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Kristuksen rististä vapauteen
Teit, Herra, talven jäätäväksi,
vaan kohdussaan maa kantaa elämää.
Loit silmuun toivon kestäväksi,
maa kevään helmaan versot synnyttää.
Jos raskas onkin talven ahdistus,
niin väkevä on kevään vapaus.
Oi Herra, armon meille annat
ja Kristuksessa meidät vapahdat.
Niin kukkivat kuin jäiset rannat
luomisen uuteen päivään katsovat.
Ja luomakunta yhtyy kiitokseen,
Jumalan lasten riemuun, kirkkauteen.

Kari Yliräisänen

(Niilo Rauhala,Virsi 576)
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Pääkirjoitus

Rohkea toivo
U

nen ja valveen rajoilla olen joskus havahtunut tietoisuuteen, että tulee hetki, jolloin minua ei enää kerta kaikkiaan ole. Olemassaoloni ja minuuteni katoaa kokonaan. Kokemus on ainakin hetkellisesti ahdistava.
Ehkä kokemuksessani on jotain siitä, mitä viime vuosisadan eksistentiaalifilosofit ovat tarkoittaneet sanoessaan,
että kuolema on hiljainen taustamusiikki ihmisen elämässä, että tietoisuus kuolemasta on ihmisyyden tuntomerkki.
Jean Paul Sartre on sanonut: ”Ihminen on muukalaisena heitetty maailmaan eikä hän tiedä, mitä hän tekee. Ainoa minkä hän varmasti tietää on, että hän kuolee, että hänen olemassaolonsa päättyy.”

K

uolema on askarruttanut ihmiskuntaa alusta saakka.
Raamatun alkulehdetkin kertovat sen olevan ongelma
ja mysteeri, jolle haetaan selitystä. Syyksi kerrotaan ihmisen tottelemattomuus Jumalalle.
Moderni biologia löytää toisenlaiset perusteet kuolemalle. Niinpä kuolema mielletään luonnolliseksi ja tarkoituksenmukaiseksi vaiheeksi elämän kokonaisuuden rytmissä.
Myös monet kristityt ajattelevat näin, vaikka syvimmiltään
kristinuskon mukaan kuolema on vihollinen, jonka Jumala lopulta tuhoaa. Myös lääketiede ponnisteluineen sairauksia ja kuolemaa vastaan sisältää ajatuksen kuolemasta vihollisena.
Kuoleman mysteerin edessä me kaikki kysymme, mitä on
kuolema, onko olemassaoloa sen takana? Onko taivasta?
Onko myös ikuinen piina vai ns. kadotus lopullisena tuhoamisena osalle ihmisiä?

U

sko kuolemanjälkeiseen elämään on vähentynyt suomalaisten keskuudessa. Noin kolmannes ajattelee kaiken
elämän loppuvan kuolemassa. Vain joka kahdeksas uskoo
kirkon opettamalla tavalla kuolleista herättämiseen ja kahtalaiseen osaan (taivas tai kadotus) ikuisuudessa, toisen tutkimuksen mukaan viidennes. Joka kymmenes uskoo jälleensyntymiseen, reilu neljännes (27 %) ei osaa määritellä vakaumustaan asioihin.
Kuoleman arvoitus pysyy ja se heittää haasteensa jokaiselle meistä eri näkemysten aallokoissa.
Kirjailija Torsti Lehtinen kirjoittaa avoimen rehellisesti peloistaan ja toiveistaan kuoleman edessä.
”Vihaan kuolemaa ja pelkään elämän menettämistä. Allekirjoittaisin heti sopimuksen, joka takaisi kymmenen peräkkäistä elämää. … Elämän joutuu maksamaan kuolemalla. Se
on elämän hinta.”

ristillinen usko on aina ollut rohkeaa. Se on aina ollut jotain
sellaista, joka katsoo kylmien tosiasioiden lävitse johonkin
sellaiseen, jota ei vielä ole, mutta jonka tulemisesta on lupaus. Sitä pääsiäinenkin syvimmiltään kuuluttaa.
Kyse on rohkeasta uskosta, joka ei sulje silmiä tosiasioilta.
Sellaisesta kirjoitti vankilassa
pastori Dietrich Bonhoeffer (1906-45) ennen natsien suorittamaa teloituskuolemaansa: ”Meidän on elettävä maailmassa
ikään kuin Jumalaa ei olisi. Tämän me tunnustamme Jumalan
edessä. Meidän on elettävä kuin ne, jotka selviävät elämästä
ilman Jumalaa. Se Jumala, joka antaa meidän elää maailmassa
ilman Jumala-nimistä työhypoteesia, on se Jumala jonka edessä jatkuvasti seisomme.”

K

R

ristillinen pääsiäinen kuuluttaa iloisen uskaliaasti ilosanomaa kuoleman voittajasta. Moderni ihminen kysyy, voiko
siihen luottaa ja millä perustein?
Nykyaikainen tieteellinen raamatuntutkimus ei ole pystynyt
vahvistamaan Jeesuksen kuolleista herättämistä eikä toisaalta sitä kuomamaankaan. Viime kädessä kirkon usko perustuu Jeesuksen seuraajien kokemuksiin, joiden luonteen arviointi menee tieteellisen arvion ulottumattomiin.
Kristittyinä luotamme Jeesuksen oppilaiden antamaan
todistukseen. Kristillisen uskon mukaan kaikki todellisuus
ei ole siinä mikä voidaan mitata, punnita ja todentaa tieteellisenä faktana. Lopulta itse kukin ratkaisee henkilökoh-

Pääsiäisaamuna hauta oli tyhjä
Sapatin mentyä, viikon ensimmäisenä päivänä Magdalan Maria tuli
jo aamuhämärissä haudalle ja näki, että haudan suulta oli kivi siirretty pois.
Hän lähti juoksujalkaa kertomaan siitä Simon Pietarille ja sille
opetuslapselle, joka oli Jeesukselle
rakkain, ja sanoi heidät tavattuaan:
”Ovat vieneet Herran pois haudasta, emmekä me tiedä, minne hänet
on pantu.”

Pietari ja se toinen opetuslapsi
lähtivät heti juoksemaan haudalle. Miehet menivät yhtä matkaa,
mutta se toinen opetuslapsi juoksi
Pietaria nopeammin ja ehti haudalle ensimmäisenä. Hän kurkisti sisään ja näki käärinliinojen olevan
siellä, mutta hän ei mennyt sisälle.
Simon Pietari tuli hänen perässään, meni hautaan ja katseli siellä olevia käärinliinoja. Hän huomasi, että Jeesuksen kasvoja peit-

Viikon sana
tänyt hikiliina ei ollut käärinliinojen vieressä vaan erillään, omana
käärönään.
Nyt tuli sisään myös se toinen
opetuslapsi, joka oli ensimmäisenä saapunut haudalle, ja hän näki
ja uskoi. Vielä he näet eivät olleet
ymmärtäneet, että kirjoitusten mukaan Jeesus oli nouseva kuolleista.
Opetuslapset lähtivät haudalta majapaikkaansa. (Johanneksen evankeliumi 20: 1–10)

Pääsiäiseen Jeesuksen seurassa

Jeesus, sä Herramme,
sua seurata tahdomme.
Kanssamme kulje eteenpäin,
yhdessä, yksittäin.
Hoosianna, hoosianna,
hoosianna, hoosianna!
Saavu jo kuningas luoksemme,
täyttämään toivomme.
(Virsi 15:4)
Jeesuksen seuraajina olemme joskus hämmentyneitä. Jeesus opettaa
ja puhuu tavalla, jota voi olla vaikea ymmärtää. Hän pakottaa ihmisen pohtimaan ja ajattelemaan, eikä aina löydy valmiita vastauksia.
Jeesuksen viimeisellä aterialla
moni on varmasti ollut ihmeissään.
Mitä itsensä antaminen merkitsee?
Miksi Jeesus ojentaa leipää ja viiniä, ja väittää, ettei pian olekaan
enää täällä? Miksi lähdinkään häntä
seuraamaan, jos hän on pian poissa?

Vaiti kaikki palvokaamme
salaisuutta Kristuksen.
Hän on tullut keskellemme,
väisty, huoli maallinen.
Kristus täyttää kunniallaan,
ääret maan ja taivasten.
(Virsi 228:1)
Jeesuksen seura paljastaa myös
elämän rumat puolet. Paha ei ole
vain tuolla jossain tai noissa tuolla. Paha on meissä, vaikka aina sitä
ei kestä nähdä tai myöntää.
Kun tosipaikka tuli ja uhkaava tilanne koitti, myös Jeesus jäi yksin.
Seuraajat pettivät, kielsivät ja hylkäsivät. Yksin Jeesus kävi kuolemaansa. Yksin hän vastaanotti pilkan, ivan,
ruoskansivallukset ja naulaniskut.
En, rakas Jeesus,
ymmärtää voi kärsimystäsi,
vaan luotan, että sovitit
myös minun syntini. (Virsi 78:2)
Jeesuksen seuraajat saavat todistaa
hänen ylösnousemustaan. Kun kolmas päivä koitti, hauta olikin tyhjä. Kuolemaa ei enää ole. Jumala on
valmistanut ihmiselle tien pelastukseen Jeesuksessa. Jumala armahtaa
ihmisen rakkautensa tähden. Jumala ei hylkää ihmistä.
Kristus nousi kuolleista,
kuolemallaan kuoleman voitti

Kuva KHY

Pian saamme viettää riemuiten pääsiäisen juhlaa. Paaston aika alkaa
olla lopuillaan. Hiljaisella viikolla
kuljemme Jeesuksen seurassa hänen elämänsä viimeisissä vaiheissa.
Jeesuksen seurassa saamme iloita. Jeesus on ystävämme, jonka
kanssa on turvallista kulkea elämän
tiellä. Saamme kokea paljon hyvää
hänen kanssaan. Palmusunnuntaina
Jeesuksen seurassa iloitaan, heilutetaan oksia ja lauletaan Hoosiannaa.

Hartaus

ja haudoissa oleville
elämän antoi. (Virsi 90)
Sä kuljet seurassa Jeesuksen,
sen kertoo katseesi riemuinen,
sen kertoo laulusi helkkyvä
myös murheen kyynelten keskellä.
(Virsi 319:1)
Jeesuksen seurassa, ylösnousseen
todistajana, on hyvä kulkea. Jeesus
tuo toivon ihmisen elämään. Jeesus iloitsee iloitsevan kanssa, auttaa eteenpäin vaikeissa tilanteissa,
antaa anteeksi anteeksipyytävälle.
Juhli siis iloiten tulevaa pääsiäistä ja turvaudu Jeesukseen elämäsi
kaikissa hetkissä!
Inka-Riina Valtonen

taisin perustein luottaako Jeesuksen oppilaiden todistukseen vai ei.

K

ohkea, elämään kurkottava kristillinen toivo ei ole suuria sanoja tai sankaruutta kuoleman edessä. Se on toivoon tarttumista vailla varmaa näkemistä, lausuihan yksi ristiinnaulittu toiselle naulitulle:
”Muista minua...!”
Ja lupaus oli: ”Tänä päivänä paratiisissa.”
On Toivo, johon tarttua.
Kari Yliräisänen, vs. kirkkoherra

Yhteisvastuun
monet muodot
Yhteisvastuukerääjät ovat taas olleet liikkeellä. Yhteisvastuukeräys on hyvä esimerkki suomalaisesta laatutuotteesta. Keräys koetaan
luotettavaksi ja siihen osallistumista pidetään itsestään selvänä. Monet ihmiset lähellä ja kaukana saavat keräysvaroista helpotusta elämäänsä.
Yhteisvastuuta toteutetaan myös
kirkon sisällä. Kaikki seurakunnat
kartuttavat kirkon keskusrahastoa,
jonka kautta tuetaan vähävaraisia
seurakuntia verotulojen täydennysavustuksella. Lisäksi seurakunnat voivat saada avustusta muun
muassa kirkkojen korjauksiin.
Ilman seurakuntien välistä ”yhteisvastuukeräystä” kaikilla seurakunnilla ei olisi varaa edes perusseurakuntatyön järjestämiseen.
***
Seurakuntien konkreettinen yhteistyö on sekin yhteisvastuuta. Rovaniemen seurakunta on ollut edelläkävijä tietotekniikkaan liittyvissä yhteistyöhankkeissa. Yhteistyötä tehdään myös varsinaisessa seurakuntatyössä. Esimerkiksi Lapin
alueen kehitysvammaistyön pastori on Rovaniemen seurakunnan
palkkalistoilla.
Vaikka kustannukset näissä yhteistyökuvioissa jaetaan kaikkien osapuolten kesken, pienemmät
seurakunnat todennäköisesti saavat vähän etua siitä, että isompi
yksikkö ottaa käytännön asiat hoitaakseen.
Myös suunnitellun kuntarakenneuudistuksen taustalla on ajatus
yhteisvastuusta. Kuntien tuottamat palvelut ovat kehittyneet – ja
tulleet kalliimmiksi. Kaikki lienevät yhtä mieltä siitä, että palveluiden pitäisi olla kaikkien ulottuvilla, riittävän laajasti ja riittävän lähellä. Yksimielisyyttä ei sen sijaan
tunnu löytyvän siitä, miten tavoitteeseen parhaiten päästäisiin.
***

Kirkonkynnys

Yhteisvastuuta on,
ettei panna
kapuloita rattaisiin
pelkästään sen vuoksi,
ettei oma tahto toteutunut.
Jos kuntarakenne muuttuu, siitä seuraa väistämättä muutoksia
myös seurakuntarakenteeseen.
Tästä käydään parhaillaan keskustelua Seurakuntien rakennemuutoksen ohjausryhmän loppuraportin pohjalta. Raportissa esitellään
kaksi vaihtoehtoista hallintomallia.
Seurakunnilta on pyydetty raportista lausunnot. Periaatteelliset
ratkaisut on tarkoitus tehdä marraskuun 2012 kirkolliskokouksessa. Sen jälkeen valmisteltaisiin
kirkkolain muutokset ja uudistuksen täytäntöönpano tapahtuisi jo
vuonna 2014.
***
Vahvat seurakunnat, kuten Rovaniemi, pärjäävät aina. Toivottavasti
uudistukset toteutuvat koko maassa siten, ettei pienempienkään etuja unohdeta.
Yhteisvastuuta on myös se, että
kunnioitetaan demokraattista päätöksentekoa. Valmistelu- ja päätöksentekovaiheessa on tarpeen tuoda
esiin oma kantansa, mutta kun asia
on ratkaistu, pitäisi kaikkien sitoutua päätöksen toteuttamiseen.
Yhteisvastuuta on, ettei panna
kapuloita rattaisiin pelkästään sen
vuoksi, ettei oma tahto toteutunut.

Pirjo Pyhäjärvi
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
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Katajarantalaiset Anita ja Jouni Vuollo odottavat Pohjolan palmunlehvien, pajun silmujen puhkeamista.

Anitta Ainali-Vuollo ja Jouni Vuollo:

Pääsiäisen kirkkaus hohtaa keväthangilla
Lappilainen pääsiäinen
on tehty ulkoilusta ja auringonpaisteesta. Moni
avaa pääsiäisenä mökkikauden tai suuntaa lomalle tunturiin.

