pettymys ja masennus
vaihtuivat iloksi. Ylösnoussut
Jeesus ilmestyi heille ja oli
edelleen heidän seurassaan.
He näkivät tyhjän haudan, se
kertoi heille, että havainnot
Jeesuksesta eivät olleet kuvitelmaa. He näkivät elävän

Tule, Pyhä Henki!
Helatorstaina (28.5.) suuntaamme
katseemme helluntaihin (8.6.) ja
rukoilemme:
Tule, Pyhä Henki, tänne,
laskeudu taivaasta alas
meidän sydämissämme
Kristusta kirkastamaan.

Hartaus
van Rooman vallan ja olevan
alkuna Jumalan valtakunnalle.
Mutta Jeesus kuoli. Vaikka
hän oli ennustanut niin käyvän, kukaan hänen seuraajistaan ei sanonut: ”Kaikki sujuu
nyt suunnitelman mukaan.”
Kaikki neljä evankeliumia
esittävät kaikkea muuta kuin
imartelevia kuvauksia siitä,
mitä hänen kuollessaan tapahtui. Opetuslapset masentuivat,
lannistuivat ja menettivät rohkeutensa.

Kirkon kynnys

Rukous

Aika on täyttynyt
Eräänä päivänä, pari tuhatta
vuotta sitten Jeesus-niminen
mies aloitti julkisen toimintansa sanomalla yhden aikaan
liittyvän lauseen: ”Aika on
täyttynyt.” (Mk 1:15).
Tämä oli sekä lausunto hänestä itsestään että väite ajasta. Oli aika, jolloin maailmaa
valmisteltiin, ja on aika, jolloin maailma antaa vastauksensa.
Jeesus sanoi, että ajan täyttymisen merkkinä oli hänen
oma syntymänsä, elämänsä,
ristinkuolemansa ja ylösnousemuksensa.
Nyt ”aika on täyttynyt”.
Saamme kulkea Ylösnousseen seurassa.

***
Toinen ihmetyksen seikka ylösnousemuksen
jälkeisessä ajassa oli se, että Ylösnousseen
kohdanneiden joukko oli verrattain pieni.
Läpi Raamatun voimme kuitenkin löytää
tämän saman piirteen: Jumala toimii yksittäisten ihmisten kautta, ei suurten ihmisjoukkojen välityksellä.
Jumala toimii tänään sinun ja minun
elämässä antamalla ylösnousemususkon
toivon ja uuden elämän.
Tätä riemullista sanomaa
elämme myös todeksi
seurakunnassamme alkavana kesäkautena.

***
Jeesus ilmestyi seuraajilleen ylösnousemisensa jälkeen. Merkillistä näissä Raamatun
kuvauksissa oli se, etteivät esim. Maria, Pietari tai Emmauksen tien kulkijat aluksi tunteneet ylösnoussutta Vapahtajaa, joka liittyi
heidän seuraansa.
Jouni Riipinen
He tunnistivat ylösnousseen Herran vasta kirkkoherra

Lupaus Jumalan voimasta
Edellisessä kirjassani, hyvä Teofilos,
kerroin kaikesta siitä, mitä Jeesus teki ja mitä hän opetti, alusta alkaen
aina siihen päivään saakka, jona hän
Pyhän Hengen voimalla antoi valitsemilleen apostoleille käskynsä, ennen kuin hänet otettiin taivaaseen.
Heille hän myös monin kiistattomin
todistein osoitti kuolemansa jälkeen
olevansa elossa. Hän näyttäytyi heille
neljänkymmenen päivän aikana useasti ja puhui Jumalan valtakunnasta.
Ollessaan heidän kanssaan aterialla
Jeesus sanoi: ”Älkää lähtekö Jerusa-

sitten, kun hän puhui heille tai aterioi heidän
kanssaan. Ylösnoussut ei ollutkaan henki tai
aave!
Vasta tästä ylösnousseen kohtaamisesta
alkoi näiden ihmisten todellinen ylösnousemususko. Tapahtui koko ihmisen olemassaoloa koskeva muutos. Syntyi yhteys ihmiselämän rajallisuuden ulkopuolelle. Tuo yhteys on usko Ylösnousseeseen Vapahtajaan.

henkilön. Se todisti, että tyhjä
hauta ei ollut seurausta ruumiin ryöstöstä.
He muistivat Jeesuksen sanoneen ennen kuolemaansa:
”Hetki on tullut: Ihmisen
Poika kirkastetaan. Totisesti,
totisesti: jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää
vain yhdeksi jyväksi, mutta jos
se kuolee, se tuottaa runsaan
sadon. Joka rakastaa elämäänsä, kadottaa sen, mutta joka
tässä maailmassa panee alttiiksi elämänsä, saa osakseen ikuisen elämän”.
He alkoivat ymmärtää.
***
Ymmärrämmekö me? Näemmekö kaiken keskellä Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen merkityksen meille?
Jeesus kutsui ihmisiä seuraamaan Häntä ja elämään Hänen

kanssaan. Jeesuksen elämä ei
ole abstrakti asiantuntijoiden
väittelyn aihe. Se on kutsu.
Jeesuksen julkisen toiminnan alussa eräs mies, Natanael,
suhtautui epäilevästi Jeesuksesta esitettyihin väitteisiin.
Filippus, joka oli jo lähtenyt
seuraamaan Jeesusta, esitti Natanaelille kutsun: ”Tule, niin
näet.”
Toisin sanoen: pane Jeesuksen sanat koetukselle, tee testi,
kokeile niiden vaikutusta.
***
Tuo sama kutsu kuuluu meille
tänään. Ajatteletpa uskonnosta mitä tahansa, voit kokeilla
Jeesuksen seuraajana olemista.
Se on erittäin hyvä lähtökohta.
Tarjous on yhä voimassa.
Kokeile, tule, niin näet.
Jouni Hilke

Tule, köyhäin apu,
tule, lahjain antaja,
tule, sielun kirkkaus,
sinä paras lohduttaja,
sielun hyvä vieras ja suloinen lämpö.
Töissä sinä olet lepo,
helteessä virvoitus,
murheessa lohdutus.
Sinä kaikkein pyhin kirkkaus ja valo,
täytä uskollistesi sydämet.
Ilman sinun voimaasi ei ole mitään
viatonta.
Pese se, mikä saastainen on,
kastele se, mikä kuiva on,
paranna, mikä haavoitettu on,
pehmitä, mikä kova on,
lämmitä, mikä kylmä on,
etsi kaikkia eksyneitä.
Anna uskollisillesi,
jotka sinuun turvautuvat,
pyhät lahjasi.
Anna uskon vahvistusta,
anna autuas loppu,
anna iäinen ilo.
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Ritva ja Paavo Tuomaalan nykyinen koti on Veitikanharjulla. Molemmat Tuomaalat ovat pitkään
olleet kotiseurakunnan tehtävissä muun muassa
kirkkovaltuustossa.

Veteraanien
asiasta tuli
Ritva Tuomaalalle
elämäntehtävä

K

esäkuussa tulee kuluneeksi
70 vuotta Jatkosodan raskaimmista puolustustaisteluista Karjalan kannaksella, Tali-Ihantalassa ja Vuosalmella.
Veteraanien lääkäri Ritva Tuomaala on vuosien mittaan keskustellut paljon veteraanien kanssa,
jotka turvasivat isänmaan vapauden.
- Arvostan veteraanien panosta
Suomen itsenäisyyden turvaamisessa. He ovat tehneet tavattoman
paljon.
Ritva Tuomaala toimi pitkään
lääkärinä vuonna 1991 toiminnan
aloittaneessa Rovaniemen Veljes-sairaskodissa. Työssään hän
on nähnyt, miten eri tavalla sodan
käyneet miehet ovat pystyneet puhumaan sota-ajan kokemuksista.
- Se on ollut hyvin henkilökohtaista. Joillekin se on käynyt helposti ja he ovat halunneetkin kertoa
hyvin mielellään.
- Ja sitten on ollut joitakin, jotka
eivät vuosikausiin halunneet kertoa mitään tai saattoivat suorastaan
sanoa, ettei kerro minulle yhtään
enempää kuin muillekaan.
- Mutta sitten eräänä päivänä
tämä henkilö sanoi, että kuulepa
Ritva, minä ihmettelen itsekin sitä,
että en ole halunnut kertoa mutta
kyllä minä sinulle kerron vaikka
kaikki.
- Siitä lähtien vuosien aikana on
istuttu monen monta kertaa ja minä olen kiinnostuneena kuunnellut
hänen kertomustaan ja meistä on
tullut todella hyviä ystäviä.
Sota-aikana he olivat nuoria
miehiä. Mitä isänmaa silloin
merkitsi heille?
- Kyllä se on merkinnyt hyvin paljon. He ovat olleet valmiita vapauden turvaamiseen ja ylläpitämiseen,
vaikka se on ollut raskasta aikaa.
Puhuivatko haastateltavasi
peloistaan?
- Vaikka he eivät niistä paljon puhuneet, mutta kyllä tuli selväksi, että
pelkoa oli vaikeissa tilanteissa.
Miten he sotaoloissa
ylipäätänsä kestivät?
- He puhuivat usein siitä, kuinka
tärkeää oli se, että oli muitakin. He
ystävystyivät, olivat kavereita keskenään ja antoivat olemassaolollaan
tukea toisilleen.
- He arvostivat läheistä veljeyttä
ja sitä, että oltiin yhteisellä asialla
Suomen hyväksi.

Onko aseveljeys jotain sellaista,
mitä muut ei osaa ehkä ymmärtää
- Ei sitä varmaan ulkopuolinen osaa
täysin ymmärtää. Mutta silloin sen
voi paremmin ymmärtää, kun näkee
näitä aseveljiä tilaisuuksissa ja kuulee heidän kertovan toisilleen asioita mitä nyt kuuluu, mitä silloin tehneet, ja kun näkee heidän hymynsä
jakaessaan yhteisiä muistoja.
- Ei siihen ulkopuolinen helposti
pääsekään sisälle, koska se on pitkälti heidän asiansa. Haastateltavat
ovat kertoneet myös, kuinka paljon
sotakaverit merkitsivät heille, kun
tukivat.
Minkä varassa he kestivät?
- Hyvin tärkeää oli saada kotoa kirjeitä. Ja vaikka aineistossa ei ollut
paljon suoria viittauksia uskonnollisiin arvoihin, monen kertomana
kuitenkin välittyivät uskonnolliset
elämänarvot ja asenteet.
- Eräs mies sanoo haastattelussa, että se saattaa olla tuo Ylitalon
isäntä hoksinut, että minä saan olla
näin terve ja sieltäköhän se sitten

periytyy meikäläiselle terveys. Se
oli kiitollisuutta, että hänelle ei tapahtunut sodassa mitään pahaa, ja
hän halusi siitä kiittää Jumalaa.
- Ja kyllä se on varmaan ollut
monella muullakin ollut varmaan,
vaikka he eivät ole haastatteluissa
sitä aina erikseen maininneet.
Totisimmat rukoukset on
käyty rintamalla?
- Aivan varmasti, ja moni sanoo,
että ”minua on Ylemmältä johettu”. Kaikkihan me olemme sellaisen
kasvatuksen saaneet ja tiiämme sen.
- Kyllä se on kovin monella ollut
turvana, vaikka siitä ei ääneen ruveta itse puhumaan. Jos sitä ei osaa
johdatella, niin se ei välttämättä tule
niin paljon esille, mutta siellä se on.
Kristillisellä uskolla on aivan varmasti ollut suuri merkitys miehille.
Miten sinä ajattelet näiden
nyt vanhojen miesten katsovan
itsessään sitä nuorta miestä,
jota isänmaa aikanaan kutsui?
- Minä juttelin juuri yhden ve-

Sodan uhrien elämäntarinoiden
purkaminen lieventää traumoja
n Lääketieteen tohtori Ritva Tuomaalan väitöskirja ”Kyllähän nyt
pitäs olla jo semmonen aika, että pääsis niin kö keskustelemhan
näistä asioista. Tutkimus lappilaisten huutolaisten, sotavankien
ja partisaanien uhrien elämänkulusta, voimavaroista, terveydestä
ja sairauksista” ilmestyi 2008.
Väitös on haastattelututkimus
sodan uhrien elämänkulusta, henkisistä oireista ja voimavaroista.
Järkyttävät kokemukset ovat
jääneet erityisesti sotavangeille
ja partisaanien uhreille vuosikymmeniä kestäneeksi henkiseksi
taakaksi ja aiheuttaneet posttraumaattista stressihäiriötä, jonka
oireita tutkimuksessa ilmeni suhteellisesti enemmän kuin laajoissa
veteraanien terveystilaa koskevissa aineistoissa.
Useat kertojat ovat vaienneet
pitkään sota-ajan kokemuksistaan,
jotka ovat aiheuttaneet painajaisunia, pelkoa, välttämistä, ahdistavia mielikuvia ja tunteettomuudelta vaikuttavaa turtumista sekä
vihaa.
Vähitellen oireet ovat lieventyneet tai muuttuneet luonteeltaan.
Joillakin kertojilla ne ovat kuitenkin lisääntyneet ikääntymisen

aikana menetysten tai toimintakyvyn heikentymisen myötä.
Sodan jälkeen henkisiin oireisiin ei ole juuri ollut apua saatavissa.
Toisaalta sodasta tai vankeudesta palaavat miehet ja partisaanien
uhrit eivät ole olleet myöskään itse halukkaita kertomaan vaikeuksistaan edes läheistensä parissa.