Jounin mukaan Muoniossa pääsiäisen vietto alkoi muuttua suuresti silloin, kun turismi kasvoi.
Muoniossa tyypillisiä pääsiäisturisteja olivat aiemmin eteläisemmän Suomen seurakuntanuoret.
– Meilläkin heitä yöpyi paljon,
Jouni kertoo.

Anittalle vaikuttavinta on puolestaan kevään valo.
– Pääsiäinen sopii tähän vuodenaikaan, mutta kyllä se olisi sama
ilon juhla myös muulloin, hän sanoo.

V

Ahtisaarnat ja
Matteus-passio
Anitta Ainali-Vuollo muistaa lapsuusaikaisesta hiljaisen viikon vietosta erityisesti Jeesuksen kärsimyshistoriaa käsittelevät ahtisaarnat ja Bachin Matteus-passion.
Ahtisaarnojen kuuntelu on jäänyt vähemmälle, mutta Matteuspassio on Anittalle edelleen läheinen musiikkiteos. Sen tai jonkin
muun passion kuuntelemiseen tarjoutuu usein mahdollisuus kiirastorstaina ajomatkalla Muonioon.
Matteus-passio kertoo Jeesuksen
kärsimyshistoriasta aina hautaamiseen asti.
– Se avaa minulle aina uudestaan vahvan kokemuksen siitä ihmeestä, että Jumala tuli ihmiseksi
kärsimään ja kuolemaan pelastaakseen meidät, Anitta sanoo.

Viime vuosina Vuollot ovat pysähtyneet miettimään pitkääperjantaita. Anitta Ainali-Vuollon mielestä on surullista, että se on haalistunut yhdeksi arkipyhäksi muiden
joukkoon.
– Toivoisin, että kaikilla ihmisillä – vaikka heillä ei olisi vakaumusta lainkaan – olisi mahdollisuus huomata tällainen huoahtamisen paikka. Se pitäisi kokea rauhoittumisen ja hiljentymisen päivänä, hän pohtii.
Jouni vertaa tilannetta siten, että Muoniossa joulupäivä on vuoden ainoa päivä, jolloin kaupat eivät ole auki.
– Se kuvastaa hyvin tämän päivän arvoja.
Anittan mukaan perinteiden arvostaminenkin olisi arvokasta,
vaikka muutoin kristinuskon sanoma ei koskettaisikaan.
–Pohjoismaissa perinteet on oikein riuhtaistu irti. Niin ei ole käynyt katolilaisissa maissa, vaikka
niissäkin ihmiset ovat hyvin maallistuneita, hän pohtii.

alo tulee Lappiin kaamoksen
jälkeen rytinällä. Uutta elämää
symboloiva pääsiäismuna saa pohjoisen luonnosta rinnalleen paljon
voimakkaampia vertauskuvia. Lapin kevät on kuin tehty korostamaan pääsiäisen sanomaa.

Piinaviikosta
turistiaikaan
Keski-Pohjanmaalta kotoisin oleva
Anitta Ainali-Vuollo on kokenut,
miten pääsiäiskokemus voi muuttua sen mukaan, missä sitä viettää.
Avioiduttuaan muoniolaisen Jouni
Vuollon kanssa Anitta oppi tuntemaan pohjoisimman Suomen pääsiäistavat.
– Lapsuudessani 1960-luvulla pääsiäinen tarkoitti piinaviikkoa. Kärsimyksessä viivyttiin, eikä pääsiäissunnuntai ollut minusta
niin iloinen juhla kuin se on nyt,
hän kuvailee.
Vuollot ovat viettäneet liki kaikki pääsiäiset Jounin kotipaikassa
Muoniossa. Sielläkään pääsiäisen
perinteet eivät tosin ole ikiaikaisia. Jouninkin varhaisissa pääsiäismuistoissa korostuu kärsimys, erityisesti pitkänperjantain synkkyys.

Valon ja
puhtauden juhla
Vuollojen mielestä Lapin pääsiäisessä on helppo nähdä pääsiäisaamun riemu siitä, että Jeesus nousi kuolleista.
– Minulle pääsiäinen on valkoinen puhtauden juhla. Sitä korostavat hohtavat hanget ja auringonpaiste, Jouni miettii.

Mahdollisuus
hiljentymiseen

Tiia Haapakangas

Pääsiäisen aika
Kiirastorstai 5.4.
klo 16 Meltauksen kappelissa messu.
klo 18 Jouttikeron kappelissa messu.
klo 18 Auttin kappelissa messu.
klo 18 Sinetän kappelissa messu.
klo 19 Rovaniemen kirkossa messu.
klo 19 Ounasrinteen kappelissa ehtoolliskirkko.
klo 19 Muurolan kappelissa messu.
Pitkäperjantai 6.4.
klo 10 Rovaniemen kirkossa sanajumalanpalvelus.
klo 10 Ounasrinteen kappelissa jumalanpalvelus.
klo 10 Jouttikeron kappelissa sanajumalanpalvelus.
klo 10 Muurolan kappelissa sanajumalanpalvelus.
klo 11 Aapakirkossa sanajumalanpalvelus.
klo 11 Sinetän kappelissa sanajumalanpalvelus.
klo 13 Meltauksen kappelissa Jeesuksen
kuolinhetken rukoushetki.
klo 15 Rovaniemen kirkossa Jeesuksen
kuolinhetken rukoushetki.
klo 15 Ounasrinteen kappelissa Jeesuksen
kuolinhetken rukoushetki.
klo 15 Maijasen kappelissa Jeesuksen
kuolinhetken rukoushetki.
Lauantai 7.4.
klo 23 Rovaniemen kirkossa pääsiäisyön messu.
Pääsiäispäivä 8.4.
klo 9 Ounasrinteen kappelissa messu.
klo 10 Rovaniemen kirkossa messu.
klo 10 Muurolan kappelissa messu.
klo 11 Sinetän kappelissa messu.
klo 11 Aapakirkossa messu.
klo 13 Jouttikeron kappelissa messu.
klo 13 Viirin kappelissa messu.
klo 13 Meltauksen kappelissa messu.
klo 14 Maijasen kappelissa messu.
2. pääsiäispäivä 9.4.
klo 10 Rovaniemen kirkossa messu.
klo 18 Rovaniemen kirkossa Tuomasmessu.
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Lapista kolme kirkolliskokoukseen

Raili Kerolalle valinta pitkän uran huipentuma
R

ovaniemeläinen Raili Kerola
Elävä Seurakunta -listalta valittiin helmikuussa uuteen kirkolliskokoukseen, joka aloittaa työnsä toukokuussa.
Oulun hiippakunnan kahdeksasta maallikkoedustajasta kolme
on Lapista, kun keskustan listalta valittiin Janne Kaisanlahti Kemijärveltä ja Juha Kultima Sodankylästä.

Raili Kerola ollut
kaikilla portailla
Raili Kerola on kirkolliskokouksen
uusista edustajista epäilemättä
kokeneimpia, toiminnan ja hallinnon
eri portaat tunteva.

Kunnallispolitiikassa kokoomusta
edustava osastosihteeri, herastuomari Raili Kerola on ollut luottamustehtävissä seurakunnassa, kunnallishallinnossa ja kuntayhtymissä kaikkiaan yli 30 vuotta.
– Seurakunta on ollut ensin ja
muut tehtävät ovat tulleet sitten,
hän korostaa.
Kirkkovaltuustoon 1982 valittu
Raili Kerola on ollut johtokunti-

Kaksi Rovaniemeltä
myös hpk-valtuustoon
Väliportaan hallintoa edustavaan Oulun hiippakunnan
valtuustoon valittiin rovaniemeläinen yrittäjä Pekka
Ruokanen.
Pappien valtuustoedustajien vaalissa kaksi rovaniemeläistä pappia sai saman äänimäärän. Arvonnassa varsinaiseksi valtuuston jäseneksi tuli kappalainen Mirja-Lii-

sa Lindström ja Tuomo Korteniemi on ensimmäinen varavaltuutettu.
Hiippakuntavaltuusto on
tukemassa tuomiokapitulin
toimintaa, hyväksyy hiippakunnan toimintasuunnitelman ja -kertomuksen sekä talousarvion ja tilinpäätöksen.
Valtuustolla on myös aloiteoikeus kirkolliskokoukseen.

en ja kirkkoneuvoston tehtävissä
siis jo kolmisenkymmentä vuotta.
Hän oli myös ensimmäinen äänivaltainen maallikkojäsen Oulun
hiippakunnan tuomiokapitulissa
2004–2008.
– Uskon tuntevani niin seurakunnan toiminnan kuin sen hallinnon läpikotoisin, sillä olen ollut sen kaikilla tasoilla.
– Siksi tuntuu mielenkiintoiselta päästä lopuksi katsomaan kaikkea vielä koko kirkon näkökulmasta, hän pohtii.

Ainoa
naismaallikko
Raili Kerola on hiippakunnan kahdeksasta maallikkoedustajasta ainoa nainen. Sen sijaan pappien neljästä edustajasta puolet eli kaksi on
naisia.
Uusille edustajille on maaliskuussa tullut kirkkohallituksesta
jo runsaasti materiaalia, johon sy-

ulun hiippakunnan tuomiokapituli kutsui Rovaniemen seurakunnan kirkkoherran virkaa hakeneista tuomiokapitulin haastatteluun viisi hakijaa:
kappalainen Seppo Ahtisen
(63), kirkkoherra, rovasti Jouni
Riipisen (60), rovasti, filosofian,
teologian ja valtiotieteen maisteri
Tuomo Korteniemen (58), kirkkoherra, teologian tohtori Kalle
Elonheimon (52) sekä kirkkoherra Pentti Kalliorannan (52).
Haastattelut olivat helmikuussa
ja niiden jälkeen tuomiokapituli on
lähettänyt kaikki haastatellut henkilöarviointiin ja soveltuvuustestaukseen, jonka on suorittanut ulkopuolinen konsulttiyritys.

Kemijärven kirkkovaltuuston puheenjohtaja, oikeustieteen maisteri Janne Kaisanlahti (27) on kirkolliskokouksen harvoja nuoria
edustajia.
Hän sanoo lähtevänsä Turkuun
nöyrin mielin, kun tietää oman kokemuksensa vähäisyyden.
Lakimiehenä häntä kiinnostaa
luonnollisesti perehtyminen kirkon säädöspohjaan.
Janne Kaisanlahden huolena on,
että kirkon ydintehtävä – evankeliumi – olisi kaikessa kirkkaasti esillä.
– Tässä suhteessa toivon kristillisen uskon pohjalta nousevaa roh-

Kolme vaalisijoille
Kaiken hakijoista käytettävissä
olevan tiedon perusteella tuomiokapituli asettaa kolme hakijaa vaalisijoille.
Kirkkolain mukaan ”ehdollepanossa on pätevistä hakijoista
vaalisijoille asetettava kolme siinä järjestyksessä kuin heidät katso-

taan taitaviksi ja kykeneviksi virkaan, ottaen huomioon viran erityiset tarpeet.”
Tuomiokapitulin seuraavat istunnot on 11.4. ja 3.5. Koska vaalisijojen ja kelpoisuuden toteamisesta on mahdollisuus oikaisuvaatimuksen ja valituksen tekemiseen,
kirkkoherran vaalia ei missään tapauksessa käydä tänä keväänä
vaan aikaisintaan ensi syksynä.

Kaikkien kelpoisuus
arvioidaan
Lisäksi tuomiokapituli tulee toteamaan samassa yhteydessä, ketkä kirkkoherran virkaa hakeneista
ovat kelpoisia hakijoita. Tämä arvio koskee kaikkia hakijoita.
Muut hakijat ovat kappalaiset
Pentti Tepsa (47), Topi Litendahl (41) ja Ilari Kinnunen (34)
sekä sotilaspastori Niko Ryynänen (38).
Seurakuntalaisilla on oikeus
pyytää ylimääräiselle eli neljännelle vaalisijalle ketä tahansa kelpoista hakijaa.
Neljänneltä vaalisijalta voi kirk-

Ydinsanomasta
eläminen
Vaikka Raili Kerola luonnehtii itseään hallintoihmiseksi, seurakunnassa hänelle on tärkeää elää sen ydinsanomasta, anteeksiantamuksesta.
– Uskon löytämisen jälkeen minulle tuli tärkeäksi anteeksi pyytäminen ja saaminen, asioiden sopiminen.
Kirkolliskokouksen asialistaan
tutustuessaan Raili Kerolaa on
mietityttänyt, miksi herätysliikkeistä kiistellään kirkossa.

– Itse näen herätysliikkeet kirkon rikkautena ja koen itse saaneeni niistä paljon, kun mm. seuraan
niiden lehtiä.
– Kunnioitan myös erilaisia näkemyksiä ja painotuksia, kunhan
pelastuksen pohja on sama. Kirkon sanomaa – pelastusta Kristuksen sovituksen ansiosta – ei kuitenkaan mikään liike voi omia yksin itselleen.
Kirkolliskokouksen listalla on
monia kauaskantoisia asioita mm.
seurakuntien rakenteesta ja hallinnosta. Hän sanoo toivovansa ja rukoilevansa, että voisi tuntea itsensä sisäisesti varmaksi, mille kannalle päätyy.
Rovaniemeltä ovat aiemmin kirkolliskokouksen edustajina olleet
talousneuvos Hans Enbuske ja hallinto-oikeustuomari Pirjo Pyhäjärvi, jotka ovat olleet myös kirkkohallituksen jäseninä.

Janne Kaisanlahti on nuorin edustaja

Kirkkoherraksi hakeneista
viisi haastateltu ja testattu
O

ventyminen on vienyt ajatukset tulevaan. Ennen istuntokauden alkua
pohjoisen edustajilla on vielä piispan kutsusta yhteinen neuvonpito,
jossa käsitellään muun muassa valiokuntien jäsenyyksiä.
Raili Kerolaa kiinnostaa yleisvaliokunta, jossa hän arvelee saavan
hyvän yleiskatsauksen ajankohtaisista asioista.

keaa näkyä myös suhteessa muita
uskontoja edustaviin. Saamme olla rohkeasti lähetyskäskyn pohjalta Kristuksen evankeliumin asialla.
”Maallisista” asioista hän viittaa
rakenneuudistukseen, jonka hän ei
toivo vievän liiaksi seurakuntien
itsenäisyyttä niin kuin hän näkee
esityksissä nyt ajettavan. On vaarana, että päätöksenteko karkaa kovin kauas.
– Seurakuntien omaisuus on rakentunut sukupolvien työllä, hän
muistuttaa.
Janne Kaisanlahti on savukoskelaisen kansanedustaja Eeva Maria
Maijalan maakunta-avustaja.

Vaivaton vihkiminen kirkossa
tänä vuonna joka vuodenaikana
N

onstop-vihkimisiä varttitunnin
välein on ollut Rovaniemellä kahtena viime syksynä. Niiden
kokemusten perusteella vaivattomaan kirkolliseen vihkimiseen on
tarvetta ja kysyntää.
Aitoihin kirkkohäihin ilman
ajanvarausta on tänä vuonna
mahdollisuus Rovaniemellä neljästi eli kerran jokaisena vuodenaikana.
Ensimmäinen hääyö-tapahtuma
on ylihuomenna perjantaina 30.3.
Ennakkoon vihkimisajan on varannut lähes kymmenen paria.
Nytkin pariskunta voi tulla vihittäväksi, jos avioliiton esteet on
tutkittu ja mukana on esteettömyystodistus. Ilmoittautumisaika
kryptassa on klo 15–18.

Seuraava
kesäiltana 29.6.
koherraksi tulla valituksi hakija,
joka saa yli puolet kaikista äänistä sekä vähintään kymmenen prosenttia äänioikeutettujen määrästä.
Rovaniemellä se edellyttää runsasta 3900 ääntä. (KHY)

Lakimies Janne Kaisanlahti on uusista
edustajista nuori, mutta Kerolan tavoin
hyvin myös yhteiskunnallisen
päätöksenteon tunteva.

Seuraava vaivaton vihkihetki on
juhannuksen jälkeisenä perjantaina 29.6. Varttitunnin välein annettavia vihkiaikoja voi varata kirkkoherranvirastosta (016) 3355
200.
Hääpäivänä ilmoittautuminen,
vihkikeskustelu ja itse vihkiminen

hoituvat samalla reissulla noin
tunnissa. Sen jälkeen voi nauttia
seurakunnan tarjoamista hääkahveista hääkakkuineen.
Hääyötapahtuma tarjoaa mahdollisuuden avioliiton solmimiseen kirkossa matalalla profiililla.

Esteettömyystodistus
oltava 7 päivää ennen
Avioliittoon aikovilla tulee olla mukanaan seurakunnasta tai
maistraatista saatava esteettömyystodistus, josta selviää muun
muassa kirkon jäsenyys ja rippikoulun käynti.
Todistus pitää hankkia vähintään seitsemän päivää ennen vihkimistä.
Ennakkotiedustelujen perusteella myös syksyn vihkimisiin
7.9. ja erityisen mieliinpainuvana
päivänä 12.12.12 on tulossa vihittäviä pareja.
Lisätietoja vihkimisistä saa
kirkkoherranvirastosta (016)
3355 200 tai rovasti Tuomo Korteniemeltä (040 8232 338) tai
sähköpostitse tuomo.korteniemi@evl.fi
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Credo – uskon

SUOSITUIMMAT
RIPARILAULUT

Minun armossani
on sinulle kyllin

* Tule laulamaan ja kuuntelemaan suosituimpia rippikoululauluja aikojen saatossa Rovaniemen kirkkoon 2.5. klo 18.30.
* Kuulemme myös toivelaulutoiveiden esittäjien ajatuksia toivomuslauluista.
* Kolehti Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

R

Diakonia-, musiikkija nuorisotyö/
Rovaniemen seurakunta

TERVETULOA!

ukous on ollut minulle tärkeä jo
lapsesta. Siihen olen aina saanut
turvautua ja tunnustaa, että tarvitsen
sinua, Jumala, kun itse en nyt osaa enkä jaksa.
Olen ollut aina ujo ja hiljainen, vähän sellainen Muumikirjan ”Näkymätön Ninni”. Esiintyminen tai puhuminen isommissa ryhmissä on ollut vaikeaa. En olisi jokin aika sitten voinut kuvitellakaan, että olisin esimerkiksi kertomassa uskosta Rovaniemen kirkossa
(niin kuin olin 21.3.)

Kesäleirille Kuhinaan!
Leiri pidetään Vanttausjärvellä
kylätalo Kuhinassa
5.–7.6. (ti–to).
Leiri on tarkoitettu 1.–4 lk
tytöille ja pojille.
Tervetuloa aloittamaan
kesäloma hauskasti leirielämästä nauttien!

Tule Jeesus ja siunaa lastas
Olen kasvanut Perunkajärvellä viisilapsisessa perheessä. Maalaistalossa
oli paljon työtä, johon myös lasten piti osallistua pienestä pitäen.
Yksi lapsuuden hyvistä muistoista
on, miten äidin kanssa pyhäkoulussa,
seuroissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa oli rauha, hyvä ja turvallinen
olla. Lapsuuden usko ja sydämeen kodin perintönä kylvetty siemen on kantanut. Siihen olen saanut vaikeuksissa turvautua.
Rippikoulu ja konfirmaatio oli koskettava, kun konfirmaatiolauluna laulettiin: ”Tule Jeesus ja siunaa lastas,
on tuulinen maailman tie…” Maailman
tuulilta en ole välttynyt, mutta laulu on
kuin rukouksena kantanut aina eteenpäin.
Löysin seurakuntayhteyden uudelleen ottaessani Jeesuksen vastaan evankelista Kalevi Lehtisen Missio Rovaniemen aikana 1994

Kun sairastuin
Elämäni suurimpia siunauksia on ollut
puoliso, jonka kanssa olemme saaneet
olla jo 40 vuotta yhdessä. Olemme saaneet neljä lasta, kaksi vävyä ja yhden
ihanan lapsenlapsen.
Olen tykännyt hoitotyöstä ja saanut
ihania työtovereita ja ystäviä.
Viime syksynä olin juuri jäänyt eläkkeelle. Tunsin olevani elämäni kunnossa ja ajattelin, että nyt olen vapaa ja
voin tehdä kaikkea, mikä tuntuu hyvältä.
Elämäni kuitenkin muuttui täysin,
kun minulla todettiin syöpä. Se mullisti koko perheeni elämän. Työni hoitajana vaihtui potilaan rooliin. Vähän
aikaa tuntui, että olen ihan hukassa.
Tässäkö kaikki oli?
Tuli kamala hätä itseni
ja perheen puolesta. Kysyin Jumalalta, että miksi nyt?

Ilm. Nuorisotoimisto Aikulle ti–to p. 335 5282
klo 15–17.

Marjatta Joona maaliskuun alussa Betesdan lammikolla Israelissa. Sitä mitä Jeesus teki
kerran siellä (Joh. 5:2–9), tapahtuu tänään Pyhän Hengen voimasta Rovaniemellä.

Leirille otetaan 25 osallistujaa.

delleen. Sen koin hyväksi.
Sanoin kaikille, että rukous on mulle parasta apua ja lääkettä tässä tilanteessa. Monet kertoivat jo rukoilleensa, kun kuulivat sairaudestani. Se tuntui hyvältä.
Tunsin rukousten voiman. Pelko hävisi vähitellen ja tilalle tuli rauha. jota olen monesti ennenkin tuntenut Jumalan läsnäolossa. Usko ja luottamus
palasi siihen, että olen hyvässä hoidossa Jumalan kämmenellä. Voin vain uskoa ja luottaa siihen, että Hänen hyvä
tahtonsa tapahtuu. Ei ole mitään pelättävää.

Tervetuloa

Kiitos hoidosta
Sytostaattihoidot ovat menneet hyvin,
olen voinut hyvin koko ajan ja ne ovat
myös tehonneet. Rukoukset on kuultu
ja siitä on kiitollinen mieli. Kaikki kunnia ja ylistys Jumalalle!
Hoidot jatkuvat ja pelkokin aina välillä yllättää, mutta tiedän, että voin aina turvata Jumalan sanaan ja sen lupauksiin.
Jossakin vaiheessa huomasin, miten rukoukset muuttuivat kiitokseksi
ja ylistykseksi kaikesta hyvästä.
Kiitän lääketieteestä, lääkäreistä ja
hoitajista. Kaikki se tieto ja taito on Jumalan antamaa lahjaa ja viisautta.
Kiitän, että mulla on seurakuntayhteys, ystävät ja sukulaiset, jotka ovat
rukoilleet ja tukeneet minua monin eri
tavoin.

Tyrkkää mummin
vatsasta paha pois
Sain luettavaksi kirjan ”Paranin syövästä”. Siihen on poimittu Raamatun
lauseita, jotka antavat luottamusta, lupauksia ja uskoa paranemisesta. Luen
niitä päivittäin.
Olen antanut sen myös perheelleni
luettavaksi. Halusin että he tietävät,
mihin luotan ja uskon ja mitä ajattelen. Tuntui, että omat sanat eivät riitä kertomaan.
On liikuttavaa, kun nelivuotias lapsenlapsemme Venla rukoilee iltarukouksen jatkoksi: ”Jumala, tule ja tönäse
ja tyrkkää mummin vatsaan päin niin,
että sieltä lähtee kaikki paha pois ja
mummi paranee.”
Se tuntuu sydämessä niin ihanalta, itkuhan siinä ihan tulee. Halusin rukoilla itse, että Jumala kuule tämä pienen
tytön rukous ja anna rukouksen toteutua ja tytön uskon vahvistua.
Se voisi olla esimerkkinä meille aikuisillekin. Kuinka aidosti ja omin sanoin voi rukoilla ja kuinka suurelta
se tuntuu!

Pyhällä maalla

Kun pelko ja hätä oli suurin, kuinka ihana asia oli
saada turvautua kaikkein
suurimpaan auttajaan, Jumalaan. Hädässäni rukoilin, että Herra auta!
Sanoin hoitajalle, että uskon Jeesukseen. Se
oli aivan kuin hätähuuto
ja tarrautuminen Jeesuksen viitan liepeeseen, aivan niin kuin Raamatussa kerrotaan.
Sain rohkeutta pyytää
rukousta itselleni ja perheelleni rukouspalvelijoilta, läheisiltä ja ystäviltä yhä uudelleen ja uu-

Hoitojen välissä sain toteuttaa unelmani Israelin matkan pari viikkoa
sitten. Kaikki Raamatun kertomukset Jeesuksen elämästä olivat paikan
päällä niin todellisia. Sain kulkea Jeesuksen jalan jälkiä ja käydä paikoissa,
missä Jeesus teki ihmetekoja, paransi sairaita ja
kulkea myös Jeesuksen
kärsimystien.
Suurta ihmettä on, että
Salli tänään löytyä rauha sisimpääsi.
Jeesus parantaa tänä päiOlkoon luottamuksesi Jumalaan sellainen,
vänäkin ja täällä Rovaniemellä! Jeesus on saettä olet täsmälleen siellä,
ma eilen, tänään ja ikuimissä sinut on tarkoitettu olemaan.
sesti.
Älä unohda äärettömiä mahdollisuuksia,
Hänen armossaan on
mulle kylliksi. On suuri
jotka syntyvät luottamuksesta ja uskosta.
lahja, että olen armosta
Tule käyttämään niitä lahjoja, jotka olet saanut
pelastettu Jeesuksen soja anna eteenpäin sitä rakkautta,
vitustyön tähden.
joka on ylhäältä annettu sinulle.
Jesajan kirjassa sanotaan, että Herra vain
Ole tyytyväinen tiedosta,
odottaa, että voisi olettä olet yksi Jumalan lapsista.
la teille armollinen. Hän
Salli tämän läsnäolon asettua sinun sisimpääsi,
odottaa ja etsii tilaisuutja anna sielullesi vapaus laulaa, tanssia,
ta saadakseen näyttää armollisuutensa. Miten ihylistää ja rakastaa.
meellinen asia!

Se kuuluu meille kaikille.

Isä-Poikaleirille
Kolarin
Pasmajärvelle
29.6.-3.7.
Ikimuistoisella erähenkisellä leirillä nikkaroidaan,
kalastellaan, nautitaan luonnonrauhasta
idyllisessä Tirroniemessä.
Ilmoittautumiset 15.5. mennessä:
Nuorisotoimisto Aikulle p. 335 5282 ti–to
klo 15–17 tai sähköpostilla mari.hytinkoski@evl.fi.
Ilmoita nimesi, pojan nimi, pojan ikä, osoitteenne,
puhelinnumerosi sekä mahdolliset allergiat.
Leirin hinta on 20 €/isä ja 20 €/poika. Tarkemmat
tiedot leiristä saat postitse ilmoittautumisen
päätyttyä.

Pyhän Teresan rukous

Herra auta!

Maksu 35 €/leiriläinen.
Ilmoittautuneet saavat leirikirjeen
kotiin ennen leiriä.
Lisätietoja Mari Hytinkoski
040 583 2517, mari.hytinkoski@evl.fi.

Marjatta Joona

Lisätiedot: Mari Hytinkoski nuorisotyönohjaaja
040 583 2517 mari.hytinkoski@evl.fi

Hääyö
Vaivaton vihkihetki kirkossa.
Tänä vuonna on neljä
nonstop-vihkimisten päivää.
Ensimmäinen on jo ylihuomenna
pe 30.3. klo 16–19.
Seuraavat:
pe 29.6. klo 16 alkaen
pe 7.9. klo 16 alkaen
ke 12.12.12. klo 12 alkaen
- Kuulutukset eli avioliiton esteiden tutkinnasta
todistus vähintään 7 vrk aikaisemmin.
- Vihkiajan voi varata 15 min välein, mutta
vihittäväksi voi tulla myös ilman ajanvarausta klo 18 mennessä, jos mukana on
todistus avioliiton esteiden tutkinnasta.
- Ilmoittautuminen kirkon kryptassa,
käynti Vapaudenkadun puolelta.
- Mahdollisuus myös yhteisvihkimiseen.
Ajanvaraus kirkkoherranvirastosta p. 335 5200.
Lisätietoja vihkimisestä rovasti Tuomo Korteniemi
p. 040 823 2338 tai tuomo.korteniemi@evl.fi
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”Lähelle ihmistä” Yhteisvastuun hyväksi ke 11.4.

Petri Laaksonen konsertoi Rovaniemellä
Laulaja-säveltäjä Petri Laaksonen konsertoi
keskiviikkona 11.4. klo
18.30 Rovaniemen kirkossa.
Lähelle ihmistä –konsertin tuloilla tuetaan Yhteisvastuukeräystä.

liin, että uudelle laulajalle alkoi
kertyä paineita julkaista oma sooloalbumi.
Parin vuoden kypsyttelyn jälkeen Laaksosen haave omasta soololevystä toteutui, kun saman niminen ensilevy Täällä pohjantähden alla ilmestyi.
Säännöllinen päivätyö musiikinopettajana helsinkiläisessä peruskoulussa sai jäädä ja monenlaiset

estradit sekä levytysstudiot kutsuivat tuotteliasta ja monipuolista
säveltäjää ja laulajaa.

Sitä ennen
mm. Euroviisuja
Jo ennen päätoimiseksi laulajaksi heittäytymistään Laaksonen
oli väläyttänyt säveltäjän taitojaan muun muassa tarttuvilla euroviisuiskelmillä Eläköön elämä

(Sonja Lumme 1985) sekä Sata
salamaa
(Virve Rosti 1987).
Kahden vuosikymmenen aikana
Laaksonen on julkaissut yksitoista soololevyä, useamman kokoelmalevyn sekä säveltäjänä lukuisia
teemallisia albumeita. Monet hänen levyistään on palkittu kullalla
tai platinalla.
Hänen tuotantonsa onkin poik-

Klassikoiden
lauluja

Petri Laaksonen esittää suosittuja
sävelmiään vuosien varrelta kitaristi Jan Lindströmin ja kosketinsoittaja Petri Hatakan säestyksellä. Laaksonen itse soittaa pianoa
laulun ohella.
Luvassa on siis antoisa konsertti-ilta!

Merkittävä aluevaltaus Laaksoselta oli viime vuosikymmenen lopulla julkaistu kokonainen albumi uusia sävelmiä klassikkorunoilijoiden Eino Leinon, Kaarlo Sarkian, Uuno Kailaan ja Lauri Pohjanpään rakastettuihin runoihin.
Näistä laulelmista Leinon Meri
kuutamolla -laulu ylsi Radio Suomen listaykköseksi asti.
Petri Laaksonen on omasta mielestään kuitenkin ennen kaikkea live-esiintyjä. Välitön kontakti yleisön kanssa antaa voimaa niin kuulijoille kuin myös laulajalle itselleen.
Laaksosen melodiset ja elämänmakuiset laulut yhdistettynä vahvaan ja sielukkaaseen tulkintaan
ovat koskettaneet tuhansia ihmisiä niin konserttilavoilla kuin kirkoissakin.