Voimavaroina perhe,
työ, isänmaa ja usko

Haastatteluissa on keskusteltu
myös eri elämänvaiheiden voimavaroista, joiden tunnistamisesta on hyötyä myös vanhuudessa.
Voimavaroikseen iäkkäät kertojat ovat useimmiten maininneet
kodin, perheen, työnteon. Monet
heistä ovat puhuneet myös terveyden, uskonnon ja isänmaan merkityksestä.
Tuomaala on todennut, että sodan uhrien mieltä vaivaavien kokemusten ja muistojen käsittely
on vieläkin hyödyksi. Yksilöllisten tarpeiden mukaan toteutetuilla
kuntoutusjaksoilla harrastettaisiin
muistelua ja kerrontaa, joista on
hyötyä myös diagnostiikassa ja
kuntoutuksen suunnittelussa. (TK)

teraanin kanssa, joka on säilynyt erittäin reippaana ja virkeänä.
Olimme mieheni Paavon kanssa
miettineet, että minkähänlainen tämä Kalle oli nuorena ja ajateltiin
että kyllä se oli taatusti semmoinen
reipas poika.
- Ja kun minä soitin hänelle ja
sanoin että sanopas Kalle että minkälainen sinä olit silloin. Hän sanoi
että kyllä minä olin semmoinen
reipas ja uskoin tulevaisuuteen.
- Kyllä niillä nuorilla miehillä
on täytynyt olla uskoa tulevaan ja
valmiutta velvollisuuden täyttämiseen. Kaikessa tulee hämmästyttävän selvästi esille, että ”minun
tehtäväni on ollut se mikä oli”.
Entä unelmat, jotka sota rikkoi?
- Onhan niitäkin ollut, kun on
suunniteltu avioliittoa, joka ei toteutunut, tai on tullut haavoittuminen tai sairauksia. Ehkä ihmiset
ovat silloin asennoituneet, että paljon saattaa tapahtua sellaista, mitä
ei toivottaisi.
Sotaa ei syytetty siitä, että
se rikkoi elämäni?
- Ei varsinaisesti, tietysti jossakin
kerronnassa saattaa jotakin olla
sillä tavalla että kunpa tällaista ei
olisi ja että miksi tämä piti tulla.
Mutta ei se ollut sillä tavalla että
siitä olisi syytetty jotakin, en minä
semmoista kuullut.
Miten miehet suhtautuvat
vammoihinsa. joita heillä
on ruumiillisesti sotamuistona.
- Ihmeen vähän on tuotu esiin katkeruutta. Ehkä se on sillä tavalla,
että ihminen oppii kummallisesti
tulemaan toimeen monien asioitten
kanssa.

Miten työsi Veljes-sairaskodissa,
veteraanien haastatteleminen ja
heidän kohtaloistaan kirjoittaminen on vaikuttanut sinuun?
- Olen ajatellut, että he tavallaan
kuuluvat perheemme lähipiiriin.
Jotkut veteraanit ovat käyneet meillä ja me ollaan käyty vierailulla
heidän luonaan.
- Kyllä työ on avartanut hirveän
paljon ja lisännyt Lapin ja sen ihmisten ajattelun tuntemusta. Ja
kuinka sitä on oppinut kunnioittamaan, kun tietää, mitä ihmiset on
tehneet ja minkälaisissa oloissa. On
ollut suuri lahja minullekin saada
kuulla ja elää mukana.
Mikä sinut on saanut kokoamaan
näitä tarinoita kirjaksi?
- Tämä on merkittävä osa Suomen
historiaa. Toivon että tulevaisuudessakin lapset ja nuoret lukevat niitä ja
kuulevat minkälaista elämä on ollut.
Mikä on näitä tarinoita
kuunnellessasi noussut
suurimmaksi kysymykseksi?
- Itselleni tullut hyvin tärkeäksi
kuulla se, miten on pystytty kestämään vaikeat ajat.
Ihailen ja kunnioitan heitä ja kiitän isänmaasta hyvin lämpimästi.
Minkälaiset ajatukset sinun
mielesi valtaavat kansallisena
veteraanipäivänä 27.4.?.
- Mielestä kumpuavat monet kiitokset. Ja kyllä ne veteraanit tulevat mieleen, että mitähän se Kalle
tai Ville nyt tekee. Olen kiitollinen
siitä, että olen saanut tehdä työtä
Veljeskodissa.
Ulla Miettunen
Radio RovaDei 27.4.

Sotavanki-kirjasta LK:n nettihitti
n Ritva Tuomaalan kirja sodankyläläisestä kaukopartiomies Eino
Hietalasta ”Sotavankina Siperiassa. - On oltava uskoa tulevaan.
Muuten ei selviä hengissä.” (Väyläkirjat) herätti viime vuonna valtakunnallista huomiota sen jälkeen kun Risto Pyykkö oli elokuussa
tehnyt Lapin Kansaan laajan jutun. Verkkotoimittaja Eero Leppänen
kertoi sitten, miten sotavangin elämäntarinasta tuli LK:n nettihitti.
Kun kiinnostavimmat uutisjutut LK:n netissä saavat yleensä noin 7
000 klikkausta, Eino Hietalan tarinaa oli luettu kahdessa vuorokaudessa 180 000 kertaa ja Facebook-jakoja tehtiin hetkessä yli 15 000.
Eero Leppänen päättää kolumninsa: ”Kaikki tämä tapahtui ihan vain
journalismilla. Älkää tulko sanomaan, että ihmisiä ei enää sellainen
kiinnosta.” (LK 29.8.2013).
Sotavankina Siperiassa -kirjasta on otettu kolme painosta. Kolmannessa laajennetussa painoksessa toinen kaukopartiomies, rovaniemeläinen Jaakko Kontiola kertoo, miten vangiksi jääneen Eino Hietalan
partiotoverit selvisivät rajan tälle puolen. (TK)
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Kirkkovaltuusto hyväksyi uuden organisaatiomallin

Seurakuntapiireistä neljä uutta aluetta
n Kirkkovaltuusto hyväksyi
14.5. seurakunnan uuden toiminta- ja hallinto-organisaation sekä tukipalveluiden järjestelyt, jotka tulevat voimaan
ensi vuoden alusta.
Lisäksi valtuusto vahvisti
seurakunnan ja hautainhoitorahaston vuoden 2013 tilinpäätökset.
Kirkkovaltuusto ei enää
syttynyt keskustelemaan uudesta organisaatiosta, jota on
valmisteltu kolme vuotta sitten tehtyjen aloitteiden pohjalta.
Uudistuksen olennaisimmat
muutokset esitellään tässä.

Uusi
alujako
2015

Muut työntekijät
Nykyisten seurakuntapiirien nuoriso- ja diakonia-

Toiminnan johtaminen

Neljä aluetta
Seitsemän seurakuntapiiriä
sulautuu neljäksi alueeksi.
Uudet alueet ovat: Korkalovaara-Ounasjoki, Ounasvaara-Alakemijoki, Saarenkylä-Nammankylät-Yläkemijoki.
Keskikaupungin alue säilyy nykyisellään. Koskenkylä
kuuluu Saarenkylän kokonaisuuteen. Hallinnollisina
eliminä toimivat kirkkovaltuuston nimeämät kahdeksan
jäsenen alueneuvostot.

Papin virat
Nykyiset seitsemän kappalaisen ja neljä seurakuntapastorin virkaa säilyvät.
Yksi kappalaisen viroista
muutetaan yhteisen seurakun-

tatyön kappalaisen tehtäväksi, johon kuuluu kirkkoherran hallinnollista avustamista sekä työalavastuuta.
Virka täytetään julkisella
haulla.
Aluekappalaisten virkojen täyttäminen etenee neuvotteluilla, joita kirkkoherra
käy nykyisten viranhaltijoiden kanssa. Avoimeksi
jäävät kappalaisen ja seurakuntapastorien virat täytetään julkisella haulla.

aluekappalaiset (4)
Keskikaupunki
Ounasvaara Alakemijoki
Saarenkylä-

Nammankylät-

KIRKKOHERRA

(13 alaista)

yhteisen
seurakuntatyön
kappalainen

työalojen
vastaavat (4)

sielunhoitotyön
vastaava

khran
hallinnollinen
avustaminen

lapsityö

sairaalasielunhoito

nuoriso- ja
rippikoulutyö

perheneuvonta

oppilaitostyö

Yläkemijoki
Korkalovaara Ounasjoki

Kolmen vuoden kierros
n Yllä oleva uutinen kirkkovaltuuston lopullisesta
sinetistä seurakunnan organisaation muutokseen kuvaa
hallintoelinten työskentelyä.
Nykyinen valtuusto valittiin 2010 ja se aloitti seuraavan vuoden alussa.
Toukokuussa 2011 suuri joukko kirkkovaltuutettuja
teki aloitteen, jolla haluttiin valmistella rakennus- ja
kiinteistötoimintaan sekä hallinto-organisaatioon kehittämis- ja muutosehdotuksia, jotka paremmin vastaisivat
muuttuneeseen tarpeeseen.
Kirkkoneuvosto perusti kesäkuussa 2011 työryhmän,
jonka tehtävänä oli valmistaa myös esitykset seurakuntapiirijaosta, yhteisestä seurakuntatyöstä, organisoinnista sekä johtoryhmätyöstä.
Nyt valtuusto hyväksyi esityksen, jossa seurakuntalaisia edustavien luottamushenkilöiden näkemykset
toteutuivat.

Seurakuntavaalit loka-marraskuussa
Nykyisen kirkkovaltuuston kausi päätyy vuoden lopussa. Uusi valtuusto valitaan loka-marraskuussa.
Aiemmasta poiketen on vain yksi varsinainen vaalipäivä, isänpäivä 9.11. Sitä edeltää ennakkoäänestys.
Edellisten vaalien tapaan seurakuntavaaleissa saavat
äänestää 16-vuotiaat, jotka täyttävät vaaditun iän viimeistään 9.11.
Ehdokkaaksi voi asettua henkilö, joka on konfirmoitu
ja täyttänyt vaalipäivään mennessä 18 vuotta sekä on
kirkon jäsen 15.9., jolloin ehdokaslistat on jätettävä.