Jo 20 vuotta
laulajana
Petri Laaksosen laulajanura alkoi
tasan 20 vuotta sitten, kun mieskuoro Ylioppilaskunnan Laulajat
tilasi nuorelta säveltäjältä lauluja
serenadilevylleen.
Petrin iloiseksi yllätykseksi
kuoron toiveet eivät rajoittuneet
vain säveltämiseen, vaan Laaksosen laulut kuultuaan kuoronjohtaja Matti Hyökki päätti pyytää säveltäjää myös laulujensa solistiksi.
Niinpä kansanlaulunomainen
Täällä pohjantähden alla alkoi
soida radiokanavilla siihen mal-

keuksellisen monipuolista aina
suosituista iskelmistä euroviisuhitteihin ja joululauluista hengellisiin sävelmiin.

Konsertin lipun hinta 15
€. Lippuja myydään kirkon
eteisessä jo klo 17.30 alkaen.

Petri Laaksosen laulut koskettavat suomalaisia.

Riemukierroksia yhteisvastuun hyväksi
P

erinteinen Riemukierroshiihto
järjestettiin maanantaina jo 22.
kerran Kirkkolammen jäällä.
Mukana oli nelisenkymmentä
hiihtäjää kiertämässä varttitunnin
ajan noin 300 metrin mittaista rataa Joulupukki lähettämänä.
Entiseen tapaan hiihtäjien sponsorit eli tukijat maksoivat hiihdosta joko kierrosmaksun tai kertamaksun Yhteisvastuukeräyksen
hyväksi.

Erkki Vierimaa mukana
yhtä vaille joka kerta
Erkki Vierimaa (77) on riemukierrosten veteraani. Hän on ollut mukana jo 21 kertaa eli yhtä vaille joka vuosi.
Yhteisvastuukeräyksen tukeminen tällä tavoin on oltu hänelle

Hannu Ovaskaisen peukalo osoitti
maanantaina ylöspäin Yhteisvastuulle.

mieluisaa siitä alkaen, kun Koiramännikön taksimies Vilho Hedemäki haastoi hänet mukaan 1992.
Hän sanoo tukijoiden hankkimisen olleen viime vuosina jo varsin vaivatonta. Kaikki ovat vanhoja tuttuja ja moni vastaa yhteydenottoon oitis:
– Jaa, se on se aika vuodesta.
– Kai se on nyt jo perinne ja
jatkumo, Erkki Vierimaa pohtii. Moni tukija on sanonut: Niin kauan kuin sinä jaksat hiihtää, kyllä
minä jaksan maksaa.
Erkin tukijat maksavat könttäsumman, joka ei ole sidottu kierrosten määrään.
– Tällä iällä riittää kierros.
Opettajana ja maakunnallisen
Liikenneturvan johdossa toiminut
Erkki Vierimaa sanoo Yhteisvastuun olevan niin tunnettu, että sen
tukeminen on helppoa.
– Asia tunnetaan ja tiedetään.
Asia on hyvä ja luotetaan siihen,
että apu menee perille kirkon luotettavia kanavia pitkin.
Tämän vuoden kohteena olevaa
velkakriiseihin joutuneiden auttamista ei ole liiemmälti arvosteltu.
– Kohteet vaihtuvat vuosittain.
Tänä vuona se on tämä ja ensi vuonan taas jokin toinen.
– Myös jako on hyvä: pääosa ulkomaille, osa kotimaahan ja myös
kotiseurakuntaan, Erkki Vierimaa
kokee.

Hannu Ovaskainen
ohitti ennakkoluulot
Suuriman potin, kolmatta tuhatta

euroa maanantaina Yhteisvastuulle hiihtänyt yrittäjä Hannu Ovaskainen sanoo itse ohittaneensa ennakkoluulot, joita vuosien mittaan
on kertynyt.
– Kun olen itsekin arvostellut

seurakuntien diakonian rahanjakoa, otin yhteyttä diakoni Jouni
Hilkkeeseen. Hän vakuutti minut
perusteluilla, miksi seurakuntien
on tarpeen edelleen myös tarvittaessa rahallisesti avustaa.

– Näin tulin haastetuksi myös
Riemukierroshiihtoon tukemaan
Yhteisvastuuta.

Seurakuntalaisten
viestien viejinä
Kolmatta kautta kirkkovaltuustossa oleva Hannu Ovaskainen on
myös seurakunnan hauta- ja kiinteistötoimen johtokunnan puheenjohtaja.
Hän sanoo johtokunnan käsittelemien asioiden olevan palveluina ehkä kaikkien lähimpänä monia
seurakuntalaisia, jotka myös herkästi ottavat kantaa.
– Siksi on tärkeää, että luottamushenkilöt ovat seurakuntalaisten edustajina hallinnossa linjaamassa sitä, miten seurakunta palvelee jäseniään, Ovaskainen korostaa.

YV jatkuu

Erkki Vierimaa on jo 21. vuotena haastanut yrityksiä ja yksityisiä tukemaan hyvää
asia.

Viime vuonna yhteisvastuun tulos
Rovaniemellä oli runsaat 33 000
euroa.
Riemukierroksen kohentunut
tuotto ennakoi, että tänä keväänä
päästäneen vähintään samaan.
Tulossa on vielä muun muassa
Petri Laaksosen konsertti 11.4. ja
Suosituimpien riparilaulujen ilta
2.5., joista lisätietoa ohessa.
Yhteisvastuulle on kerätty myös
listoilla ovelta ja lippaisiin mm.
marketeissa sekä seurakunnan monissa tilaisuuksissa.
Yhteisvastuulla autetaan tänä
vuonna erityisesti velkakriiseissä
olevia niin Suomessa kuin köyhässä Ugandassa.
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Kiitos!
Minulla oli ilo palvella
kotiseurakunnassa
neljäkymmentä vuotta.
Kiitos yhteisestä matkasta
ja monista muistamisista.
Toivotan Sinulle
Jumalan siunausta ja
kaikkea hyvää.
Vesa-Pekka Koivuranta
Syksyn 2012 ja kevään 2013
PÄIVÄKERHOIHIN ILMOITTAUTUMINEN
Kerhopaikat
AAPAKIRKKO Aapatie 6, puh. 040 742 8846.
ALAKORKALO Niskanperänkuja 13 C 11,
puh. 040 574 5122.
KORKALOVAARA, toiminta Vennivaarassa,
puh. 040 701 6171.
KOSKENKYLÄ Eliisantie 3 D 10,
puh. 0400 264 944.
NIVAVAARA Asematie 1, puh. 040 559 6551.
OUNASRINNE Ounasrinteen kappeli,
Saaruantie 3, puh. 040 840 4163.
SEURAKUNTAKOTI Rauhankatu 70 F,
puh. 040 834 5877.
VENNIVAARA Kevätportti 2, puh. 040 701 6171.

Väisäsen maalaukset on sijoitettu kirkon sakasteihin, seurakuntasaliin ja eteiseen. Niitä on yhteensä 13. Jokaisessa on seppele jossain
muodossa.

Elämän seppele -alttari
P

KOULULAISTEN KERHOT
maanantaista perjantaihin klo 9–14.
Lapset 7–10 vuotta.
Kerhossa tarjotaan lämmin ateria,
hinta 20 € viikko.
AAPAKIRKKO Aapatie 6, puh 040 742 8846.
ALAKORKALO Niskanperänkuja 13 C 11,
puh 040 574 5122.
KOSKENKYLÄ Eliisantie 3 D 10,
puh. 0400 264 944.
NIVAVAARA Asematie 1 puh. 040 559 6551.
OUNASRINNE Saaruantie 3,
puh. 040 840 4163.
LAPIN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULU,
Pohjolankatu 23, puh 040 742 8837.

Monen kerroksen kirkko

Pyhän Tuomaan kirkon maalaukset ja
tekstiilit on suunnitellut ja toteuttanut
taiteilija Hannu Väisänen. Taiteilija,
kirjailija Hannu Väisänen (s. 1951) on
maamme tunnetuimpia kuvataiteilijoita. Hän on opiskellut Suomen taideakatemian koulussa 1970–74 ja asuu nykyisin Ranskassa.
Hannu Väisänen on saanut taiteen
valtionpalkinnon 2007. Hän on saanut
myös Finlandia-palkinnon teoksestaan
Toiset kengät (2007).
Kahden taidelajin yhdistämisestä

Terttu Valtonen puh. 335 5245 tai 0400 335 261.
Mari Karanta puh. 335 5235 tai 040 761 7448.

LASTEN KESÄKERHOTOIMINTA
4.–20.6.

ääsiäisajan tapahtumat ovat lukuisten taideteosten lähteenä. Jeesuksen ristiinnaulitseminen on monen
kirkon alttarimaalauksen aiheena. Nykytaiteen pääsiäisen aiheiset teokset
ovat hieman erilaisia perinteisiin realistisiin maalauksiin verrattuna. Yksi tällainen työ löytyy Oulun Puolivälinkankaalla sijaitsevasta Pyhän Tuomaan kirkosta.

Kahden lajin taiteilija

Kerhomaksut: 13 € /kerran viikossa kokoontuvat ryhmät (sisaralennus 3 €) ja 25 €/2 kertaa
viikossa kokoontuvat ryhmät (sisaralennus 5 €).
Tarkemmat tiedustelut kerhopaikoista tai päiväkerhotoimistosta ma–pe klo 9–12.

avaa näkymän uudesta mahdollisuudesta Kristuksessa

Kirkko on rakennettu vuonna 1975 ja
saanut nimensä apostoli Tuomaan mukaan. Kirkko on arkkitehti Juha Leiviskän suunnittelema. Arkkitehti on hakenut rakennukseen vaikutteita 1600- ja
1700-luvun puukirkkojen optimismista sekä Etelä-Saksan myöhäisbarokkikirkoista.
Kirkon sisustusmateriaalina on käytetty paljon puuta. Isot ikkunat mahdollistavat valon tulvan kirkkoon, sen
vaihtelut vuodenaikojen ja vuorokauden mukaan.
Talviaikaan mahtavat, tykkylumiset
kuuset seisovat hievahtamatta ikkunan
takana ja avaavat oman upean näkymänsä kirkkoon. Kevään tullen näkymä vaihtuu syvänvihreäksi kuusikoksi. Aurinko heijastuu saliin kauniisti.
Kirkkosaliin on mahdollista yhdistää kaksi seurakuntasalia, jolloin tilaan
mahtuu noin 700 henkeä.

Päiväkerhoihin otetaan 3–6-vuotiaita lapsia.
Kerho-ohjelmaan kuuluu esim. hartaushetki,
luovaa toimintaa, laulua, leikkiä, satuhetki ja
ulkoilua. Kerhoryhmät kokoontuvat syksystä
kevääseen 1–2 kertaa viikossa 2–3 tunniksi
kerrallaan.

SEURAAVISSA TOIMIPAIKOISSA JATKUVAT
PÄIVÄKERHOT ja PERHEKERHOT
20.6. saakka työjärjestysten mukaan.
AAPAKIRKKO Aapatie 6.
SEURAKUNTAKOTI Rauhankatu 70.
KORKALOVAARA toiminta Vennivaarassa.
OUNASRINNE Saaruantie 3.
VENNIVAARA Kevätportti 2.

Väisänen kertoo: ”Kun olen vertaillut
kokemuksiani maalauksen ja kirjoittamisen parissa, olen huomannut että
kummassakin pätee sama: usein reitti joka kuljettaa kohti lopputulosta on
suorastaan kiinnostavampi kuin lopputulos itse.”
”Joitakin kirjoittamalla tavoitettuja
näkyjä voi kuljettaa kuvan puolelle ja
päinvastoin. Yhä uudelleen ja uudelleen
joudun arvioimaan mikä on oleellisinta:
päämäärä, reitti vai kulkeminen.”

Elämän seppele -maalaus
Alttaritaulu ja kaikki muut kirkon 13
maalausta ovat yhteiseltä nimeltään
Elämän seppele. Väisänen on maalannut työnsä akryylillä valkoiselle puulevylle.

Alttarimaalauksessa on versio Jeesuksen piikkikruunusta, joka symboloi kärsimystä. Alapuolella on vaaleanvihreä seppele, joka puolestaan kertoo pääsiäisen voitokkaasta sanomasta,
uudesta toivosta ja elämästä.
Kaikki muutkin seppeleet korostavat
vaaleanvihreydessään kevättä ja uutta
mahdollisuutta, elämää yleensä.
Teoksen vastaanotto oli aluksi hämmentynyt. Esimerkiksi kirkkoherra oli
sitä mieltä, että alttaritaulussa täytyy
ehdottomasti olla risti. Aluksi yhtenäinen vanerilevy sahattiin siksi myöhemmin neljään osaan, minkä seurauksena tauluun muodostui ristinmallinen
kuvio.
Kati Kanto

KESÄKERHOVIIKOT
tiistaista perjantaihin klo 10–14.
Lapset 4–12 vuotta.
SINETTÄ 5.–8.6. kappelilla,
puh. 040 742 8867 tai 040 761 7448.
RAUTIOSAARI 5.–8.6. Valajaskosken
metsästys- ja kalastusseuran majalla,
puh. 040 574 5122 tai 040 761 7448.
Ilmoittautumiset 30.4. mennessä

”KUMMIN KAA”kummileiri Norvajärven leirikeskuksessa 14.–15.4.
* Tervetulleita 1.–3. lk lapset kumminsa kanssa.
* Majoittuminen omassa huoneessa, jossa wc ja
suihku.
* Leirin tarkoituksena tarjota yhteistä aikaa ja
tekemistä.
* Leirin hinta täysihoidolla 14 € lapsi ja
20 € kummi.
Ilmoittautuminen p. 335 5282 ti–to 15–17
tai mari.hytinkoski@evl.fi 31.3. mennessä.
Lisätietoja nuorisotyönohjaajat Mari Hytinkoski
040 583 2517 ja Jenniina Heikkilä 040 7300 153.
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Palmusunnuntaina
tervehditään hoosiannalla Jeesusta
P

almusunnuntaita vietetään
viikkoa ennen pääsiäistä sen
muistoksi, että Jeesus ratsasti aasilla Jerusalemiin kansan tervehtiessä häntä riemuiten palmunoksin.
Tänä vuonna palmusunnuntai
on 1.4. Palmusunnuntaista alkavalla hiljaisella viikolla eletään joka vuosi uudelleen läpi Jeesuksen
kärsimyshistoria.
Palmusunnuntain vieton juuret
ulottuvat 300-luvun Jerusalemiin.
Kristityt kulkivat kulkueessa Öljymäeltä Jerusalemiin kantaen palmunlehviä mukanaan. Tästä kehittyivät liturgiset kulkueet, joissa seurakunta saapui palmunoksia

kantaen kirkkoon.
Kulkueet hiipuivat uskonpuhdistuksen myötä 1500-luvulla.
Viime vuosina meillä on virinnyt
uudelleen kiinnostus elää jumalanpalvelusta eri aistein. Luterilaisissakin kirkoissa saattaa taas nähdä
lasten pajunkissakulkueita.