Valtuustoon 33 jäsentä
Rovaniemen kirkkovaltuustoon valitaan 33 jäsentä, kun
nykyisessä on 39 valtuutettua. Lukumäärän väheneminen johtuu siitä, että seurakunnan jäsenmäärä (48 630)
on pudonnut alle 50 000:n.
Vastaavasti valtuusto tulee valitsemaan seuraavaan
kirkkoneuvoston kaksi jäsentä vähemmän (pj+10) kun
nyt on ollut pj + 12 jäsentä.

projek=t

diakoniatyö

Työalamuutoksia
Sielunhoitotyön
(perheneuvonta, sairaalasielunhoito, kehitysvammaistyö)
esimieheksi nimetään neljäksi vuodeksi kerrallaan
vastaava työntekijä.
Palveleva Puhelin siirtyy
osaksi diakoniatyötä.

hallintosihteeri

khran viraston
toimiston
hoitaja

Esimiessuhteet
Aluekappalainen toimii esimiehenä alueensa papeille
sekä alueen työntekijätiimin
vetäjänä. Tiimi muodostuu
työalojen alueille nimeämistä työntekijöistä.
Työalavastaavat toimivat
työalansa esimiehinä. Lähetystyön esimiehenä toimii lähetystyöstä vastaava
teologi.
Kaikkiaan uusi organisaatio vähentää kirkkoherran suoria alaisia 32:sta kolmeentoista.

Tukipalveluiden
järjestelyt
Tukipalveluihin perustetaan
kiinteistöpäällikön
virka, samalla lakkautetaan rakennuspäällikön ja
kiinteistöpalvelupäällikön
virat. Aiemmasta poiketen
kiinteistöpäällikkö tulee
olemaan myös kirkkoneuvostossa vastuualueensa
esittelijänä.
Norvajärven
leirikeskuksen sekä kiinteistöyhtiöiden johto siirtyy hallintojohtajan alaisuuteen.

Johtoryhmät

kehitysvammaistyö

kirkkomusiikki

Helatorstain
sanoma:

vies>ntäpäällikkö

työntekijät sijoittuvat yhdistettäville alueille, ellei
työala sisäisesti sovi toisin.
Kanttorit sopivat aluevastuut sisäisellä työnjaolla.
Myös muut työalat nimeävät alueilla tarvittavat
työntekijät.

Seurakunnan toiminnan
johtaminen 2015

Seurakuntatyössä ja tukipalveluissa on johtoryhmät, jotka kokoontuvat
myös johtavien viranhaltijoiden foorumina.

KRISTUS on mennyt taivaaseen,
jotta hän voisi olla lähellä meitä
Joskus saatamme kuvitella, että
taivaaseen menneet omaisemme
katselevat meitä tänne jääneitä,
missä päin maailmaa sitten olemmekin.
Vaikka he ovat menneet pois,
ovat he salaperäisellä tavalla meidän luonamme, ehkäpä rukoilevatkin meidän puolestamme.

n Helatorstai on Kristuksen taivaaseenastumisen juhla. Se on yksi vaikeimmin käsitettäviä pyhäpäiviä. Taivaaseenastuminen voi
olla ajattelevalle ihmiselle kova
koetinkivi.
Uskontunnustus sanoo, että
Kristus kuolemansa jälkeen ”astui
alas tuonelaan”. Ylösnousemuksensa jälkeen hän ”astui ylös taivaaseen”.
Me, jotka nykyään tunnemme
maankuoren kerrokset ja avaruuden äärettömyyden, joudumme
kysymään: onko tuonela todella
maan alla ja onko Jumalan asuinsija tosiaan ylhäällä?
Ovatko tuonela ja taivas paikkoja, joihin mennään niin kuin Turkuun tai Tampereelle?

***

***
Jos helatorstain sanomaa kuuntelee tarkemmin, se voi kertoa jotakin hyvää myös meille teknistyneen
ajan ihmisille.
Helatorstailla on ainakin kaksi viestiä, jotka sanovat jotakin olennaista
Jumalasta ja siitä, mitä hän meille
merkitsee.
***
Ensinnäkin taivaaseen astuminen
tarkoittaa, ettei Jeesusta enää nähdä

samalla tavalla kuin aikalaiset aikoinaan hänet näkivät. Mestari on mennyt pois, Raamatun mukaan hän ”erkani heistä”.
Kun Jeesus astui taivaaseen, hän
astui ajan ja paikan tuolle puolelle,
mursi maantieteen ja kalenterin rajat.
Hän, joka on taivaassa, ei ole sidottu
vain yhteen paikkaan, vaan hän voi
olla läsnä kaikkialla. Kristus on koko
maailman Vapahtaja.

Toinen helatorstain viesti on:
Kristus astui ylös taivaaseen ja
istuu Isän oikealla puolella, jotta
hän hallitsisi kaikkea.
Taivas on kuninkaan ja valtiaan
paikka. Kristuksen valta voi olla
meidän silmiltämme kätkettyä,
mutta silti todellista. Taivaasta
käsin hän pitää koko maailmaa
hallussaan. Turvallista.
Miksi emme siis uskoisi, että
Kristus voi olla meidän kanssamme, vaikka emme näekään häntä
luonnollisilla silmillämme.
Tämä uskontotuus on merkillinen,
yhtä aikaa vaikea käsittää ja kuitenkin lohdullinen ja iloinen. Kristus on
mennyt taivaaseen, jotta hän voisi olla lähellä meitä.
Eero Huovinen
Kirjoittaja on eläkkeellä
oleva Helsingin piispa
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Viiden koon Kaarinalla
on kamelin polvet
n Sodankylässä miltei koko elämänsä asunut Kaarina Mettiäinen muutti eläkkeelle jäätyään kuutisen
vuotta sitten Rovaniemelle.
Täällä hänen viikoittaiseen
arkeensa on tärkeäksi tullut
Helmikammari .
Kaarina Mettiäinen on
tehnyt elämäntyönsä ensin
floristina ja yrittäjänä kukkakaupassa sen ohella että yksinhuoltajana kasvatti
neljä lasta.
- Elämä on tosi paljon
minua rouhinut.
Avioliitossa hän joutui
kokemaan sen mitä merkitsee kun nuorena menee
yhteen kaksi aivan eri kulttuurista tulevaa.
Myös lasten tapaturmat
ovat saanet hänet polvilleen
huutamaan tuskasta apua
Jumalalta.
- Elämä on ollut kova,
mutta olen kokenut sen
kaikissa vaiheissa Jumalan kantavan. Hän on ollut
elämäni punaisena lankana
kaikessa.
- Mulla on varmaan kamelin polvet, kun olen joutunut olemaan niin paljon
polvillani, hän hymyilee.

Ilo tiedon nälästä
Kaarina on ollut kova tekemään työtä. Sen lisäksi ajan
täyttivät monet luottamustehtävät.
Kun puhjennut astma esti jatkamisen, Kaarina lähti

Credo
sammattitutkinnon vielä pari vuotta ennen eläkkeelle
jäämistä.
- Ne puhuivatkin viiden
koon Kaarinasta, joka oli aina jossakin näistä: kotona,
koulussa, kaupassa, kirjastossa tai kirkossa.
Kaarinan kodin hyllyssä
on useita erilaisia enkeleitä,
mitä milloinkin matkoilta
tuotuja tai saatuja. Hän kokee, että enkelit ovat olleet
elämässä varjelemassa ja
kantamassa läheisiä kaikkein vaikeimpina aikoina.
- Sellaisia hetkiä olivat
ne, kun lääkäri totesi: kyllä sulla on ollut hyvä tuuri
noissa elämän huonoissa
tuureissa.
Muiden kanssa hän tahtoo jakaa rukouksen, johon
on oppinut luottamaan monien taisteluiden jälkeen:
Tapahtukoon sinun tahtosi,
Jumala, ei minun.

Helmikammarin
piirin vetäjäksi
Kutsuja
Helmikammarin
toimintaan Kaarina oli katsellut jo tovin, kunnes rohkaistui tutustumaan paikkaan. Hän tykästyi oitis.
Pari vuotta pian häntä
pyydettiin vetämään naisten
hengellistä keskustelupiiriä.
Tässä hän kokee opistovuotensa
raamattuopetuksen
olevan hyvänä pohjana niin
kuin myös opintomatkan
Vähän Aasian seurakuntien
paikoille Turkissa.
- Raamattu on kaikki kaikessa, hän sanoo.
Iloa elämään tuovat myös
lastenlapset, jotka soittavat
tärkeitä asioita, kuten:
”Kuule, mummi, mulla
lähti tänään hammas.”
Ja sitten nopea kuittaus:
”Ei mulla sitten muuta.
Heippa!”
Tuomo Korteniemi

reilusti yli viisikymppisenä
hakemaan uutta suuntaa
työuran jatkamiselle.
- Kaikkien rankkojen kokemusten jälkeen sain siivet, jotka synnyttivät ilon.
Käänteentekevä oli vuosi Hangon kristillisessä
opistossa. Sen aikana syttyi innostus opiskella, kun
aikoinaan koulunkäynti oli
jäänyt kansakouluun. Talon

ainoana tyttärenä silloin piti jäädä auttamaan sairasta
äitiä.
- Kirjatiedon omaksuminen ei ollut vaikeaa varsinkaan sen jälkeen kun
oivalsin pyrkineeni kasvattamaan lapsiani niiden
mukaisella nyrkkisäännöllä
”rajoja ja rakkautta”.
Niin hän suoritti yliopistoon kasvatustieteen appro-

baturin kiitettävin arvosanoin.

Toinen työelämä
kouluavustajana
Kun hän palasi kotikuntaan,
tarjolle tuli heti koulunkäyntiavustajan työ.
Niin innostunut hän oli
jatkamaan työn ohella opiskelua, että suoritti erityi-

Arja Rissanen on uusi

nuttaa ja siunaa, kun saadaan olla yhdessä Jumalan sanan äärellä, Arja toteaa.

Kammarin voimana vapaaehtoiset

Työpäivään rukouksen mielellä
Arja haluaa lähteä jokaiseen päivään
rukouksen mielellä, pyytäen Jumalan
johdatusta ja siunausta päivän työhön.
Näin hän katsoo voivansa olla Jumalan
työvälineenä ihmisten kohtaamisissa.
Arjan voimanlähteenä on luottamus
Jumalan rakkauteen ja anteeksiantamukseen Jeesuksen kautta.
- Minua, murehtimiseen ja huolehtimiseen taipuvaista kantaa arjessa yksi
hieno neuvo apostoli Paavalilta:
”Älkää olko mistään huolissanne,
vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette,
rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää
kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa.” (Fil 4:7)

Sairaanhoitajasta diakonissaksi
Työskenneltyään perus- ja sairaanhoitajana Arja halusi jatkaa opintoja, jotta
voisi auttaa ihmisiä entistä laaja-alaisemmin. Hän valmistui diakonissaksi
1998 Pieksämäeltä.
- Vuorotteluvapaalla 2002 muutin Rovaniemelle. Lasten syntymisten jälkeen

olen toiminut sijaisena Yläkemijoella ja
Ounasvaaralla sekä Helmikammarissa.

Helmikammari voimaannuttaa
Arja Rissanen kertoo saaneensa lämpimän vastaanoton ikäihmisten kotoisan
Helmikammarin kävijöiltä kuin myös
vapaaehtoistoimijoilta.
- Helmikammari on tärkeä ikäihmisille. Myös Rovaniemellä ikäihmisten
määrä kasvaa. Se näkyy myös kasvavina
kävijämäärinä. On hienoa, että on tarjota
tällainen tila kohtaamiseen.
- Yhteys ja toinen toisensa kohtaaminen on merkittävää arjessa, se voimaan-

Tunnen suurta Jumalaa vain vähän.
Hän on juuri minut löytänyt.
Hän hiljaa astui elämääni tähän.
Kaiken uusin silmin näen nyt, näen nyt.
Sydän kun auki on, sinne Jeesus tekee asunnon
Tänään häneen uskon, näen aamuruskon.
Päivä sarastaa, sarastaa
Liekit-musikaali. Pekka Simojoki &
Anna-Mari Kaskinen

ELÄKELÄISTEN TUNTURILEIRI

Helmikammarin toiminnanohjaaja
n Rakkaus toi outokumpulaisen Arja
Rissasen Rovaniemelle 12 vuotta sitten.
Töitä löytyi sijaisuuksista seurakunnan
diakoniassa. Arja on nyt valittu Helmikammarin toiminnanohjaajaksi

Kaarinan mielilaulu:

Arja Rissanen antaa tunnustuksen Helmikammarin ”äidille”, diakonissa Riitta
Pitkäselle, joka teki suuren työn aloittaessaan toiminnan aivan tyhjästä.
- On ollut hyvä jatkaa siitä, mihin
Riitta jäi. Haluan toimia kysellen Jumalan tahtoa niin pienissä kuin isoissakin
asioissa
- Haluan myös kuunnella vapaaehtoisten ja kävijöiden toiveita toiminnasta,
että voisimme yhdessä toimia lähimmäistemme parhaaksi, Arja visioi tulevaisuutta.
- Kiitos vapaaehtoisille. Ilman heitä
Helmikammarin toiminta ei olisi mahdollista. Jokainen tekee omalla paikallaan arvokasta työtä. Toivon myös uusia
rohkeasti mukaan, Arja innostaa.

Tervetuloa mukaan
Uusi toiminnanohjaaja haluaa toivottaa
jokaisen lämpimästi tervetulleeksi kammarille! Mutta aivan erityisesti heitä,
jotka eivät ole aiemmin käyneet Helmikammarilla.
- Rohkeasti vaan katsomaan millainen
paikka Helmikammari on. Kammarin
viikko-ohjelma löytyy niin seurakunnan
verkkosivuilta kuin myös lauantain Uusi
Rovaniemi-lehdestä. (KHY)

12.-15.8. Kolarin Äkäslompolossa.
Hinta 130€, sisältää matkan, täysihoidon ja
pääsymaksut.
Lähtijän pitää pystyä kävelemään maastossa
yhtäjaksoisesti 2 km ilman apuvälineitä.
Majoitus hotelli Seitalomassa kahden hengen
huoneissa.
Lähtö 12.8. klo 8.30 linja-autoasemalta,
paluu 15.8. klo 19.30 mennessä.
Vetäjinä diakoniatyöntekijät Kirsti Vuoloja
Sari Koski, laskutus leirin jälkeen.
Ilmoittautumiset
20.7. mennessä diakoniatoimistoon 016-3355236.
20.6. jälkeen klo 8-9 välillä 016-3355238.
Tiedustelut
Kirsti Vuolo 0400-261589, 4.7. asti.
7.7. lähtien Jouni Hilke 040-7604538.
Järjestää Rovaniemen seurakunnan diakoniatyö

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

Mistä oli kyse?

Suvivirskokonaisuus TK

Että kouluissa ei järjestettäisi tilaisuuksia
joissa on vakaumuksen mukaista sisältöä
n Yksityinen kantelija pyysi oikeuskansleria tutkimaan, toimivatko koulut perustuslain, yhdenvertaisuus- ja
uskonnon ja omantunnon vapaus
-säännösten sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaisesti järjestäessään uskonnon harjoittamista kouluajalla.
Asiaa selvittänyt apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen päätteli:
”Sekä positiivisen että negatiivisen uskonnonvapauden kannalta ja
Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö huomioon ottaen
kouluissa tehtäviä julkisen vallan
neutraalisuuden ja uskonnonvapauden yhteensovittamiseen tähtääviä
järjestelyitä perustellumpaa olisi se,

että kouluissa ei lainkaan järjestettäisi
opettajien tai muun koulun henkilökunnan taikka seurakunnan työntekijän johtamia tilaisuuksia, joissa on tietyn vakaumuksen mukaista sisältöä.”
”Näkemykseni mukaan kouluissa
nykyisessä muodossaan järjestettävät
uskonnolliset tilaisuudet ovat ongelmallisia julkisen vallan neutraalisuuden sekä yhdenvertaisuuden edistämisvelvollisuuden näkökulmasta.”
”Katson, että Opetushallituksen olisi aiheellista perus- ja ihmisoikeuksiin
perustuvan uskonnonvapauden turvaamisen näkökulmasta harkita vuonna 2006 laatimansa tiedotteen tarkistamista siten, että edellä esittämäni
näkökohdat otetaan huomioon.”

Apulaisoikeuskanslerin kohupäätöksestä
linjaus perustuslakivaliokuntaan

Suvivirren laulamiselle
hyväksyntä eduskunnassa
n Kohu Suvivirrestä ja muista maamme kansalliseen uskonnolliseen perinteeseen liittyvistä tavoista kouluissa
nousi maaliskuun lopulla.
Kirkkoon kuulumattoman vanhemman valituksen perusteella apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen
pohti uutta linjausta, että kouluissa ei
tulisi järjestää tilaisuuksia, joissa on
uskonnollisen vakaumuksen mukaista
sisältöä.
Puumalaisen linjauksessa ei sinänsä
puhuttu Suvivirrsetä, mutta juuri siitä
tuli julkisen keskustelun kärki.

Perustusvaliokunta:
Suvivirren saa laulaa juhlissa
Kohun takia myös eduskunnan perustuslakivaliokunta otti kantaa. Sen mukaan suvivirren laulaminen koulujen
kevätjuhlissa saa jatkua.
Valiokunta ilmoitti huhtikuun lopulla, että se ei pidä tarpeellisena muuttaa
aiempaa kantaansa koulujen perinteisten juhlien osalta.
Valiokunnan mukaan tällaisia juhlia
ei voida vain yksittäisen virren laulamisen takia pitää uskonnon harjoittamiseksi katsottavina tilaisuuksina.
Valiokunta katsoo myös, että muitakin vastaavia, sinänsä uskonnollista
alkuperää olevia perinteitä voi sisältyä
koulun juhliin.
Myöskään juhlapyhien viettoon liittyvät jumalanpalvelukset eivät ole ongelmallisia, kunhan niistä tiedotetaan
etukäteen ja osallistuminen on vapaaehtoista.

Seurakunnan päivänavauksista ilmoitettava
Sen sijaan ongelmallisia saattavat olla koulujen päivittäiseen toimintaan
kuuluvat, uskonnon harjoittamisena
pidettävät tilaisuudet, kuten uskonnolliset päivänavaukset ja ohjatut ruokarukoukset, valiokunta katsoo.
Sen mukaan niiden ajankohdasta on
tiedotettava etukäteen ja varmistettava,
että niihin osallistuminen on vapaaehtoista.
Valiokunta tähdentää, että oppilaalle tai hänen huoltajalleen pitää jäädä
todellinen ja aito vapaus valita, osallistuuko oppilas koulujen uskonnollisiin
tilaisuuksiin.
Lisäksi muistutetaan, että vaihtoehtoisen toiminnan on oltava mielekästä.

Uskonnon elementtejä
ei poisteta kouluista
Perustuslakivaliokunnan mukaan perustuslaki tai Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytäntö eivät edellytä
kaikkien uskontoon viittaavien elementtien poistamista kouluista.
Uskonnollista alkuperää olevien
kaikkien perinteiden välttäminen pitkälle vietynä ei valiokunnan mielestä
edistä uskonnollista suvaitsevaisuutta.
Perustuslakivaliokunnan tehtävänä
on arvioida eduskunnassa lakiesitysten
perustuslainmukaisuutta ja sitä, miten
ne suhtautuvat Suomen allekirjoittamiin kansainvälisiin ihmioikeussopimuksiin.

Jukka Keskitalo:
viisas linjaus
Kirkkohallituksen
kansliapäällikkö
Jukka Keskitalo pitää perustuslakivaliokunnan linjausta viisaana.
- Valiokunta on tehnyt viisaan ja
tasapainoisen linjauksen Suvivirrestä
ja uskonnollisista tilaisuuksista koulussa. Perusvireenä lausunnossa on
myönteinen uskonnonvapauden tulkinta eli oikeus tunnustaa ja harjoittaa
uskontoa.
- Linjaus merkitsee sitä, että kouluissa on edelleen mahdollista järjestää koululaisjumalanpalveluksia ja
uskonnollisia päivänavauksia, joihin
oppilaat voivat osallistua.
- Ketään ei pakoteta osallistumaan
niihin. Heille, jotka eivät osallistu,
koulu järjestää vaihtoehtoista ohjelmaa.
- Perustuslaki turvaa Suomessa uskonnonharjoittamisen oikeuden sekä
uskonnottomien oikeudet ja suojaa
vieraan uskonnon harjoittamiselta,
Jukka Keskitalo toteaa.

Oikeusministeri:
Suvivirsi yhteistä kulttuuriperintöä
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) otti kantaa jo aiemmin keväällä.
- Suvivirsi on osa yhteistä kulttuuriperintöämme. Virttä ei tule unohtaa tai
piilottaa, vaan sen tulee kuulua kouluissamme myös tulevaisuudessa.
- Me emme saa pelätä jatkaa perinteitämme, ja siksi olen hämmästynyt,
että kysymys on taas tullut ajankohtaiseksi, ministeri Henriksson totesi.

Suvivirsi kuuluu

lukuvuoden pä

Suvivirsi lauletaan edelleen Rovaniemen koun
lujen kevätjuhlissa tai kevät-

kirkoissa. Kaupungin 26:sta
ylä- tai ala-asteen koulusta
tiettävästi missään virsi ei jää
laulamatta.
Valtakunnallista keskustelua suvivirren paikasta koulujuhlissa on seurattu ja sivuttu
myös täkäläisissä opettajainhuoneissa.
Pääskyn toimitus kysyi käytäntöä koulunjohtajilta ja rehtoreilta. Yli puolet vastasi, ja

n Rovaniemen kouluissa tehdään joko peruskoulun alkaessa tai vuosittain lukuvuoden
alussa oppilaille ja vanhemmille kysely uskonnon harjoitusta sisältäviin tilaisuuksiin
osallistumisesta. Sen mukaisesti toimitaan ja tarvittaessa
järjestetään muuta korvaavaa
toimintaa.
Rehtori Hannu Virkkunen
kertoo Napapiirin yläasteella
kysyttävän, onko oppilaita,
jotka eivät halua kuunnella
seurakunnan päivänavausta.
- Tällä hetkellä ei ole yhtään sellaista oppilasta, vaan
kaikki ovat mukana päivänavauksissa.

Seurakunta arvostaa
koulua ja sen työtä
Hannu Virkkunen kiittää seurakuntaa hyvästä yhteistyöstä.
- Olen erityisen paljon arvostanut sitä, että jopa kirkkoherra on käynyt pitämässä
päivänavauksia. Se osoittaa,
että seurakunta todella haluaa
tehdä yhteistyötä ja arvostaa
koulua ja sen tekemää työtä.
Myös Hirvaan ala-asteella
kaikki oppilaat osallistuvat
päivänavauksiin.
- Ei ole noussut esille tarvetta järjestää erillisiä tilaisuuksia, opettaja Laila Ylitalo
kertoo.

Enemmistön mielipiteellä
ja oikeuksilla on arvonsa
Vaaranlammen ala-asteella on
vakiintunut käytäntö, että seurakunnan päivänavaus, jumis
ja kirkossa käynti ovat vapaaehtoisia muiden uskontokuntien jäsenille tai kirkkoihin
kuulumattomille.
Heille on kyseisen tilaisuuden aikana omassa tilassa
muuta toimintaa, jossa on mukana koulun henkilökuntaa.
Rehtori Jorma Turpeenniemi sanoo koulun mielellään toivovan nykykäytännön
jatkuvan seurakunnan osalta
myös tulevaisuudessakin.
- Minusta myös enemmistön
mielipiteellä ja oikeuksilla on
oma arvonsa, Turpeenniemi
korostaa.