Virpojat jatkavat kulkueiden
perinnettä
Ovelta toiselle kulkevat virpojat
jatkavat omalla tavallaan 300-luvulla syntynyttä perinnettä, joka
on siis jo lähes 1700 vuotta vanha.
Pajunkissat ovat pohjoisten maiden palmunoksia. Niillä tervehdi-

tään Jeesusta, joka alkavalla viikolla kärsii ja kuolee ihmisten puolesta ja viikon kuluttua voittaa kuoleman tuoden myös ihmisille elämän.
Virpominen on pohjimmiltaan
pääsiäisen sanoman viemistä naapureille ja siunauksen toivottamista. Virpoja antaa koristellun pajunoksan lahjaksi. Vastalahja oli aiemmin tapana antaa pääsiäisenä, mutta nykyisin se yleensä annetaan saman tien.

Idän ja lännen perinteet
yhdistyneet
Itäsuomalainen virpominen on vii-

me vuosikymmeninä levinnyt eri
puolille Suomea. Samalla on tullut
tavaksi, että virpovat lapset usein
pukeutuvat noidiksi.
Pääsiäisnoita on länsisuomalainen perinne. Noidat eli trullit liikkuivat pahanteossa pitkänperjantain ja pääsiäissunnuntain väliin
jäävänä lankalauantaina. Kun Jeesus on haudassa, on pahojen trullien ajateltu saavan valtaa.
Noidiksi pukeutuneet virpojat
ovat sulauttaneet itäisen ja läntisen perinteen yhteen. Virpovien
lasten mielissä noita ei kuitenkaan
yleensä yhdisty pahan voimiin. Pukeutuminen vain on lapsista haus-

kaa. Noitien lisäksi nykyisin saattaa nähdä supermiehiä tai avaruusolentoja virpomassa.
Heillä kaikilla on puvusta riippumatta mielessä pääsiäisilon vieminen – ja totta kai myös siitä
palkkion saaminen. Kyse on ilon
ja hyvän vastavuoroisesta jakamisesta.
Sini Hulmi
Kirjoittaja on teologian tohtori ja toimii yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa teologisessa tiedekunnassa.

Mistä palmusunnuntain virpojat tulevat?
Pääsiäisen alla trulleiksi
pukeutuneita lapsia kiertelee kotien ovilla virpomassa ja toivottamassa
hyvää onnea. Kaksi vastakkaista kulttuuria kohtaa sulassa sovussa.

S

uomalaiseen pääsiäiskuvaan
kuuluvat kiinteästi myös Kyöpelinvuorelle luudalla lentävät noita-akat.
Kuinka noidat päätyivät osaksi
suurta kristillistä juhlaa?
Pitkäperjantain ja pääsiäisen välistä aikaa – lankalauantaita - pidettiin otollisena vahingoittavien taikojen tekemiseen. Ajateltiin,
että Jeesuksen maatessa kuolleena
Jumalan hyvä ja suojeleva vaikutus maan päällä oli kaikkein heikoimmillaan.
Vanhat kansanuskomukset yhdistyivät kristilliseen perinteeseen,

kuten on käynyt monessa muussakin juhlassa.
Trullien kotiseutua Suomessa
ovat Satakunta ja Pohjanmaa, jonne ne levisivät Ruotsista. Nimitys
trulli juontuu ruotsinkielen sanasta troll, joka tarkoittaa peikkoa tai
noitaa. Ei liene yhteensattumaa,
että aikoinaan juuri Pohjanmaalla käytiin erityisen paljon noitaoikeudenkäyntejä.
Trullien karkottamiseksi sytytettiin valkeita, jotta savu sokaisisi ne
lennossa. Tästä kehittyi pääsiäiskokkojen perinne.

Trollit vihaavat
nyt netissä
Alunperin trulleja (rulleja) pidettiin pahantahtoisina ihmisinä, jotka pitkäperjantain jälkeisenä yönä tunkeutuivat navettaan leikkaamaan karjalta pieniä nahanpalasia
ja karvatupsuja noitumista varten.
Trullin uhriksi joutuneen karjan
uskottiin näivettyvän.
Niinkin myöhään kuin 1950 trullit eivät vielä olleet pelkkää har-

mitonta lasten ilonpitoa. Tuolloin
kansantieteilijä ja myöhemmin
opetusministerinä toiminut Kustaa
Vilkuna kirjoitti, kuinka ”melkein
joka vuosi paastonaikaan saa jostakin pohjalaisesta paikallislehdestä
lukea uutisen rullien vierailusta.”

Trolli nyt myös
nettikeskusteluissa
Trullien torjumiseksi navettoja
vartioitiin kyseisinä öinä. Uusimpana ilmiönä trolli on tullut nettkikeskusteluihin usein vihamielisen
valenimimerkin symboliksi.
Moderaatorit eli Internetin valvojat puolestaan estävät näitä uuden ajan trollien tihutöitä.
”Trolli kanavoi vihaa nimimerkkien takaa ja käyttää hyväksi netin avoimuutta", sosiaaliseen mediaan erikoistunut kouluttaja Mikko Manninen Kemi-Tornion Ammattikorkeakoulusta toteaa.

Pajunkissoja
Jeesuksen polulle
Raamatussa kerrotaan, kuinka Jee-

suksen tullessa Jerusalemiin ihmisen laskivat palmunlehviä tielle
hänen eteensä. Tästä kehittyi kristittyjen keskuudessa tapa siunata
palmunlehtiä pääsiäisen alla. Pohjoisempana käytetään pajuja, joihin kevään ensimmäiset silmut
puhkeavat.
Virpomisperinne saapui Suomeen idästä, missä oksien siunaaminen oli säilynyt ortodoksisen kirkon keskuudessa. Siunattuja varpuja jaetaan kirkkokansalle
yhä toivottamaan siunausta alkavalle kirkkovuodelle nimenomaan
palmusunnuntaina.
Virpomisen nimikin on peräisin
venäjän kielen sanasta verba, joka tarkoittaa oksaa, pajua. Karjalaan virpominen saapui 1800-luvun lopulla, ja sotien jälkeen perinne levisi evakkojen mukana ympäri maan.

Pohjanmaalla
perinteet yhdistyivät
Pohjanmaan seudulla virpominen
yhdistyi paikalliseen trulliperintee-

seen. Ainakin jo 1960-luvulla noidiksi eli trulleiksi pukeutuneet lapset kiersivät pääsiäisen alla jakamassa hyvän vuoden toivotuksia
ja koristeltuja pajunoksia palkkiota
vastaan. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla virpomispäivä onkin yleensä pääsiäislauantai eikä palmusunnuntai toisin kuin muualla maassa.
Alun perin palkkion sai noutaa
vasta viikon päästä pääsiäispäivänä ja vain tuttuja naapureita, ystäviä ja kummeja käytiin virpomassa.
Nykyään tuskin kukaan enää
hiipii yöllä navettoihin noitumaan
karjaa, mutta pikku noidat, pääsiäispuput tai harrypotterit kiertävät
kaikkialla virpomassa.
Palmusunnuntaina pitääkin kodissa kuin kodissa olla lapsille
herkkuja palkkioksi virpomista ja
oksia vastaan. ”Sulle oksa, mulle
palkka”, toivottavat noidat siunausta ja hyvää onnea.
Timo Takalo & Sakari Sarkimaa
Kotimaadeski
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Pääsiäisen pyhät paikat

P

yhää maata on nimitetty viidenneksi evankeliumiksi. Nykyajan turistit voivat liittyä vuosatojen ajan Jeesuksen jalanjäljissä kulkeneiden pyhiinvaeltajien
saattoon.
Jos Jeesuksen elämän, kuoleman
ja ylösnousemuksen aikana Jerusalemissa oli hälinää, niin on sitä nytkin. Historia, kulttuurit ja eri
uskonnot kohtaavat täällä.
Pyhä maa osoittautuu silti rauhallisemmaksi ja turvallisemmaksi kuin uutisten perusteella voisi
odottaa. Tosin Israelin ja palestiinalaisalueitten välinen suojamuuri osoittaa, kuinka kaukana juutalaiset ja palestiinalaiset ovat toisistaan. Jännitteitä on myös palestiinalaisten omassa keskuudessa.
Rauhantoiveet elävät, mutta heikkoina.
Jeesus lähestyi Jerusalemia Öljymäeltä. Sen laelta kaupunki
moskeijoineen – Jeesuksen aikana temppeleineen – on edessä kuin
tarjottimella. Adventtina muistelemme Hoosianna-huudoin Jeesuksen saapumista keskuuteemme.
Palmusunnuntaina aloitamme
hiljaisen viikon Jeesuksen tulolla
pyhään kaupunkiin kärsimään ja
kuolemaan. Yhä edelleen eri maista kotoisin olevat matkailijat ja pyhiinvaeltajat kulkevat jalan Öljymäen laelta alas Kidroniin laaksoon Hoosiannaa laulaen.

vanhoja öljypuita. Siellä Uuden
testamentin mukaan Jeesus yön
pimeydessä rukoili Jumalaa ottamaan pois ”tämän maljan” eli hänen kärsimyksensä ja kuolemansa. Siellä opetuslapset nukkuivat.
Siellä Juudas kavalsi hänet.
Kristinuskon kannalta Pyhän
maan pyhin paikka on Jeesuksen
hauta. Sinne on vaellettu vuosisatojen ajan muistelemaan Jeesuksen
uhrikuolemaa ja ylistämään hänen
ylösnousemustaan. Pyhän Haudan kirkon omistuksesta on taisteltu verisesti ristiretkien aikana.
Kirkko on Jerusalemin kaupungin
sydämessä.
Ensimmäiset kristityt odottivat
Jeesuksen pikaista paluuta. Siksi heillä ei ollut tarvetta kunnioittaa Jeesukseen liittyviä pyhiä paikkoja, mutta he olivat varmastikin
tietoisia paitsi Golgatan paikasta
myös Jeesuksen haudasta, joka oli
hänen ystävänsä Joosef Arimatialaisen omistuksessa.
Perimätieto säilyi epäilemättä
aitona toiselle vuosisadalle, jolloin
keisari Hadrianus kukisti toisen
juutalaiskapinan. Kerrotaan, että
hän hävittääkseen Jerusalemista
kristittyjen muiston rakensi vuonna 135 jKr. Venus-jumalattarelle
pyhitetyn temppelin ”salatakseen
totuuden”.

Keisari halusi
salata totuuden

Tosiasiassa Hadrianus säilytti totuuden. Sillä kun ensimmäinen
kristitty keisari Konstantinus tuli
vuonna 324 Jerusalemiin, hän Ke-

Pyhiinvaeltajat saapuvat Getsemanen puutarhaan, jossa on yhä iki-

Pyhän haudan tie
Hattulan kirkkoon

Rainer Hiuspää

Israelissa moni Raamatun tapahtuma aukenee tuoreella tavalla.
Matkailija voi käydä Getsemanen puutarhassa, jossa
Jeesus rukoili tuskassaan.
Yhä voi kulkea Tuskien tietä ja riemuita Jeesuksen
voitosta, jonka hän sai synnistä ja kuolemasta.
Pyhä maa puhuu. Osaammeko kuunnella?

Jeesuksen haudalla Jerusalemissa: rovaniemiläisiä oli Pyhällä maalla, edessä
Sirpa Vanhahanni ja Pirkko Suopanki.
sarean piispan ja kirkkohistorian
isän Eusebiuksen mukaan käski
raivata Golgatan ja Jeesuksen haudan aluetta, jotta hän voisi rakentaa muistotemppelin sen paikalle.
Kun paikka oli puhdistettu, tuli
esiin luola, jossa Jeesuksen ruumis
oli levännyt. Silloin keisari lausui
Jerusalemin piispa Makariokselle
julki ihastuksensa löydöstä, jossa
hän näki suuren Jumalan ihmeen.
Erityisesti Konstantinuksen
hurskas äiti Helena oli kiinnostunut Pyhän maan pyhistä paikoista. Legendan mukaan juutalainen mies ohjasi Helenan oikealle
paikalle tämän etsiessä Jeesuksen
hautaa ja ristiä.
Konstantinuksen toimesta rakennettiin Jeesuksen haudan ympärille suurenmoinen kirkko, jota
piispa Eusebius nimitti Uudeksi
Jerusalemiksi.

gatan kummun ympäriltä on hakattu pois kalliota, näkymät ovat
muuttuneet keinotekoisiksi. Lisäksi kirkkotila on jaettu monien, usein tukkanuottasilla olevien
kirkkokuntien kesken. Siinä on hälinää eri maista tulleiden pyhiinvaeltajien rientäessä paikasta toiseen.
Kun suomalainen matkailija G.
A. Wallin oli vuonna 1847 Pyhän
Haudan kirkossa, hän kirjoitti: ”Minulle kävi niin kuin usein muulloinkin: en voinut pakottaa uppiniskaista sydäntäni hurmioon ja innostukseen. Öljymäki oli minulle pyhäkkö, arvollisempi Herralleni kuin tämä temppeli, ja täällä saatoin tuskin
pusertaa sydämestäni rukousta, joka itsestään vuosi siitä ylhäällä vuorella.” (G. A. Wallin: Tutkimusmatkoilla arabien parissa)

”Ei hurmiota
Pyhän Haudan kirkossa”

Pyhän Haudan kirkkoon päättyy Via Dolorosa, Tuskien tie, jota pitkin Jeesus perimätiedon mukaan kantoi ristiä. Ristintien uskottiin alkaneen temppelialueen laidassa sijainneesta Antonia-linnasta, vaikka nykyisin tutkijat kallistuvat sille kannalle, että maaherra Pontius Pilastus oleskeli Herodeksen palatsissa.

Sotilaiden raakaa
Kuningas-peliä Jeesuksella

Sittemmin Konstantinuksen rakentama kirkko on palanut ja tuhottu. Nykyisen Pyhän Haudan kirkon runkona on säilynyt ristiretkeläisaikainen kirkko. On useita syitä, miksi monille kristityille kirkko
ei luo aitoa tunnelmaa.
Kun Jeesuksen haudan ja Gol-

Jeesuksen ristintiellä on neljätoista asemaa, joista yhdeksän viittaa evankeliumeihin ja viisi kirkolliseen perimätietoon. Siellä on
paikka, jossa Simon Kyreneläinen pakotettiin kantamaan Jeesuksen ristiä ja paikka.
Tuskien tiellä näytetään myös
paikkaa, jossa perimätiedon mukaan Pilatus tuomitsi Jeesuksen ja
pesi kätensä muka oman viattomuutensa merkiksi. Siellä sotilaat
ovat kaivertaneet pelejään kivilattiaan. Yksi niistä on Kuningas-peli, jota pelattiin nopalla.
On mahdollista, että Jeesuksen
pilkkaaminen ja pahoinpitely narrikuninkaana punaisessa viitassa,
orjantappurakruunu päässä ja ruokokeppi kädessä oli sotilaiden Kuningas-pelin huipentuma.