Tervetullut vaihtelu
koulun aamuihin
Myös Nivankylän koulunjohtaja Raija Setälä toivoo käytännön jatkuvan.

heistä kaikki ilmoittivat suvivirren kuuluvan ohjelmaan.

”Kuin nenä päähän”
Oikaraisen
koulunjohtaja
Hannu Rahko vastasi kyselyymme:
- Lauletaan ja kovaa!
Muurolan rehtori Reino
Eero sanoo virren laulamisen
olevan itsestään selvää. Hän
myös sanoitti sen merkitystä:
- Ilman Suvivirren säveliä
juhla jäisi tunnetasolla torsok-

si. Se kuuluu koulun kevätjuhlaan aivan kuin nenä päähän.
Saaren koulun rehtori Olavi
Tammimies muistuttaa, että
”on olemassa aina traditioita
ja suvivirsi on yksi suuri sellainen”.
Saaren koulussa on käyty
keskustelua valtakunnallisen
uutisoinnin pohjalta. Henkilökunnan yleinen mielipide siitä
on: ”paljon melua tyhjästä”.
Rehtori Kari Ollila ilmoittaa, että Ounasvaaran peruskoulussa ja Katajarannan kou-

Seurakunnan

päivänavaukset

tervetulleita.
Mutta joissakin
kouluissa
käytänteitä
ehkä tarkistetaan
- Seurakunnan edustajan
vierailut päivänavauksien pitäjänä ja esirippikoulun opettajana ovat olleet tervetullutta
vaihtelua koulun aamuihin.
Syväsenvaaran rehtori Mari Vuorisalo arvioi seurakunnan päivänavaus määrän
- noin 8 kertaa lukuvuodessa
– olevan sopiva.
- Lisäksi syksyllä jumis on
oikein mukava tapahtuma.
Heille, jotka eivät osallistu,
on erillistä ohjelmaa.
Nivavaaran rehtori Mikko
Paananen kertoo koulussaan
kysyttävän huoltajilta kirjallisesti koulun alkaessa 1.
luokalla osallistumisesta uskonnon harjoittamista sisältäviin tilaisuuksiin ja toimitaan
tämän mukaan, ellei huoltaja
ilmoita muutosta.
Muurolassakin kysely tehdään ja sen mukaan toimitaan.
Rehtori Reino Eero sanoo,
että seurakunnan päivänavaukset ovat tervetulleita.
- Joskus ne ovat uskonnollista hartaudenharjoitusta, eivät aina nekään.
- Kun muu koulu menee
kappelille lukuvuoden avaushartauteen, uskonnonharjoituksesta pidättäytyville on
järjestetty valvottua muuta
ohjelmaa koululla.

kouksineen tunnustuksellisia
ja uskonnon harjoittamista.
- Korkalovaarassa päivänavaus tulee keskusradion kautta
kaikkiin luokkiin ja käytäville.
On hieman vaikea osoittaa ev.
lut. kirkkoon kuulumattomille
paikkaa, jossa he voisivat olla
päivänavauksen ajan.
Myös Ounasrinteen rehtori
Jorma Kauttio arvioi, että
käytänteitä tulee tarkentaa.
- Meillä on monen eri uskontokunnan edustus johtuen
mm. maahanmuuttajaoppilaiden määrästä.
Rantavitikan rehtori Tiina
Mölläri toteaa koulussaan
haasteena olevan sellaisen tilan löytäminen, johon päivänavaus ei kuuluisi. Oppilaille,
jotka eivät osallistu seurakunnan päivänavauksiin, on järjestetty oma ohjelma.

Joissakin kouluissa
pohditaan käytänteitä
Korkalovaaran rehtori Heikki Ervast puntaroi, että päivänavausten suhteen täytyy
jatkossa pohtia käytänteitä,
koska seurakunnan pitämät
päivänavaukset ovat olleet ru-

Jumis syyskauden alussa koetaan Rovaniemen kou

itsestään selvästi Suvivirsi
kajahtaa kirkon
äätökseen
portailta 1.6.
Messun
jälkeen
klo 11.15

lussa Suvivirsi raikaa sekä
juhlassa että kevätkirkossa.
Muun muassa Nivavaaran
ja Hirvaan kouluilla suvivirsi lauletaan perinteisesti
vain kevätkirkossa.

Kysymykset peruskoulujen
rehtoreille ja koulunjohtajille

n Rovaniemen seurakunnassa vietetään
kesäkuun ensimmäisenä sunnuntaina 1.6.
Suvivirren sunnuntaita.
Yksi kiivaimmista julkisista keskustelunaiheista tänä keväänä on liittynyt nimenomaan siihen, miten uskonnollista alkuperää olevia perinteitä voidaan sisällyttää
koulujen juhliin.
Keskustelussa on otettu kantaa siihen,
miten uskonnollisten tilaisuuksien järjestäminen kouluissa on ongelmallista uskonnonvapauden ja yhdenvertaisuuden kannalta.
Suuri palautteen määrä sai osaltaan aikaan sen, että asiaan otti kantaa myös eduskunnan perustuslakivaliokunta. Se on todennut, että Suvivirsi saa raikua koulujen
juhlissa.
Perustuslakivaliokunta ei pitänyt ongelmallisena vuotuisia, esimerkiksi juhlapyhien
viettoon liittyviä jumalanpalveluksia, joista
tiedotetaan etukäteen ja joihin osallistuminen on kaikille vapaaehtoista.

Kaikille Suvivirren
ystäville annetaan
mahdollisuus tulla laulamaan virsi Rovaniemen kirkon portaille sunnuntaina 1.6. klo
10 alkavan messun jälkeen. Suvivirsi
kajahtaa arviolta klo 11.15.
Kirkon messussakin tämä virsi soi
erilaisina variaatioina.
Myös eri kappeleilla vietetään suvivirren sunnuntaita, tarkemmat ajankohdat
löytyvät kirkollisista ilmoituksista sekä verkosta:
rovaniemenseurakunta.fi

1. Lauletaanko koulunne kevätjuhlassa Suvivirsi?
Onko tästä ollut nyt keskustelua?
2. Koulunne päivänavauksissa
vierailee myös seurakunnan edustaja
sovitun aikataulun mukaisesti.
Onko tarvetta tarkistaa käytäntöä?
Onko seurakunnan järjestämän
päivänavauksen ajaksi järjestetty
erikseen tilaa ja ohjelmaa heille, joka
eivät siihen halua osallistua.

Seurakunta on kouluille

mieluinen kumppani
n Seurakunnilla on valtakunnallisesti laajaa yhteistyötä koulujen
kanssa. Viime vuonna kirkon työntekijät tekivät yli 42 600 vierailua
kouluihin.
Yhteistyön muotoja ovat muun
muassa päivänavaukset, oppitunnit,
ryhmätyöskentelyt sekä työskentely erityisopetuksen kanssa.
Opetushallituksen selvityksen
mukaan seurakunnat ovat kouluille
ylivoimaisesti suosituin yhteistyökumppani verrattuna esimerkiksi
kunnan muihin toimijoihin, yrityksiin ja järjestöihin.
Selvityksen mukaan 96 prosenttia peruskouluista ja 91 prosenttia
lukioista tekee yhteistyötä seurakuntien kanssa.
Kuva MOK

uluissa hyvänä. Kuva syksyltä 2009 Ounaspaviljongilta.

Monipuolisesti
yhteisin pelisäännöin

Seurakunnan ja koulun yhteistyö
jakautuu neljään eri tapaan.
Uskonnon tunteihin liittyvä yhteistyö tapahtuu opetussuunnitelman mukaan.
Koulun juhliin seurakunnan
edustajat voivat osallistua kutsuvieraina.
Koulun uskonnolliset tilaisuudet,
kuten jumalanpalvelukset, katsotaan osaksi koulun arvo- ja uskontokasvatusta.
Lisäksi seurakunta voi olla
kumppanina koulun kasvatus-, hyvinvointi- ja kriisiyhteistyössä.

Etteivät puurot ja vellit sekaisin
Kirkkohallituksen kouluyhteistyöstä vastaava asiantuntija Tuula Vinko toivoo, että julkisessa keskustelussa ymmärrettäisiin yhteistyön
moniulotteisuus.
- Puurot ja vellit eivät saisi mennä sekaisin. Suvivirsikeskustelussa
puhutaan koulun juhlaperinteestä,
kun taas muut perustuslakivaliokunnan linjaukset koskevat uskonnollisten tilaisuuksien järjestämistä, Vinko muistuttaa.
Opetushallitus on tarkentamassa
kouluille ohjeitaan näistä tilaisuuksista, ja ohjeiden valmistuttua niistä
tiedotetaan myös seurakuntia.
Opetushallitus ja Kirkkohallitus
ovat suositelleet myös kouluille
yhteistyötä ensi syksyn seurakuntavaaleissa. Ne ovat ainoat valtakunnalliset vaalit, joissa äänestysikäraja on 16 vuotta.

JOONA ja muut Nivavaaran
4-vuotiaat synttäreillä
n Joona Karjalainen täytti neljä vuotta
tammikuussa, mutta hän tuli mielellään
vielä toukokuussa muiden Nivavaaran nelivuotiaiden kanssa yhteisille synttäreille
Aapakirkkoon.
Joonan vanhemmat Titta ja Toni Karjalainen kertovat, että Joonalle päiväkerho
tiistaisin on viikon tärkeä juttu.
Aapakirkon synttäreillä oli mukana
myös pikkusisko Aada, 2.
Nivavaaran lastenohjaajat Heini Hakola
ja Anne Heikkilä sekä Saaren-Nammankylien pastori Karita Kaukonen siunasivat
nelivuotiaat perhemessussa, jossa laulettiin muun muassa monen perheen kastevirsi ”Jumalan kämmenellä”.
Nivavaaran nelivuotiaat kutsutaan vuosittain yhteisille synttäreille kahdessa erässä: alkuvuodesta syntyneet toukokuussa ja
loppuvuodesta syntyneet syksyllä. (TK)

Titta ja Toni Karjalainen ovat asuneet
Nivavaarassa kolmisen vuotta.
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PÄIVÄ-, PERHE- JA
KOULULAISTEN
ILTAPÄIVÄKERHOT

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

RIPPIKOULUUN 2015
ILMOITTAUTUMINEN
ON KÄYNNISSÄ!
TÄNÄ KEVÄÄNÄ rippikou- MITEN
luun ilmoittautuvat vuonna 2000
ILMOITTAUDUTAAN
syntyneet. Ensimmäistä kertaa
ilmoittautumiset tehdään ja käsitellään sähköisesti. Nyt on tarjolla
aiempaa laajemmin mahdollisuuksia valita ryhmänsä koko kaupungin alueelta, sillä ryhmävaihtoehdot
ovat kaikkien nähtävillä eikä ohjelma rajoita esimerkiksi asuinalueen
mukaan.
Ryhmät jaetaan ilmoittautumisen päätyttyä ja ryhmävalinnat
ilmoitetaan rippikoululaisille alkusyksystä. Kokoontumiset alkavat
syksyn 2014 aikana ja rippikoulu
päättyy konfirmaatioon keväällä tai
kesällä 2015. Tarjolla tulee olemaan
25 ryhmää sekä pienryhmä. Rippikoulun voi käydä joko leirimuotoisena tai päiväkouluna.