Puutarhahaudalla
pääsiäisaamun kirkkautta
Monet evankeliset kristityt pitävät Gordonin Golgataa ja Puutarhahautaa Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen oikeina
paikkoina. Englantilainen kenraali Charles Gordon huomasi 1883
Jerusalemin Damaskoksen portin
edustalla kummun Jeremiaan luolan yläpuolella.
Hän säpsähti, sillä kumpu oli
pääkallonmuotoinen ja sen seinämässä olevat mustat aukot muistuttivat suuria silmäkuoppia. Gordonin valtasi ajatus, että tuossa
saattoi olla Golgata, jota kutsuttiin Uudessa testamentissa Pääkallonpaikaksi.
Sittemmin kukkulan läntiseltä
rinteeltä on löydetty kalliohauta,
joka voitiin selittää Jeesuksen haudaksi. Sen ympärille on istutettu
sievä puutarha.
Vaikka on hyvin kyseenalaista,
että Puutarhahauta olisi aito Jeesuksen hauta, sen äärellä voi kokea kauniin luonnon keskellä pääsiäisaamun kirkkautta. Monet ryhmät ovat viettäneet siellä unohtumattoman Pyhän ehtoollisen.

Heikki Tervonen
Kotimaadeski
Kirjoittaja on rovasti ja kirjailija.

Satujen hyvät ja pahat
adut ovat kautta aikojen kasvattaneet meitä. Hyvä ja paha
käyvät tarinoissa loputonta taisteluaan.
”Totuuden miekka
nyt hetkesi koittaa.
Pahuus kuolee
ja hyvyys voittaa”

huudahtaa prinssi surmatessaan lohikäärmeen.
Tämän päivän suosikkisatu on kertomus velhopojasta nimeltä Harry Potter. Tavallisessa maailmassa varttunut, kaltoin kohdeltu poika saa tietää olevansa velho. Hän
lähtee Tylypahkan noitien ja velhojen kouluun, jossa vastassa on taikuuden ihmeellinen maailma. Siitä alkaa suuri seikkailu.

Jenni Korteniemi

Kristillisen uskon pohjalta

Harry Potter -elokuvat ovat innoittaneet
luomaan fantasiamaan Floridan
Orlandoon Yhdysvalloissa.

Harry Potter kirjojen esikuvia ovat
fantasiakirjat Taru sormusten herrasta ja Narnia-sarja. Näiden jännittävien ja mielikuvitusolentoja vilisevien satujen taustalta voi
löytää kristillisen maailmankatsomuksen.
Kirjoissa esiintyy paholaismainen hahmo, joka houkuttelee itselleen seuraajia. Pahan voima ja
valta nousevat ihmisten peloista ja
epätoivosta. Pahan valinneet elävät pahuuden myrkyttämää elämää, joka osoittaa oman sisäisen

mahdottomuutensa. Paha tuhoaa
myös seuraajansa.
Vastavoima on uhrautuvaa rakkautta edustava hahmo, joka kutsuu taisteluun hyvyyden ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Mahdottomalta tuntuvissa tilanteissa
hyvyyden voima nousee rakkaudesta ja toivosta, joka kantaa läpi
vaikeuksien.
Hyvän ja pahan välistä taistelua käydään myös Harry Potterin
ja muiden hahmojen sisällä. Välillä päähenkilöt tekevät itsekkäistä
syistä vääriä valintoja, mutta päätyvät lopulta valitsemaan hyvän.

Niin myös oikeassa
maailmassa
Hyvä ja paha jatkavat taisteluaan
paitsi saduissa myös oikeassa maailmassa ja meidän jokaisen sisällä.
Meidän tehtävämme on joka päivä
olla kuin satujen sankari, joka taistelee pahaa vastaan, pitää yllä toivoa ja valitsee hyvän.
Kaiken toivon ja rakkauden syvin lähde on elävä Jumala, joka

Jenni Korteniemi

S

on kaikkea pahaa voimakkaampi.
Häneltä me saamme voimaa taisteluumme. Häntä me rukoilemme:
”päästä meidät pahasta.”
Sanna Kerola

Harry Potter -kirjat ovat varhaisnuorten
suosikkeja.
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Nuorisotyö
ilmoittaa
KorkalovaaraYlikylän nuoret
Näissä kerhoissa on vielä tilaa.
Liikunta-puuhailu-kerhot
Ke klo 19–20 Vaaranlammen koulu, 4–6 luokat.
Ke klo 16–17 Korkalovaaran koulu, pieni sali,
1–3 luokat.
Pe klo 18–19 Korkalovaaran koulu, pieni sali,
4–6 luokat.
Puuhakokkikerhoihin ilmottautuminen ennakkoon
Meritalle 040 730 1965, muutama paikka jäljellä:
Hilla-kirkko, Hillapolku 9, kirjaston yläkerrassa
Ma klo 17–18.30 puuhakerho, 3–4 luokat.
Ma klo 18.30-20 puuhakokki, 4–6 luokat.
Ke klo 17–18.30 puuhakokki, 1–2 luokat.
Vennivaaran kerhotila, Kevätportti 2
Ma klo 17.30–19 puuhakokki 1–2 luokat.
Ke klo 18–19.30 puuhakokki 3–4 luokat.

ITUKOULUTUSLEIRIT
20.–22.4. Ituleiri II Korkalovaara-Ylikylän ja
Keskustan iduille.
27.–29.4. Ituleiri III Saaren-Nammankylien ja
Alakemijoen iduille.
4.–6.5. Ituleiri IV Ounasvaaran ja Yläkemijoen
iduille.
Jokaiselle leirille otetaan max 35 itua ja leirit
on jaettu seurakuntapiirien kesken, mutta jos
jollekin ei sovi oman alueen leiriajankohta, silloin
voi ilmoittautua toisen seurakuntapiirin leirille.
Ilm. nuorisotoimistoon.

NUORTEN PÄÄSIÄISLEIRI
– SITTENKIN
5.–8.4. Norvajärvellä rippikoulun käyneille
Leirimaksu 45 €. Ilm. nuorisotoimistoon.

NUORTENLEIRI NORVAJÄRVELLÄ
17.–19.5. rippikoulun käyneille nuorille
Leirimaksu 30 €. Ilm. nuorisotoimistoon.
NUORTENMESSUT KIRKOSSA
perjantaisin 13.4. ja 11.5. klo 18 kirkossa.
NUORTENILTA
perjantaisin klo 18 kryptassa
nuortenmessuiltoina heti messun jälkeen.
EARTH HOUR
31.3. klo 20.30–21.30 kirkossa.
Rukousta ja hiljaisuutta maapallon puolesta.
NUORTEN KEVÄTJUHLA
20.5. klo 18 kirkossa nuortenmessu ja
valmistuvien isosten ja avustajien tehtävään
siunaaminen. Todistukset jaetaan heti messun
jälkeen. Jatkot ja pientä tarjoilua kryptassa.
NUORTEN BÄNDIKERHO
perjantaisin klo 16–18 seurakuntakodilla.
Jos sinua kiinnostaa hyvä seura, riparibiisien
soittaminen ja esiintyminen, olet harrastanut
jonkin instrumentin soittoa jonkin verran tai
harrastat laulamista, niin juuri sinua varten
bändikerho on.
Lisätietoja Ville 040 173 2100 tai
ville.keinanen@evl.fi.
GOSPELYHTYE ILONLÄHDE
opiskelijoille ja nuorille aikuisille klo 17–19.
Kokoontuu keskiviikkoisin kirkon kryptassa.
Lisätietoja nuorisomuusikko Ville Keinänen,
040 173 2100, ville.keinanen@evl.fi

RIPPIKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN
VUONNA 1998 SYNTYNEILLE
Ilmoittautumiskortit jaetaan 7-luokkalaisille
viikoilla 19 ja 20 (7.–18.5.) kaikissa niissä
kouluissa, joissa on seiskaluokkalaisia. Kortit
jakavat seurakuntapiirien työntekijät.
Jos 1998 syntynyt nuori on muulla kuin
seiskaluokalla ja haluaa käydä rippikoulun
kaudella 2012–2013, hänen tulee pyytää
ilmoittautumiskortti koulun kansliasta tai hakea
seurakunnan neuvonnasta, Rauhakatu 70
klo 8–15 tai rippikoulutoimistosta, Ainonkatu 3
ti–to klo 15–17.
Tarkemmat tiedot rippikouluvaihtoehdoista
16.5. ilmestyvässä Pääskyssä sekä 2.5. alkaen
nettisivuillamme www.evl.fi/srk/rovaniemi
Lisätietoja:
Maija Pieskä 040 526 8289
maija.pieska@evl.fi

Pyhät tanssit

evankeliumia koko keholle
Kristinusko syntyi juutalaisen ja hellenistisen kulttuurin keskelle. Tanssi oli
luonnollista ja oli seurakuntia, joissa jumalanpalvelus tanssittiin.
– Mutta tanssi kiellettiin kirkossa
500-luvulla, tietää pyhien tanssien ohjaaja, pastori Sanna Bäckvall.
Keskiajalla tanssin käyttäminen jumalanpalveluksissa elpyi, kunnes
1600-luvulla puhdasoppisuus istutti
ihmiset takaisin penkkeihin.
Ruotsin kirkossa pyhiä tansseja on
harjoitettu nyt parisenkymmentä vuotta.

Ei vain aivoille
Rovaniemellä Pyhät tanssit -kurssin
huhtikuussa ohjaavan omassa käyntikortissa lukee: ”Evankeliumia koko keholle”.
– Pyhät tanssit ovat nimenomaan
osallistumista, ei esiintymistä yleisölle. Askeleet ovat helpot ja askeleissa
erehtyminen on sallittua. Tanssitaan
piirissä, käsi kädessä. Keskellä piiriä
on alttari.
– Minulle hengellisyys on sanojen takana oleva mysteeri. Bäckvall sanoo.
– Me länsimaiset ihmiset olemme niin
ladattuja päähämme. Aivot ovat meille
tärkein kehon osa. Kuitenkin meillä on
kokonainen keho.
– Kun ihminen tulee hartiat jumissa ja mieli maassa jumalanpalvelukseen, haluaisin, että hän voisi lähteä
pois iloisempana, keholtaankin vapautuneempana.

– Pyhät tanssit ovat osallistumista, eivät esiintymistä, kertoo Sanna Bäckvall.

Koko tunteiden asteikko

Kirkkojen piirissä harjoitettavissa tansseissakin on eroa:
– Amerikasta peräisin olevissa ylistystansseissa siirrytään suoraan ylistykseen. Eurooppalaiset juuret omaavissa
Pyhissä tansseissa käydään läpi laajempaa tunteiden asteikkoa.
Bäckvall on kokenut elämässään saman kaaren kuin tanssi kirkon piirissä.
Lapsena tanssi oli hänelle luontainen
itseilmaisun muoto. Mutta rippikouluikäisenä raahelaissyntyinen Bäck-

vall oppi, että tanssi on syntiä ja lopetti sen.
– Pari vuotta sitten olin menehtyä
lapseni kanssa työtapaturmassa. Kun
sainkin elämäni ja lapseni elämän takaisin, päätin, että teen vain tärkeitä
asioita. Kouluttauduin pyhien tanssien ohjaajaksi.
Hän jatkaa edelleen opiskelua Tukholmassa 70-vuotiaan tanssipedagogin,
pastori Maria Rönnin johdolla.
Sanna Bäckvall johtaa Oulussa pyhien tanssien ohjaajakoulutusta.

Tutustu oppilaitostyöhön
internetsivuilla: www.evl.fi/srk/rovaniemi/
nuoret/opiskelijat.shtml tai facebookin
ryhmästä Rovaniemen seurakunnan
opiskelijatoiminta.

Gospel-venyttely
Hillakirkossa
Tiistaisin: 3.4., 15.5. ja 22.5 klo 18–19.30
Hillakirkossa, os. Hillapolku 9.
Ohjaajana luokanopettaja Tellervo Malmiola,
mukana myös seurakunnan työntekijöitä.
Tied. Sari Kuirinlahti, p. 040 550 4732

"JEESUS ON PAIMEN, ALKU JA TIE,
KANSSAMME KULKEE , PERILLE VIE"

PYHIEN TANSSIEN
PÄIVÄRETRIITTI
21.–22.4. Hillakirkossa, Hillapolku 9.

"Oli pääsiäisaamu,
pieni Elukka
heräsi omituiseen meteliin.
Iloista puheensorinaan ja
naurua kantautui puutarhasta.
Ihmisiä oli kokoontunut haudalle. Elukka
herätti kaverinsa Ötökän ja yhdessä he
menivät lähemmät ja kuulivat, että Jeesus oli
noussut kuolleista.
Voi ihmettä! Kylläpä Ötökkä ja Elukka
ilahtuivat ja kutsuivat kaikki kaverinsa
riemulliseen juhlintaan."
Millaisia olivat Ötökän ja Elukan iloiset kaverit,
entä millainen oli juhla?
Kerhojen ja partioiden kilpailu
Askarrelkaa Ötökän ja Elukan kavereita.
Työssä saa käyttää vain kierrätysmateriaaleja
sekä liimaa.
Toimittakaa työt nuorisotoimistoon viimeistään
viikolla 16 tai lähettäkää kuva osoitteeseen
merita.orell-kiviniemi@evl.fi.
(Meritalta voi myös kysyä lisäohjeita)
Paras työ palkitaan!

Pyhissä tansseissa kuljemme yksin ja yhdessä
kirkkovuoden teemaan. Paimen on hyvä, näkymätön vierelläkulkija jokaisella askeleella, läsnäolija hiljaisuudessa, elvyttävä Henki.
Askeleet ovat yksinkertaisia. Tanssitaitoa ei tarvita, ainoastaan avoin ja ennakkoluuloton mieli.
Tule kokeilemaan rentouttavaa ja kokonaisvaltaista kehomenetelmää, rukoilemaan toisten
kanssa ja virkistymään yhteisestä jaettavasta.
Hengitysharjoittelemme psalmia 23 ja kehotyöskentelmme Isä Meidän rukousta. Tanssimme
myös virret 177 ja 378. Päivän jumalanpalveluksessa klo 13 Vaaranlammen koululla on mahdollisuus jäädä tanssimaan kyseiset virret.
Seurakunta tarjoaa kahvit ja pullan/suolaista
lauantaina ja sunnuntaina.
Lauantaina on myös omakustanteinen lounastauko.
Ilmoita viestiin nimesi ja osoitteesi, johon
voimme lähettää osallistumislaskun. Ohjaajana
toimii pappi, pyhien tanssien ohjaaja, Sanna
Bäckvall. Pyhien tanssien päiväretriitti on avoin
kaikille siitä kiinnostuneille seurakuntalaisille.
Ilmoittaudu 16.4. mennessä osallistumisestasi.
Aikataulu:
La 10–15.
Su 10–13, jumalanpalvelus klo 13
Vaaranlammen koululla.
Hinta 20 €.
Ilmoittautumiset ja lisätietoja Maija Konttiselle:
oppilaitospappi.rovaniemi@evl.fi
16.4. mennessä.
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Pääsiäisvaellus seurakuntakodilla

Lasten
pääsiäiskirkot

P

ääsiäisvaellus kertoo pienoisnäytelmän avulla paitsi pääsiäisen ajan tapahtumista, myös
muista Jeesuksen elämänvaiheista.
Vajaan puolen tunnin mittaisen
esityksen aikana vaelletaan seurakuntakodin sisätiloissa useissa eri
esityspisteissä. Vaelluksen aikana
joudutaan kulkemaan portaissa.
Hiljaisen viikon neljänä arkipäivänä esityksiä tulevat seuraamaan ala-asteiden ja päiväkotien
ryhmät. Seuraavat ajat ovat kaikille avoimia:

Palmusunnuntai 1.4. klo 13,
13.30, 14, 14.30 ja 15.
Yhtä esitystä sopii seuraamaan
noin 25 henkilöä. Katsojaryhmän
ollessa täysi omaa vuoroaan voi
odotella seurakuntakodin yläsalissa olevassa basaarissa.
Basaarissa on mahdollisuus ostaa erilaisia tuotteita sekä kahvi-

Rovaniemen kirkossa ja kappeleilla
pidetään lapsille
suunniteltuja pääsiäiskirkkoja:
*
*
*
*
*
*

Ounasrinteen kappeli pe 30.3. klo 9 ja 10
Hillakirkko ma 2.4. klo 10
Muurolan kappeli ti 3.4. klo 10
Kirkko ti 3.4. klo 10 ja ke 4.4. klo 10
Viirinkankaan kappeli to 5.4. klo 9.15 ja 10.15
Aapakirkko ma 2.4. klo 9, ti–ke 3.–4.4. klo 9 ja
10 (Aapakirkon tilaisuuksiin ilmoittautuminen
tilakysymyksen vuoksi kappalainen
Topi Litendahlille, 040 724 6552

Tilaisuudet kestävät vajaa puolituntia. Tervetuloa!