Kesän konfrmaatot
Keskikaupunki
9.-14.6.
Norvajärvi
7.-12.7.
Norvajärvi
Ounasvaara
2.-7.6.
14.-19.6.
30.6.-5.7.
14.-19.7.

konfrmaato
22.6. klo 15
13.7. klo 15

kirkko
kirkko

Norvajärvi 8.6. klo 12.30
Norvajärvi 22.6. klo 12.30
Norvajärvi
6.7. klo 15
Norvajärvi 27.7. klo 12.30

kirkko
kirkko
kirkko
kirkko

Saaren-Nammankylät
2.-7.6.
Norvajärvi
8.6. klo 15
23.-28.6. Norvajärvi
29.6. klo 10
23.-28.6. Norvajärvi 29.6. klo 12.30
7.-12.7.
Norvajärvi 20.7. klo 12.30

kirkko
kirkko
kirkko
kirkko

Alakemijoki
14.-19.6. Norvajärvi
21.-26.7. Norvajärvi

22.6. klo 11
3.8. klo 11

Muurola
Muurola

Yläkemijoki
9.-14.6.

15.6. klo 11

Aut

Ounasjoki
9.-14.6.
23.-28.6.

Oivanki

Oivanki
15.6. klo 15
Vuontspirt 6.7. klo 12.30

Korkalovaara-Ylikylä
2.-7.6.
Oivanki
9.-14.6.
Norvajärvi
30.6.-5.7. Norvajärvi
14.-19.7. Norvajärvi
28.7.-2.8.
kappeli

kirkko
kirkko

ILMOITTAUTUMISAJAN
JÄLKEEN

Ilmoittautuminen löytyy seurakunnan
nettisivuilta: http://www.rovaniemenseurakunta.fi/ilmoittautumiset/.
Tuon osoitteen takana ovat kirjalliset
ohjeet sekä suora linkki ilmoittautumislomakkeelle. Ilmoittautuminen
avautui 12.5. ja päättyy 1.6. Ole nopea
jos et ole vielä ilmoittautunut! Jos et
ole 7-luokalla ja olet syntynyt vuonna
2000, voit ilmoittautua halutessasi
rippikouluun samalla tavalla kuin
muutkin tai käydä seuraavana vuonna
luokkatovereidesi kanssa. Myös 1999
syntyneet saavat ilmoittautua, jos viime vuoden ilmoittautuminen meni ohi.
Jos olet Rovaniemen seurakunnan jäsen ja käyt rippikoulun muualla, kuten
toisessa seurakunnassa tai järjestöjen
rippikoulussa, ilmoittaudu sähköisesti
ohjeiden mukaan.

Isoset
n Kesän rippikouluissa Rovaniemellä on mukana taas lähes
satakunta isosta, jotka toimivat
vetäjien apuna ryhmänjohtajina
muun muassa ryhmäkeskusteluissa, iltaohjelmissa ja päivärutiinien
pyörittämisessä.
Isosten koulutus on kolmivaiheinen: itu, isonen ja avustaja.
Ensimmäisen vuoden itu-koulutukseen pääsee rippikoulun jälkeen.
Toisen vuoden isos-koulutus
jatkaa opetusta ja sen käyneet
siunataan tehtäväänsä, kuten tänä
vuonna 18.5.
Osa isosista jatkaa vielä avustajan koulutuksella, jolloin myös
tehtävät ripareilla laajenevat vaativammiksi.

”Olen oppinut paljon”
Kesäkuussa Lemmenjoen kansallispuistoon kuuden päivän vaellukselle suuntaavalla vaellusriparilla on isosia kaikista vaiheista:
Riikka Muje on avustajana käynyt
kaikki portaat, Aapo Niva on suorittanut isoskoulutuksen ja Jimi
Viitasaari taas vasta aloittanut
itu-vaiheella.
Peruskoulun päättävä Jimi Viitasaari oli viime kesänä Korkalo-

Jos ilmoittautumisaika menee
sinulta ohi, ole yhteydessä rippikoulutoimistoon. Ryhmäjaosta
tiedotetaan syksyllä. Jokaisen
rippikoululaisen ensimmäinen
ryhmätoive todennäköisesti ei
onnistu vaan paikkoja arvotaan jos
ryhmän maksimimäärä ylittyy. Jos
et ole tyytyväinen ryhmääsi, voi
syksyn aikana esittää vaihtotoiveita rippikoulutoimistoon. Tästä
tulee ohjeita syksyllä tiedottamisen
yhteydessä.
Siunattua rippikoulutaivalta
ja aurinkoista kesää koko
nuorisotyön puolesta!
Jere Turpeinen
vs. nuorisosihteeri
			

ovat riparin
suosion voimavara
Kuva TK

Riikka Muje sai vaellusriparin harjoituksessa Aapo Nivalta (vas) ja Jimi Viitasaarelta ensiapua jalkapohjan hiertymään.
vaaran riparilla. Hän pääsee isoseksi poikkeuksellisesti varamiehenä jo itu-vuoden jälkeen
- Olen oppinut paljon uutta ja
myös kerrannut vanhaa, joka on
tullut esiin partion johtajakoulutuksessa.
Myös Aapo Niva pitää isoskoulutusta opettavaisena ja miellyttävänä kokemuksena. Hän sanoo
oppineensa paljon myös itsestään.
- Ehkä olen nyt aiempaa avoi-

mempi ja rohkenen enemmän
pohtia asioita yhteisesti.
Kevään ylioppilas Riikka Muje
arvelee mieltyneensä isostoimintaan, koska tykkää olla ihmisten
kanssa tekemisissä.
Hänellä on kokemusta lukuisilta leireiltä aiemmilta kesiltä.
- Toivon, että meillä olisi nytkin
tulossa tosi kiva ja antoisa leiri.
Vaellusriparilla kolmen isosen
kanssa patikoi 14 leiriläistä.
Kuva Rainer Hiuspää

15.6.klo 13
15.6. klo 10
21.9. klo 13
27.7. klo 13
3.8. klo 13

Yhteiset rippikoulut
2.-12.6.
Srk-kot
15.6. klo 12.30
13.-19.6.
vaellusrk
28.6. klo 11
21.-26.7. Norvajärvi 3.8. klo 12.30
24.7.-3.8.
Leirikari
20.9. klo 11

Korkv.kpli
Korkv.kpli
Korkv.kpli
Korkv.kpli
Korkv.kpli

kirkko
kirkko
kirkko
kirkko
Kaksivuotisen isoskoulutuksen käyneet siunattiin tehtäväänsä Rovaniemen kirkossa 18.5.
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18-30-vuotias!
Tiedätkö, mitä teet ensi syksynä?

uskonjaljilla.blogspot.com

- varaa maanantaisi.

Isovanhemmat ja lastenlapset
retki Norvajärvelle
la 16.8. klo 10-15
Retkellä askarrellaan,
ulkoillaan, ruokaillaan,
lauletaan, leikitään ja
pidetään leirikirkko. Matkat omilla kyydeillä.
Mukana leirillä Sanna Kerola, Marjo Rundgren ja
lastenohjaajia.
Ilmoittautuminen www.rovaniemenseurakunta.fi
1.6. alkaen sähköisellä lomakkeella.
Lisätietoja antavat
mari.karanta@evl.fi puh. 040-7617448.
mira.uimaniemi@evl.fipuh. 040-6538415.

Retken järjestää Rovaniemen seurakunnan
lapsi-ja perhetyö

Päiväkerhot syksyllä 2014
Päi väkerho
onseurakunnan 3-6 vuotiaillejärjestämää kerhotoimintaa, jossa annetaan kristillistä
kasvatusta. Kesäkuussa kerhopaikoissa toimivat kesäkerhot, jotka on tarkoitettu 3-10
vuotiaillelapsille. Ohjaajina kerhoissa toimivat seurakunnan lastenohjaajat.
Kerhojen ohjelma
Päiväohjelmaan kuuluuhartaushetki, luovaa toimintaa, laulua, leikkiä, satuhetki ja
ulkoilua. Kerhossa syödään pieni välipala jonka kerholainen tuo kotoa.
Kunkin kerhokerran ohjelma jäsentyy menneillään olevaan aiheeseen –lapset ja heille
tärkeät asiat saattavat muuttaa ohjelmaa.
Lukukausimaksut
Kerran viikossa kokoontuvat 20€.
Kaksi kertaa viikossa kokoontuvat 40€.
Kolme kertaa viikossa kokoontuvat 60 €.

Ilmoittautuminen kerhoihin alkanut 1.5.
Kerho kolme kertaa viikossa kolmen tunnin ajan
Aapakirkko Aapatie 6
040-7428846
Korkalovaarankappeli Vaaranlammentie 3
0400-335261
Ounasrinteenkappeli Saaruantie3
040-8404163
Seurakuntakoti Rauhankatu 70 F
040-8345877
Kerho 1-2 kertaa viikossa 2-3 tunnin ajan
AlakorkaloNiskanperänkuja 13 C 11
Keltakangas Keltakangas 2
Koskenkylä Eliisantie 3 D 10
Nivavaara Asematie 1
Sinettä Kittiläntie 2177
VennivaaraKevätportti 2
Viirinkangas Keltakangas 2
Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella
www.rovaniemenseurakunta.fi/Ilmoittautumiset.

040-5745122
040-8404178
0400-264944
040-5596551
040-7428867
040-7016171
040-8404178
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MUSIIKKIA

KIRKOSSA
01.06. Suvivirren sunnuntai.
04.06. klo 13-13.30 musiikkihetki, Päivi Hintikka.
Vapaa pääsy.
08.06. klo 19 Heleästi kesäillassa -konsertti. Sopraano
Wenhao Zhang, pianisti Maie Kuusik. Vapaa pääsy.
11.06. klo 13-13.30 musiikkihetki, Maie Kuusik.
Vapaa pääsy.
16.06. klo 19 Kamarimusiikkia kesäillassa, Beethoven,
Dvorak, Chopin, Heidi Miettunen sello, Anna Maria
McElwain piano. Vapaa pääsy.
18.06. klo 13-13.30 musiikkihetki, Olli Pylkkänen kitara,
Mauri Miettunen alttohuilu, urut. Vapaa pääsy.
20.06. klo 18 Suvilaulujen ilta, Sari Kuirinlahti,
Mauri Miettunen. Vapaa pääsy.
25.06. klo 13-13.30 musiikkihetki, Mauri Miettunen.
Vapaa pääsy.
Jutajaisten kirkkotilaisuudet
25.06. klo 21 Saima-monologi, lausuntataiteilija Ulla
Miettunen, ohjaus Eila Paananen. Pääsylippu 10 €.
26.06. klo 18 "Kertomuksia elämästä", Maarit ja Sami
Hurmerinta. Pääsylippu 15 €/ 10 €.
28.06. klo 17 ”Hääkellojen kutsu" -kantaatti solisteille,
kuorolle ja orkesterille. Lapin Lauluraito, Laudus-kuoro
sekä Koillis Lapin Musiikkiopisto. Pääsylippu 10 €.
29.06. klo 10 Jutajaisten juhlamessu ja
kunniakäynnit sankarihaudoilla.

Ilta Kirkkolammella

Näet mitä näet,
kuulet mitä kuulet
K
un kesäkausi käynnistyy seurakunnassamme
juhlavasti
Suvivirren sunnuntaina 1.6, se
merkitsee myös sitä, että kesän
musiikkisarja käynnistyy.
Nyt on ensimmäistä kertaa vapaa pääsy kaikkiin kesän musiikkitapahtumiin ilman ohjelmamaksua Jutajaisia lukuunottamatta.
***
Joka keskiviikko on kirkossa klo
13 kanttorien toteuttama musiikkihetki. Toivottavasti siitä muodostuu niin rovaniemeläisille
kuin matkailijoille luonteva tapa
pysähtyä kirkkoon, kuuntelemaan
ja aistimaan.
Puoli tuntia kestävä musiikkihetki on sopiva hengähdystauko niin että ehtii pysähtymään, mutta
ei liian pitkä, että se ei mahtuisi
päivän ohjelmaan.
Keskiviikkoiltaisin voi osallistua myös arki-illan ehtoolliseen
ja Kirkkolampi-iltaan.
Virsilauluun on mahdollisuus
osallistua myös Helmikammarissa joka torstai klo 12 ja juhannusaaton suvilauluissa. Toki
jokainen messukin on laulavan
seurakunnan yhdessä oloa.

Sävelkaikuja

***

Kuulin hiljattain eräästä viisaalta
tuntuvasta kauneuden määritelmästä: Sinä näet mitä näet, se on
henkilökohtainen asia.
Sama voitaneen soveltaa myös
kuulemiseen, Sinä kuulet mitä
kuulet.
Kirkossa pysähtyessä silmille on
paljon katsottavaa ja musiikkihetkissä myös kuunneltavaa. Kukaan
muu ei voi nähdä Sinun silmilläsi,
kukaan muu ei voi kuulla Sinun
korvillasi.
Alttarifresko ja lukuisat yksityiskohdat kirkossa antavat tilaa
mielen latautumiselle, musiikki
parhaimmillaan voi olla kanavana
niin, että mieli saa levätä.

keskiviikkoisin säävarauksella.
Sanaa, rukousta, musiikkia,
pyhiinvaellus Kirkkolammen ympäri ym.
20.6. Juhannusaatto Kirkkolammella.
5.9. Taiteiden Yö Kirkkolammella.
Tule valmistelemaan iltoja kanssamme
Vapaaehtois et kokoontuvat ti klo 17-18
seurakuntakodin yläsalissa, Rauhankatu
70G (17.6. saakka)
Tied. Sari Kuirinlahti
p.040-5504732
sari.kuirinlahti@evl.fi
www.rovaniemenseurakunta.fi

***
Tässä yhteydessä kiitän lämpimästi niistä lukuisista onnitteluista,
joita olen saanut Vuoden Kanttori
-nimityksen johdosta!
Lähestyvän suven ja suvivirren
tunnelmissa
Mauri Miettunen
johtava kanttori

***
Näin keväisin haravointijätettä
syntyy paljon ja usein minäkin sitä
kuskaan peräkärryllä kaatopaikalle. Tuntuu hyvältä saada paikat
kotipihalla siistiksi - kiitos vaimon
ahkeruuden, minä enempi vain
kuljetan kasoja.
Mutta milloin me puhdistamme
mielemme syvyyksiä kaikesta ylimääräisestä painolastista?

KontraPunctum Vanhan musiikin festivaali Korundissa
n Kontrapunctum - Vanhan laulu- ja soitinmusiikin festivaali tarjoaa musiikkielämyksiä teemalla
”Taivaisia säveliä” Korundissa
29.5.-1.6.
Konserteissa kuullaan 1750-luvulla ja sitä ennen sävellettyä
musiikkia, jota aikoinaan kuultiin
hoveissa, katedraaleissa ja luostareissa sekä kapakoissa ja markkinoillakin.
Viime vuosikymmeninä vanha
musiikki ja sen autenttiset esityskäytännöt ovat alkaneet kiinnostaa

muusikoita ympäri maailman.
Yksinkertaisuus, melodisuus ja
soinnin puhtaus viehättävät vastapainona romantiikan ajan ylitsevuotavalle runsaudelle tai modernismin sävellajittomuudelle ja erilaisten efektien sekamelskalle.

KONSERTIT
Maria - tähti, ruusu ja lilja
To 29.5. klo 17
Kolme messua pyhälle neitsyelle.
Säveliä myöhäiskeskiajalta ja
varhaisrenessanssin aikakaudelta.
Oululainen vanhan musiikin
lauluyhtye Cappella pro Vocale.
Sonetteja ja sonaatteja
Pe 30.5. klo 19
Barokin soolo- ja triosonaatteja
ryyditettynä Shakespearin säkein.
Rovaniemeläinen Vanhan musiikin
soitinyhtye (Monika Kleinecke,
nokkahuiulu, Maie Kuusik,
cembalo, Sanna Haakana, sello)
vierailijana Sirpa Kurra, nokkahuilu; Tuija Alariesto, lausunta.

4.6.-5.9. klo 18.45-20

Näissä musiikkihetkissä siihen
on toivottavasti mahdollisuuksia,
jopa niin, että papin kanssakin voi
keskustella. Hän on paikalla joka
päivä klo 12-14 kirkossa, kirkkohan on sinänsä auki klo 9-21 kesäaikana.
Löydä siis paikkasi kirkosta kaikessa rauhassa, lepohetki – kirkkohetki – rukoushetki – mielen
kylpylä. Se saa olla kaikkea näitä,
niin kuin Sinä haluat.

Sfäärien harmonia
La 31.5. klo 21
Keskiaikaisia lauluja Hildegard
von Bingeniltä trumpetti-improvisaatioiden ja kosmisen, elektroakustisen äänimaiseman kanssa.
Aino Peltomaa, sopraano, Jorma
Kalevi Louhivuori, trumpetti,
Antti Peltomaa, koskettimet,
bouzouki, äänisuunnittelu,
Henri Melaanvuo, visuaalinen
suunnittelu.
Joyful nymphs
Su 1.6. klo 15
Barokin ajan hersyviä sooloja ja
duettoja Brittein saarilta. David
Hackston ja Mikko Vehkaperä,
kontratenori, Martti Laivuori,
viola da gamba, Mirjam Kyrönseppä, cembalo.
Liput Korundista ja Lippupisteestä 10 € / konsertti. Festivaalipassi 30 €.
Festivaalin järjestää Vanhan
musiikin lauluyhtye Punctum ry.

Kirkonopas opastaa matkailijaa
Kirkonoppaat opastavat
matkailijoita kirkossa
elokuun loppuun saakka.
Kesäaikana kirkko on
avoinna päivittäin klo 9-21.
Oppaina toimivat Noora Kinnunen,
Marjo Poikela, Marja Sarkimaa,
Maria Koivuranta, Maria Leskinen
ja Martta Kukkonen.
Arkipäivisin klo 12-14 kirkossa
on tavattavissa myös pappi.

Marja Sarkimaa
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Lilja Kinnunen-Riipinen kiertää opiskelijoidensa Narongchain ja Kanyan
kanssa työtä tukevia seurakuntia Suomessa reilut pari kuukautta.

Kuljetukset Tavivaaran
hautausmaalle
lauantaisin 10.5.-20.9.
(ei juhannuspäivänä21.6.).
Lähtöklo 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).

Diakonian Katulähetystyön perinteiset

LEIRIPÄIVÄT Norvajärven leirikeskuksessa
kesälauantaisin 7.6., 12.7. ja 30.8. kello 12.
Päivän ohjelmassa mm. hartaus,
ruokailu, kilpailuja, saunomista,
vapaata yhdessäoloa.
Bussikuljetus srk-kuksesta klo 11,
paluu klo 18.

Thaimaan todellisuus avautui Lilja Kinnunen-Riipiselle:

Tohtori hyvä,

eivät nämä ihmiset osaa
lukea tai kirjoittaa
T
haimaan lähetti Lilja Kinnunen-Riipinen saapui keväällä Suomeen kiertämään
lähettäjäseurakuntiaan
kahden
thaimaalaisen opiskelijan kanssa.
Ryhmä kiersi vappuviikolla Rovaniemen kouluissa kertomassa
työstään Thaimaassa. Seurakunnan tapahtumissa Kinnunen-Riipinen avasi uutta työnäkyään, opetuslapseuskoulun hanketta.

lmoittautumiset ja tiedustelut Sinikka Vilen, 040-7345914.
Leiripäivät ovat maksuttomia.
Tervetuloa, tuo ystäväsikin!

Ryhmä vieraili
myös seurakunnan OMA-illassa
tehden thaimaalaista ruokaa ja
kertoen työstään
Thaimaassa.

Draamaopettajasta
seminaarin johtajaksi
Lilja Kinnunen-Riipinen on työskennellyt Suomen Lähetysseuran
tehtävissä jo viidentoista vuoden
ajan. Näistä neljätoista on vietetty Thaimaassa, Luther-seminaarin
erilaisissa tehtävissä.
Seminaari on tiedekunta, toiselta nimeltään kirkon teologinen
koulutuskeskus, jossa tarjotaan
erilaisia koulutusohjelmia raamattukoulusta teologian maisterin
koulutukseen.
Alun perin Kinnunen-Riipinen
lähetettiin kouluttamaan draamaa.
Hyvin nopeasti seminaarissa kuitenkin huomattiin, että Kinnunen-Riipinen pystyi opettamaan
muitakin aineita.
Viimeksi hän on toiminut seminaarin johtajana, jonka tehtäviin
kuuluu esimerkiksi huolehtia seminaarin yhteyksistä kumppanimaihin ja neuvotella opiskelijoiden sponsorituista.
”Kaikki opiskelijamme ovat
maan köyhälistöä. Kukaan opiskelijoistamme ei pysty itse maksamaan koulutusta, joka on suhteellisen kallis, ja näin ollen jokaisella
on oma sponsori.”

Opetuslapseuskoulua
vuoristokylissä
Kolmisen vuotta sitten Lilja Kinnunen-Riipinen kuuli Taiwanin lähetyskentällä koulutuksesta, jossa
tavallisia ihmisiä koulutetaan Jeesuksen opetuslapsiksi.

Hanke pantiin alulle myös
Luther-seminaarissa, ja Kinnunen-Riipinen lähti muutamien
opettajineen ja opiskelijoineen
koulutusmatkalle erääseen Pohjois-Thaimaan vuoristokylään.
Näihin kyliin on kerääntynyt
esimerkiksi Kiinasta viime vuosisadalla pakomatkalle lähteneitä
perheitä ja heimoja.

Ilman monisteita
Ennen matkaa Kinnunen-Riipinen
otti yhteyttä paikalliseen pappiin
kysyäkseen, kuinka paljon osanottajia koulutukseen mahdollisesti
olisi tulossa ja kuinka monta materiaalipakettia heidän tulisi varata
mukaansa.
Pappi, Luther-seminaarin entinen oppilas, vastasi Kinnunen-Riipiselle:
”Tohtori hyvä, eivät nämä ihmiset osaa lukea tai kirjoittaa. Monisteet eivät ole siis tarpeen.”
Kouluttajien saapuessa vuoristokylään heitä odotti 400 innokasta
oppilasta.

Taide lähetyskentällä
Kuvatulla
Pohjois-Thaimaan
koulutusmatkalla taide osoittautui käyttökelpoiseksi opetusvälineeksi. Kun pieni kahdentoista
hengen bambumaja ei sadoille
oppilaille opetushuoneeksi riittänytkään, siirtyi koko joukko

vuoren rinteelle harjoittelemaan
liturgista tanssia.
”Yhdessä pohdimme miten työskennellä ja mitä metodeja käyttää, kun kuulijakunnasta kukaan
ei osaa lukea eikä kirjoittaa. Periaatteessa hyödynnetään samoja
asioita, kuin jos työskenneltäisiin
alle kouluikäisen kanssa - ihmistä
kiehtoo action, leikki ja värit sekä
kaikenlaiset rakentamiset.”
Lilja Kinnunen-Riipinen on väitellyt teologian tohtoriksi aiheenaan kirkkodraama. Hän kuvailee
ilmaisutaiteen keinojen olevan
Jumalalta saatuja lahjoja, joiden
käyttö opetuksessa on hänelle
luonnollista.
”Tunteiden ilmaiseminen esimerkiksi on jokaiselle tuttua, ja
Jeesus itsekin käytti roolin ottamisen harjoituksia opetuksissaan.
’Kuka teki oikein? Kenen roolin
ottaisit?”
”Muutos ja kokemukset, jotka
minun pitäisi Jeesuksen opetuksista välittää muille, liittyvät kaikki
siihen, mitä ihmiset ovat silloin
tunteneet ja kokeneet. Ilmaiseminen on siis lähtökohta.”
Lähettien kuulumisia voit seurata liittymällä Rovaniemen seurakunnan lähetysrenkaaseen ottamalla esimerkiksi yhteyttä lähetyssihteereihin.
Salla Korteniemi

Lähetysruutu

Rovaniemen
seurakunnan
ohjelmaa
kesäkuussa
sunnuntaisin
klo 9.55.-12.
Seuraa ilmoittelua
perjantain
Lapin Kansalehdessä.