Pääsiäisvaelluksella vuonna 2010.
kupposen ja pullan lähetystyön hyväksi. Esitykset ovat maksuttomia.
Vaellus alkaa seurakuntakodin
yläsalista, Rauhankatu 70 G.

Tervetuloa!

Norvajärven leirikeskuksessa

ISÄ–LAPSI–leiri
25.–27.5.
Ohjelmaa ulkoilusta yhteislauluun,
käden töitä, keskusteluja, saunomista yms.
Hinta aikuisilta 35 €, lapsilta 20 €
(alle 4-vuotiaat ilmaiseksi).
Ilmoittautumisen yhteydessä mainitse nimet,
yhteystiedot, iät, ruokavalio ja majoitustoive.
Leiri alkaa pe klo 18, päättyy su klo 12.
Matkat omilla kyydeillä.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 18.5. mennessä
puh 040 761 7448 Mari Karanta, mari.karanta@evl.fi

Tule valmistelemaan yhdessä Lähdemessua 6.5.
”Koen tärkeäksi, että meillä olisi vapaampi messu, joka voisi tavoittaa ihmisiä. Osallistumalla
messun tehtäviin voin palvella.”
”Kun olen mukana tiimissä,
voin myös itse rakentua ja kokea
yhteyttä, rukoilla yhdessä. Olen
eri tavalla sitoutunut toimintaan,
koska olen mukana tiimissä”, kertoo nuori mies kokemuksiaan Rovaniemen seurakunnan Lähdemessussa toimimisestaan.
Jos itse haluat olla mukana toteuttamassa seuraavaa Lähdemessua sunnuntaina 6.5. klo 15
kirkossa, voit ottaa yhteyttä Sari
Kuirinlahteen (sari.kuirinlahti@
evl.fi tai 040-5504732).
Sari opastaa Sinua eteenpäin.
Voit olla mukana musiikissa, rukouksessa, lastenohjelmassa, pan-

Pääsiäispuuhaa lapsille !

tomiimissa tai yleisessä järjestelyssä.
Ihanaa, jos pääset mukaan!

Mikä on Lähdemessu?
Lähdemessu on syntynyt Elämän
Lähteellä -tapahtuman yhteydessä
syksyllä 2010. Messu on kaiken
ikäisille tarkoitettu ja nuorekkaasti toteutettu jumalanpalvelus.
Tavoitteena on rakentaa yhteisöllisyyttä, jossa voidaan kokea
syvempää yhteyttä Jumalaan ja
toisiimme. Lapsille on järjestetty
omaa ohjelmaa opetuspuheen aikana.
Messun jälkeen on pientä tarjoilua, jonka aikana voi ystävystyä ja
löytää uusia ystäviä vapaa-aikaan
sekä tutustua seurakunnassa toimiviin pienryhmiin.

Yhdessä valmisteltava messu rakentaa
kristittyjen välistä yhteyttä iästä
riippumatta.

Saatko selville mikä sana on yllätysmunassa piilossa?
Kirjoita tähän: ________________________________
Tämä sana liittyy keskeisesti Pääsiäiseen.
Jeesus sopi ristillä meidän puolestamme
kaikki pahat tekomme ja sanamme
Jumalan kanssa. Siksi Pääsiäinen on
suuri ilon juhla. Me saamme
anteeksi ja voimme päästä
Taivaan kotiin!

Kummalla puolella on enemmän? Merkitse rasti ruutuun.

Auta tipu keltaisia viivoja
pitkin toisen tipun luo.
Simo osoittaa päätepisteen.

Laati Elina Koivula 2012
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Katulähetystä kymmenen vuotta

Rukoustyö
Rukouksen lähde rukousiltapäivä
Rovaniemen puolesta
klo 13–15.30 kirkon kryptassa
lauantaina 21.4. ja 19.5.
Ylistystä, opetusta, rukousta.

S

Rukousvartioviikot 24/7
Rukousvartioita Rovaniemen puolesta kunkin kuukauden
ensimmäisestä päivästä alkaen seitsemän päivän ajan.
Rukousvartioon liittyvä sitoutuu tunnin tai puolen tunnin
päivittäiseen rukousaikaan. Rukoilla voi myös vapaasti
valitsemallaan ajalla. Rukousvartioon ilmoittautumisia
ottaa vastaan Mirja Mäntymäki puh. 016 344 063.
Häneltä saa myös ohjeistusta päivittäiseen
rukousvuoroon.
Aamurukous
tiistaisin klo 8.30–9.30 kirkon sakastissa. Käynti sakastin
ulko-ovesta.
Jumalan kohtaamisen ilta
maanantaisin klo 18.30 seurakuntakodin yläsalissa
Rauhankatu 70. Ylistystä, opetusta, rukousta ja
keskustelua ohjaa Helinä Sundelin. Olet tervetullut
kaikille avoimeen iltaan. Seuraavan kerran 16.4.
Rukouspalvelijoiden palaveri
kirkon kryptassa klo 11.30–13 lauantaina 19.5. Palaveri
jatkuu Rukouksen lähde-iltapäivään osallistumisella.
Rukouspalvelua
keskiviikon Kevättä kirkonmäellä evankelioimisilloissa
kirkossa klo 18.30.

Tervetuloa viettämään

Helmikammarin
3-vuotissyntymäpäivää!
Kammarilla avoimet ovet ma 23.4.
klo 10–14. Kahvitarjoilu.
Ohjelmailmoitus myöhemmin.
Terveisin Kammarin vapaaehtoiset ja
Riitta Pitkänen.

eurakuntamme katulähetystyön
käynnistymisen kymmenvuotisjuhlaa vietettiin 11.3.
Diakonian johtava viranhaltija
Markku Kukkonen kertasi juhlassa sen vaiheet.
– Katulähetystyön esikuvana pidetään Englannissa 1800-luvun lopulla aloitettua slummityötä. Suomessa se alkoi 1930-luvulla Helsingissä, mutta virallistui sotien
jälkeen 1945, jolloin Arvid von
Martens perusti yölähetyksen. Katulähetys merkitsi valon tuomista
sinne, missä oli pimeää.
Nykyinen Suomen katulähetysliitto ry. määrittelee työn seuraavasti:
– Katulähetystyö on diakonian
perusteista lähtevää, vapaaehtoisuuteen perustuvaa päihde- ja kriminaalityötä. Keskeistä työssä on
evankeliumin jakaminen sekä sanoin että teoin ja sitä kautta ihmisarvon ja inhimillisyyden säilyttäminen, joskus hyvinkin vaikeista,
ulkoisista olosuhteista huolimatta.

Monet kasvot
Katulähetystyöllä on nykyään
monet kasvot: Perinteistä työtä ovat katulähetysillat, jossa on
evankeliointia, kutsumista kadulta
ja kohtaamisia kadulla, pullakirkkoja (hartauksia), soppaa ja sielunhoitoa.
Katulähetys on paikallisesti järjestäytynyt joko itsenäisenä yhdistyksenä tai osana seurakuntien diakoniatyötä. Yhdistyspohjalla toimitaan mm. Jyväskylässä ja Turussa, mutta Rovaniemellä se on
järjestetty osana seurakunnan diakoniatyötä.

Aiemmat vaiheet
Rovaniemellä

Helmikammari
Ikäihmisten kodikas kyläpaikka,
Pohjolankatu 4, käynti torin puolelta.
Avoinna ma, ti, ke ja to
klo 10–14.
Tervetuloa kammarille vanhat
ja uudet kävijät!
Yhdessäoloa – kahvittelua –
ohjelmatuokioita –
Helmikaupasta
hyväntekeväisyysmyyntiä –
Äiti Teresan peittotalkoita –
vierailijoita, yli kymmenen
hengen ryhmäkäynnit sovitusti.
Tule Helmikammarille vapaaehtoiseksi lähimmäisesi
hyväksi ja itsesi iloksi! Ilmoittautuminen on jatkuvaa.
Voit toimia kahvion ja salin vapaaehtoisena, toimintatuokioiden vetäjänä, läsnäolijana tai ylläpitotehtävissä.
Tied. Riitta Pitkänen, puh. 0400 376 472.

ELÄMÄN ILTA
läheisensä menettäneille.
”Tuska on suurta. Kyllä. Niin.
Mutta sen pieniksi pilkoin.
Kun kerroin siitä,
se väheni.
Jos vaikenin,
se läheni…”
Eila Kivikk’aho
Rovaniemen terveyskeskussairaalassa,
Sairaalakatu 1 osastoilla A1-A2
4. kerroksen neuvotteluhuoneessa tiistaisin klo 18-19
3.4. ja 8.5.
Mukana illassa sairaanhoitaja sekä sairaalapastori.

Päihde- ja kriminaalityö on aina
kuulunut diakonian perustyöhön
resurssien ja olosuhteiden mukaan. Käytännössä tämä on ollut lähinnä diakoniatyöntekijöiden henkilökohtaista työtä päihdeongelmaisten ja vankilasta vapautuneiden kanssa. Kriminaalityötä teki 1980- ja 90-luvuilla
erityisesti diakonissa Terttu Kortesalmi, joka kävi nuorisotyönohjaaja Seppo Peterin kanssa tapaamassa vankiloissa rovaniemeläisiä vankeja.
Samaa työtä ovat yhdessä tehneet myös diakonissa Kirsti Vuolo ja nuorisotyönohjaaja Anneli Niemelä. Päihdetyö kuului aiemmin diakonissa Sirpa Hiilivirran erityisvastuuseen. Päihdeongelmaisille on järjestetty leiritoimintaa ja erityistapahtumia, mm.
jouluna.
Yhteistyötä on tehty Rovaniemen Päiväkeskus ry:n kanssa sen
perustamisesta lähtien. Erityisesti mainittakoon Anna-Liisa Arolan vapaaehtoistyö päihderiippuvaisten auttamistyössä.

Katulähetyksen juhlaan osallistui väkeä myös Sodankylästä sekä Jyväskylästä.

Sinikka Vilèn
virkaan 2001
1990-luvun lopulla kävi ilmeiseksi, että tarvitsemme diakoniatyöhön lisätyövoimaa ja erityisenä tarpeena nähtiin panostus päihdetyöhön. Diakoniatyöntekijöiden
asiakastyön määrä kasvoi rajusti
laman aikana ja myös päihdeongelmat kasvoivat. Haluttiin myös
käynnistää päihde- ja kriminaalityöhön omaa vapaaehtoistyötä, katulähetystyötä.
Palvelutyön johtokunta teki esityksen 1998 erityisdiakonian virasta, jonka tehtäväkuvassa on päihde-, kriminaali- ja katulähetystyö.
Virkaan valittiin 2001 diakonissa
Sinikka Vilèn, jolla oli kokemus
katulähetystyöstä Tampereella.
Asiakastyö on diakoniatyöntekijöille keskeisintä. Edelleen kaikki
diakoniatyöntekijät ottavat vastaan
päihderiippuvaisia henkilökohtaisessa työssään.
Uuteen virkaan sisällytettiin erityinen vastuu päihde- ja kriminaalityöstä. Tähän kuuluu katulähetystyön ohjaus, tukitoiminta mm.
ryhmätoimintana, retkin ja leirein,
vankilavierailut, yhteistyö päihde- ja kriminaalitoimijoiden kanssa, mm. järjestöjen (Päiväkeskus
ry.) kanssa.
Ensimmäisessä katulähetystoimikunnassa 2003 olivat Pertti Ahokas, Olli Jääskö, Esko Palovaara, Hilkka Väisänen, Martti
Väisänen ja Mauri Vilèn. Samana
vuonna
Rovaniemen seurakunta liittyi
jäseneksi Suomen Katulähetysliittoon.

Katulähetys
osana diakoniaa
– Ymmärrän katulähetyksen sekä
missionäärisenä että karitatiivisena diakoniana. Se palvelee ja kutsuu seurakunnan yhteyteen.

– Kirkon perustehtävät ovat julistus, rakkaus ja yhteys. Katulähetyksen tavoite on tarjota tätä kaikkea ja myös yhteisöä ,jossa erilaisuutta hyväksytään, Kti.
Markku Kukkonen oli Rovaniemelle tuloaan kahdeksan vuotta
työvastuussa katulähetyksestä Vaasassa.
– Erityisen läheiseksi tuli laulu ”Katso Kristus kadulla kulkee”.
Se kuvaa katulähetystyön henkeä:
kaikki saavat tulla sellaisena kuin
ovat Jumalan rakkauden piiriin.
Vapaaehtoiset ovat sitoutuneet syvästi kristilliseen uskoon.

Santa Klaran esimerkki
Kukkonen pohti, miten aika haastaa meitä entistä enemmän kadulle. Tukholman Santa Klara on sanamukaisesti katulähetysseurakunta, jossa rakkaus, julistus ja yhteys
toteutuvat koskettavalla tavalla.
– Pyhä Henki luo luovalla tavalla uusia palvelumuotoja ja kaikki
työ lähtee yksinkertaisesta rukouksesta: Tule Kristus keskellemme, Pyhä Henki johdata ja anna
voimaa!
– Voisiko Santa Klaran esimerkki olla innostamassa meitä täällä
Rovaniemelläkin enemmän kadulle?, Markku Kukkonen kyseli.
Hän muistutti, että työ on aina
Herran. Tehtävämme on kertoa
hyvää sanomaa Jeesuksesta niille, jotka eivät vielä Häntä tunne,
rakastaa lähimmäisiä, kylvää ja
siunata. Meitä ei ole kutsuttu Jumalan valtakunnan työhön omalla
voimallamme ja ymmärryksellämme, vaan Pyhän Hengen voimassa.
Siksi rukousyhteys Herraamme on
kaiken lähtökota.
Markku Kukkonen kiitti Sinikka Vilèniä ja katulähetyksen vapaaehtoisia työstä lähimmäisen
hyväksi.
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Anu ja Juha Väliaho
Rovaniemelle 15.4.

Lähetyksen käsityöpiiri kahvitti Aapakirkon Virsilauluiltaa lähetyksen hyväksi torstaina 15.3. tuoksuvin tarjoiluin.