Sydämellinen
kiitos
tukijoilleni!
”Kävelijä”
Erkki Vierimaa
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Vapaaehtoisten pankin nimeksi

TILKKUTÄKKI

n Rovaniemen seurakunnan vapaaehtoispankin nimeksi on valittu
Tilkkutäkki.
Voittaneen nimiehdotuksen esitti
Marita Seurujärvi. Logon suunnitteli ja toteutti Jouni Kupiainen.
Raadin perusteluja valinnalle:
- Tilkkutäkkiin voidaan loputtomasti lisätä uusia tilkkuja (uusia
vapaaehtoisia, vapaaehtoistoiminnan muotoja)
- Logon keskellä on punainen
risti kuten Rovaniemen pääkirkon
katollakin
- Tilkkutäkki on nuorillekin tuttu
- Tilkkutäkki luo mielikuvaa
lämmöstä, joka syntyy yhteydestä
Kristuksessa
- ”Ei laittanut tikkua ristiin” korvautuu nyt sanonnalla ”Laittoi tilkun ristiin”
Kristillinen vapaaehtoistoiminta perustuu Herramme Jeesuksen
Kristuksen kaste- ja lähetyskäskyyn: ”Minulle on annettu kaikki
valta taivaassa ja maan päällä. (Mt.
28: 18-20).”
Tämän lupauksen suojaan uskomme itsemme ja kaikki lähimmäisemme.
Ehtoollispöydässä
Herra lähettää meidät palvelemaan
toisiamme Rakkauden kaksoiskäskyn mukaisesti:

Tervetuloa joukkoon
Sinäkin olet rakas - sekä Luojalle
että meille! Olet lämpimästi tervetullut joukkoomme! Pyhä Henki
johdattakoon meitä niin, että jokainen meistä löytäisi oman paikkansa tässä seurakunnassa!
Kaikki vapaaehtoispankin kautta
jaetut tehtävät perustuvat vapaaehtoisuuteen: tehtävien suorittamisesta ei makseta rahallista korvausta. Ilo, jonka vapaaehtoinen ja
avuntarvitsija saavat sydämeensä,

Muita tehtäviä:
-

n Tilkkutäkki, Rovaniemen seurakunnan
vapaaehtoistoiminnan
verkkopalvelu, löytyy osoitteesta:
www.vapaaehtoispankki.fi/rovaniemi.
Sen avulla vapaaehtoiset saavat
päivitettyä tietoa avoinna olevista vapaaehtoistehtävistä. Samalla
seurakunta saa koottua vapaaehtoisten yhteystiedot luotettavasti
yhteen rekisteriin, mikä helpottaa
informaation lähettämistä kaikille
vapaaehtoisille.

Rekisteröityä voi
monin tavoin

Itsenäinen
rekisteröityminen
verkkopalveluun edellyttää omaa
sähköpostiosoitetta.
Jos vapaaehtoinen ei omista
sähköpostiosoitetta, rekisteröityminen voi tapahtua joko vapaaehtoistoimintaa ohjaavan työntekiKuva TK

29.05. klo 10
01.06.

Helatorstain messu.
Suvivirren sunnuntai. Lauletaan
suvivirsi kirkon portailla messun jälkeen 		
noin klo 11.15
04.06. klo 13-13.30 musiikkihetki, Päivi Hintikka. Vapaa pääsy.
08.06. klo 19
Heleästi kesäillassa -konsertti.
Sopraano Wenhao Zhang, pianisti
Maie Kuusik. Vapaa pääsy.
10.06. klo 10
lasten kesäkirkko.
11.06. klo 13-13.30 musiikkihetki, Maie Kuusik. Vapaa pääsy.
16.06. klo 19
Kamarimusiikkia kesäillassa, Beethoven,
Dvorak, Chopin Heidi Miettunen sello,
Anna Maria McElwain piano. Vapaa pääsy.
18.06. klo 13-13.30 musiikkihetki, Olli Pylkkänen kitara,
Mauri Miettunen alttohuilu, urut. 		
Vapaa pääsy.
20.06. klo 18
Suvilaulujen ilta, Sari Kuirinlahti,
Mauri Miettunen. Vapaa pääsy.
20.06.
Juhannusaatto Kirkkolammella.

KESKIKAUPUNKI
Ilta Kirkkolammella keskiviikkoisin
säävarauksella. Sanaa, rukousta,
musiikkia,ym. Ei järjestetä 18.6.
Norvajärven leirikeskuksessa katulähetys työn leiripäivä, Ilmoittautumiset ja

Haastattelun
kautta tehtäviin
Esimerkiksi - jos olet ilmoittautunut Mokkamestareihin (kirkkokahvien keittäjiin) ja olet aivan
uusi vapaaehtoinen, ensin sinut
haastatellaan.
Kun sinut vahvistetaan vapaaehtoiseksi, sen jälkeen voit käydä
klikkaamassa eri päivämäärinä
auki olevia kahvitusvuoroja.
Kirjautuessasi
vapaaehtoispankkiin omilla tunnuksillasi voit
katsoa omasta sähköisestä kalenteristasi, minä päivinä olet jo lupautunut tehtäviin
(Kirjaudu verkkopalveluun ja
klikkaa auki: Oma sivu – Kalenteri).
Näin tämä verkkopalvelu auttaa
sinua pitämään kirjaa omista harrastuksistasi!

Hyvät Rovaniemen seurakunnan
vapaaehtoiset, hetkeksikään te ette jää yksin. Herra itse lähettää
ja varustaa teidät. Saakoon Pyhä
Henki johdattaa teitä ja vahvistaa
teitä uskossanne.
Levittäkää Ilosanomaa Vapahtajastamme sanoin ja teoin. Tilkkutäkin lailla te tuotte kaivattua
lämpöä tähän kaupunkiin. Olkaa
runsaasti siunattuja!

Kirkon messuun
- Ristin ja kynttilöiden kantajat
- Esirukousavustajat
- Tekstinlukijat
- Virsikirjojen jakajat ja kerääjät
- Kolehdinkantajat
- Avustavia soittajia

Sunnuntaisin klo 10 messu. Tiistaisin klo 8.30 Aamun rukoushetki kirkon sakastissa. Keskiviikkoisin klo 18 arki-illan ehtoollinen. Kirkko on avoinna 31.8. asti klo 9-21. Pappi tavattavissa
ma-pe klo 12-14.

jän avulla tai arkipäivisin kirkkoherranvirastossa.
Ko. työalasta vastaava seurakunnan työntekijä hyväksyy ja
vahvistaa kunkin vapaaehtoisen
rekisteröitymisen. Vasta sen jälkeen vapaaehtoinen voi ilmoittautua haluamiinsa tehtäviin. Tarvittaessa vapaaehtoinen koulutetaan.

***

Avoimet
vapaaehtoistehtävät

ROVANIEMEN KIRKKO

07.06. klo 12

Ja vielä: Ainakin 700 talkoolaista
tarvitaan Lähetysjuhlille kesäkuussa 2015

on kirjaimellisesti korvaamatonta.
Kaikki vapaaehtoispankkiin liittyvät henkilöt haastatellaan ja tehtävästä riippuen myös koulutetaan
ennen kuin heidät otetaan mukaan
vapaaehtoistoimintaan.
Vapaaehtoistoiminnasta vastaavat työntekijämme ovat helposti
tavoitettavissa ja vapaaehtoisten
jatkuvana tukena.
Vapaaehtoistoiminta merkitsee
myös vastuuta. Jos et pääsekään
sairastumisen tms. syyn johdosta
hoitamaan lupaamaasi tehtävää, ilmoitathan asiasta pikimmiten ko.
vapaaehtoistoiminnasta vastaavalle
seurakunnan työntekijälle.
Kaikki vapaaehtoiset ovat vaitiolovelvollisia ja heidän tulee sitoutua ehtoihin, joilla heidät tehtäviin
valitaan.

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

04.06.-05.09.
klo 18.45-20

pyhäkoulunopettajaksi
Tule rukoilemaan kanssamme!
Ystäväksi yksinäiselle!
Palvelevan Puhelimen
päivystäjäksi
vapaaehtoiseksi Toivon Torille
Rukousvartio 24 / 7
ltaan Kirkkolammella 4.6.-5.9
Järjestysmieheksi
Kirkkolammelle
Helmikammarin
vapaaehtoistoimintaan
Haluaisitko kotiisi
radioraamisryhmän?

Vapaaehtoisten
yhteystietoja Tilkkutäkkiin

Sari Kuirinlahti

Tiedustelut: p. 040 550 4732
sari.kuirinlahti@evl.fi

Kesäallakka
17.06. klo 17

tiedustelut Sinikka Vilen, 040-7345914.
Bussikuljetus klo 11 srk-keskuksesta,
paluu klo 18.
srk-kodin yläsalissa Vapaaehtoiset,
kevätkauden viimeinen kerta.
Viikkopalaverit srk-kodilla jatkuvat 26.8.

YLÄKEMIJOKI
29.05. klo 14
30.05. klo 10
01.06. klo 13

KORKALOVAARA-YLIKYLÄ
01.06. klo 13
04.06. klo 18-20
15.06. klo 10
15.06. klo 13
22.06. klo 13

kappelissa sanajumalanpalvelus.
Suvivirren sunnuntai.
Vennin kesäpäivä Vennivaaran kerhotilalla.
kappelissa konfirmaatio, Sanna Kerola,
rippikoulu nro 18.
kappelissa konfirmaatio, Karita Kaukonen,
rippikoulu nro 17.
kappelissa messu, Mikko Reijonen.

08.06. klo 11
08.06. klo 14
15.06. klo 11
22.06. klo 13

Viirin kappelissa motoristikirkko,
Mirja-Liisa Lindström.
Viirin kappelissa koulujen kevätkirkko,
Mirja-Liisa Lindström.
Viirin kappelissa Suvivirren sunnuntai,
Mauri Miettunen, srk-kuoro.
Auttin kappelissa helluntain messu,
Eija Seppä.
Vuoskuojansuun laavulla nuotiolaulut, 		
Mirja-Liisa Lindström
Auttin kappelissa konfirmaatiomessu,
Mirja-Liisa Lindström,
Tauno Savioja, Mari Hytinkoski.
Somosen kirkolla suvilaulut,
Mirja-Liisa Lindström.

ALAKEMIJOKI
OUNASVAARA
15.06. klo 15

kappelissa sanajumalanpalvelus,
kesäteologi Ville Niva ja kesänuorisotyöntekijä Anne Kähönen.

SAAREN-NAMMANKYLÄT
01.06. klo 13
01.06. klo 13
08.06. klo 11
08.06. klo 13
22.06. klo 11
22.06. klo 13

Aapakirkossa virsikirkko.
Suvivirren sunnuntai.
Jouttikeron kappelissa virsikirkko.
Aapakirkossa sanajumalanpalvelus.
Jouttikeron kappelissa sanajumalanpalvelus.
Aapakirkossa Virsikirkko.
Jouttikeron kappelissa Virsikirkko.

31.05. klo 9

kappelissa koulujen kevätkirkko,
Reino Tikkinen, Katariina Rautio.

01.06. klo 10

kappelissa messu, Ilari Kinnunen.
Suvivirren sunnuntai.
kappelin pihalla juhannuspäivän
kesäkirkko, Reino Tikkinen.
kappelissa konfirmaatio, Ilari Kinnunen,
Katariina Rautio, rippikoulu nro 12.

21.06. klo 15
22.06. klo 11

OUNASJOKI
08.06. klo 13
22.06. klo 18

Maijasen kappelissa Kansanlaulukirkko,
Sanna Peltola, kuoro.
Marrasjärvellä Kansanlaulukirkko,
Sanna Peltola, kuoro.