Käsityöpiirin punainen lanka
Lähetystyön pariin kokoonnutaan
viikoittain eri puolilla Rovaniemeä. Seurakunnan rukous- ja raamattupiireissä luetaan nimikkolähettien kirjeitä ja käsitellään heidän esirukouspyyntöjään. Näin
tehdään myös lähetyksen käsityöpiireissä Aapakirkolla ja keskikaupungilla.
Aapakirkolla käsitöitä on tehty
jo vuodesta 2007, jolloin ensimmäiset vapaaehtoiset kerääntyivät
neulomaan tuotteita joulumyyjäisiin. Perinteiset villasukat ovat yhä
myyntilistojen kärjessä, mutta langan lisäksi erilaiset materiaalit, kuten betoni ja silkki, ovat löytäneet
tiensä käsityöpiireihin.

Hattuja, rintaneuloja,
keramiikkaa
– Hattuja, rintaneuloja, keramiikkaa. Kaikkea on tehty. Ja niitä on
tehty rakkaudella, kertoo Sinikka
Koivuranta, lähetyksen keskikaupungin käsityöpiirin vetäjä.
Keskikaupungin käsityöpiiri aloitti toimintansa viime syksynä, kun
Aapakirkolla käyneet käsityöläiset
huomasivat intoa löytyvän kirkonmäen tuntumasta enemmänkin.
– Matka Saarenkylään oli pitkä, ja
kun myyjäisissä tapasin Kyllikki Koskelan, syntyi ajatus keskikaupungin
käsityöpiiristä. Syksystä asti olemme
säännöllisesti tavanneet noin kahdeksan naisen kanssa, ja joskus innostuneet pitämään jopa ylimääräisiä kokoontumiskertoja, Sinikka kertoo.

Kirjeissä avautuu
suurempi maailma
Piirissä muistetaan lähettejä esimerkiksi alkuhartaudessa, jossa
käydään läpi heidän viimeisimpiä kirjeitään. Lähettien puolesta
rukoillaan ja lähetyskentän tilannetta pohditaan, ja Sinikasta tämä
voi olla juuri se oma tapa toteuttaa seurakuntayhteyttä.
– Kyllä tämä antaa sellaisellekin, joka on satunnainen kirkossakävijä. Minulle ainakin on avautunut paljon suurempi maailma, joka tuolla jossain on.
Paikalla ahkeroivat useimmiten samat henkilöt, mutta vaihtuvuuttakin on. Vetäjät toivottaisivat mielellään useammat tervetulleiksi, ja piirissä käyvätkin vierailemassa niin ystävän ystävät kuin
maahanmuuttajatkin.
– Tässä piirissä uskaltaa olla
oma itsensä, ja oman käden jäljen
näkeminen avartaa omaakin ajattelua. Yhdessä pääsemme kokemaan onnistumisen todellista riemua: minä pystyn, sinä pystyt!,
Sinikka kuvailee.

rin tuotteita on tarjolla palmusunnuntaina pääsiäisvaelluksen yhteydessä seurakuntakodilla 1.4.
– Teemme tätä lähetyksen hyväksi, jotta lähetit saisivat tehdä
työtään siellä kaukana. Ilmapiiri
on kuitenkin vapaa, emmekä ota
paineita myyjäisistä. Tärkeämpää
on yhdessä tekeminen ja onnistumisen ilo!, Sinikka painottaa.
Aapakirkon ja keskikaupungin
käsityöpiirit kokoontuvat vuoroviikoin:
– keskikaupungin piiri tiistaisin
klo 15–17 parittomina viikkoina
– Aapakirkon piiri torstaisin klo
14–16 parillisina viikkoina.
Lisätietoja saat lähetyssihteereiltä.

Venäjän työssä 19 vuotta viettäneet Anu ja Juha Väliaho aloittivat uuden työkauden
keväällä Virossa.

RETKI SUOMEN LÄHETYSSEURAN
VALTAKUNNALLISILLE LÄHETYSJUHLILLE HAMINAAN 8.–10.6.
Lähtö linja-autolla pe 8.6. klo 6 srk-keskuksen edestä,
paluu ma 11.6. aamuyöstä.

Lähetysruutu

Majoitumme Kotkassa Cumulus-hotelliin. Juhlamatka
oman srk:n jäsenille maksaa 70 €. Siihen sisältyy
bussimatka ja majoitus sekä aamiainen hotellissa.
Muut ruokailut jokainen kustantaa itse.
Paikkoja on rajattu määrä ja ne täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautumiset 28.4. mennessä lähetystoimistoon
Salla Korteniemi p. 040 571 9000.

Hiippakunnan lähetysjuhlat Pellossa
Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat
pidetään Pellossa 31.8.–2.9. teemalla Sanan virrassa.
Aihe liittyy raamattuvuoteen
Suomen Pipliaseuran 200-vuotisjuhlalla, jossa ovat mukana piispa Samuel Salmi, argentiinalainen
Esteban Voth ja pääsihteeri Markku Kotila.
Juhlilla on monipuolinen ohjelma, jossa ovat edustettuina lähes
kaikki maailman mantereet.
Venäjältä vieraina ovat Anja ja
Aleksander Votshok Murmanskista, Kiinasta tohtoriopiskelija Abraham Chen, ja Tansanian kuulumisia kertoo Rovaniemen nimikkolähetti Riikka Gammelin.
Musiikkivieraina mm. Jaakko
Löytty (pe 31.8.) ja Jakarandakuoro (la 1.9.). Lasten ohjelmassa
esiintyy Jukka Salminen ja nuorille oululainen Nolla.
Pellon lähetysjuhlilla on luvassa
monipuolinen katsaus eri lähetysjärjestöjen tekemään työhön.
Pipliaseuralla on ollut vanhas-

Anu teki laaja-alaista diakonia- ja
kasvatustyötä.
Työrupeama Venäjällä on nyt
päättynyt ja pariskunta on muuttanut Tallinnaan. Huhtikuussa Anu
ja Juha aloittavat nelivuotisen työkautensa Viron kirkon lähetyskeskuksen palveluksessa.
Ensimmäisiin työtehtäviin lukeutuvat muun muassa rippikoulun aloittaminen, säännöllisen jumalanpalveluselämän käynnistäminen ja vapaaehtoisvastuunkantajien kouluttaminen.
Lähetysvierailun aikana saamme siis kuulla kuulumisia kahdesta maasta, menneistä ja tulevista
haasteista. Tervetuloa mukaan!

Salla Korteniemi

Tärkeintä yhdessä tekeminen
Ideat tulevat jokaisen omista taidoista ja mielenkiinnon kohteista,
ja omaa osaamista jaetaan muille. Ehdotukset laitetaan toteen, ja
valmiita töitä voi ihastella myyjäisissä.
Seuraavan kerran käsityöpii-

Seurakuntamme nimikkolähetit,
Suomen Lähetysseuran lähettämät Anu ja Juha Väliaho saapuvat
sunnuntaina 15.4. vierailulle Rovaniemelle.
Juha saarnaa Rovaniemen kirkossa klo 10 alkavassa messussa,
jossa liturgina toimii Inka-Riina
Valtonen. Messun jälkeen on kirkkokahvit ja lähetystilaisuus seurakuntakeskuksessa.
Muutoksen tuulet puhaltavat tänä keväänä Väliahojen elämässä.
Anu ja Juha ovat työskennelleet 19
vuotta Ural-vuorten juurella Keski-Venäjällä Birskin seurakunnassa itämarilaisten parissa. Juha toimi seurakunnassa kirkkoherrana ja

LÄHETYKSEN
kevättä

Tansanian kuulumisia Pellossa kertoo Rovaniemen seurakunnan nimikkolähetti
mm. diakonissa-kätilö Riikka Gammelin, joka on kuvassa (keskellä).
taan kolme päätavoitetta: kääntää Raamattuja uusille kielille, jakaa Raamattuja ihmisille ja edistää
Raamatun käyttöä.

Lisätietoja:
www.oulunhiippakunnanlahetysjuhlat.fi

1.4. klo 13–16 Lähetyksen basaari pääsiäisvaelluksen
yhteydessä srk-kodilla. Basaarissa voi nauttia kahvia ja
ostaa käsitöitä lähetystyön hyväksi.
15.4. klo 10 messussa Juha Väliaho saarnaa,
kirkkokahvit ja lähetystilaisuus srk-keskuksessa messun
jälkeen. Nimikkolähetit Anu ja Juha Väliaho kertovat
terveisiä Venäjän työstään.
19.4. klo 18 Lähetyksen rukousilta Suntiolassa
kirkon alakerrassa. Käynti kirkon sankarihautausmaan
puoleisesta päädystä.
30.4. klo 14 Israel-tilaisuus Ounasrinteen kappelissa,
mukana SLS:n Israelin lähetystyöntekijät Eeva ja Mika
Pouke. Poukkeet mukana myös illalla Vappuviuhkatapahtumassa.
10.5. klo 18 Lähetyksen rukousilta kryptassa kirkon
alakerrassa.
27.5. Messun jälkeen kirkkokahvit ja lähetystilaisuus
srk-keskuksen salissa, jossa Lilja Kinnunen -Riipinen
kertoo Thaimaan terveisiä. Kahvituksesta vastaa
Rovaseudun Sydäntuki Ry.
8.–10.6. Retki Suomen Lähetysseuran valtakunnallisille
lähetysjuhlille Haminaan
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Seitakuoro ja fagotti yhteiskonsertissa palmusunnuntaina

Aamukahvit
Sanan äärellä 2012

Sudensuun asukastuvalla,
Sudentie 18 D
kerran kuussa
torstaisin klo 10-11.30.
19.04. "Hyvä paimen" virsien sanomaa.
24.05. "Jumala loi, Tule Pyhä Henki".
Syväsenvaaran Tupasvilla-asukastuvalla,
Tuohitie 5 C 24
joka toinen keskiviikko klo 10-11.30.
11.04., 25.04. ja 09.05.
Tervetuloa mukaan yhdessä tai yksin. Tilaisuus on
tarkoitettu kaikenikäisille,
vauvasta vaariin!
Tiedustelut diakonissa Marjo Rundgren
040 721 2028
marjo.rundgren@evl.fi

Hammaslaboratorio

DentoTeam
Hammaslääkärit

Hyvä Hammas
Oy
Puree Paremmin.

Valtakatu 4 A, Rovaniemi

Valtakatu 4 D, Rovaniemi
p. 020 743 3940

Hll Aki Tuomanen
Suu- ja leukakirurgian
erikoishammaslääkäri
Sekä yleishammaslääkärit
Myös suuhygienistipalvelut
p. 020 743 3946

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

Seutulanharjun hoivakoti Ky
Seutulankuja 11 016 379 7071
96800 Rovaniemi





 



Seitakuoro virittäytyy hiljaisen viikon tunnelmaan perinteisessä pääsiäiskonsertissaan palmusunnuntaina 1.4. Rovaniemen kirkossa.
Konsertin pääteoksena on tällä
kertaa mielenkiintoinen konsertto fagotille ja sekakuorolle. Agnus
Dei, op. 167 -teoksen on säveltänyt yksi nimekkäimpiin norjalaisiin nykysäveltäjiin lukeutuva Egil
Hovland.
Teos vetoaa kuulijaan erityisesti vahvalla soinnillaan, monipuolisilla sävelkuluillaan ja jännitteisillä soinnuillaan sekä yli neljän oktaavin äänialallaan.
Oman mausteensa keitokseen
tuo erikoinen orkestraatio, fagottia
ei kovin monesti ole totuttu kuulemaan solistina tai ainoana säestyssoittimena. Fagotin varressa taituroi Lapin kamariorkesteristakin

tuttu Antal Mojzer.

Pärtin Magnificat ja
Rautavaaran Credo
Konserton lisäksi konserttiohjelmassa ovat paikkansa ansainneet
kaksi nykykamarikuoromusiikin
helmeä: Einojuhani Rautavaaran
Credo ja Arvo Pärtin Magnificat.
Credon rytmit ja vaihtuvat dissonanssit luovat tavanomaisesta poikkeavan tunnelman tuttuun
uskontunnustukseen. Säveltäjänsä ehkä eniten esitetty Magnificat
puolestaan lumoaa monivivahteisella yksinkertaisuudellaan.
Molemmat säveltäjät ovat maailmalla erittäin tunnettuja, eikä vähiten heille ominaisen erittäin selkeän ja omaleimaisen sävelkielensä takia. On tosin mielenkiintoista huomata, kuinka täysin erilaiset

säveltäjien tyylit ovat. Musiikkinsa vaikuttavuudesta ei kumpikaan
ole silti koskaan tinkinyt.

Urkusoolona Litanie
Konsertissa esiintyy myös urkuri
Silja Veteläinen. Alankomaalaisen
Jan Welmersin voimakas Litanie ei
säästele tunneskaalassa: musiikki
virtaa minimalistisesta tyhjyydestä lähes apokalyptiseen ärjyntään.
Ollaan suurten kysymysten äärellä, kuten pääsiäiseen kuuluukin.
Seitakuoron
pääsiäiskonsertti
johtaa Kadri Joamets
Rovaniemen kirkossa
palmusunnuntaina 1.4.klo 19
Liput 12 € (aikuiset) /
8 € (eläkeläiset ja opiskelijat)
www.seitakuoro.fi

Requiem neljälle äänelle –
Punctumin pääsiäiskonsertti Tavivaarassa 7.4.
Vanhan musiikin lauluyhtye Punctum esittää pitkäperjantaina Rovaniemellä Tavivaaran hautausmaan
kappelissa aikansa kuuluisimman
espanjalaisen säveltäjä Tomás Luis
de Victorian (1548–1611) Requiemin neljälle äänelle (Requiem a
4 voces) vuodelta 1583.
Tunnetumman ja usein esitetyn
kuolinmessunsa Victoria sävelsi
kaksikymmentä vuotta myöhemmin vuonna 1603.
Pitkänäperjantaina kuultavassa
harvinaisemmassa teoksessa gregoriaanisten sävelkulkujen ja neliäänisen satsin vuorottelu tuo mielenkiintoista vaihtelua messun kulkuun.
Messun alkuperäinen nimi on

latinaksi Missa pro Defunctis eli
messu kuolleiden puolesta, mutta
se tunnetaan yleisesti myös palveluksen tekstin ensimmäisellä sanalla requiem eli ”lepo”.
Messu on rukous kaikkien edesmenneiden puolesta, ja teos eteneekin katolisen kirkon jumalanpalveluskaavan mukaisesti.

Jeremiaan valitusvirsi
Requiemin lisäksi kuullaan moniäänisen vokaalimusiikin isänä pidetyn Giovanni Pierluigi da Palestrinan (1525–1594) pyhän profeetta
Jeremiaan valitusvirsiä eli lamentaatioita.
Palestrina antaa Jeremiaan syvän lohduttomiin ja surun täyttä-

miin sanoihin säveltämänsä musiikin kautta lohdutusta myös kuulijoille.
Vuonna 2007 perustettu vanhan musiikin lauluyhtye Punctum on esiintynyt vuosien varrella erityyppisillä vanhan musiikin
ohjelmistoilla mm. Keminmaassa, Rovaniemellä, Sodankylässä
ja Oulussa.
Konsertit:
Tavivaaran kappeli
Rovaniemellä pitkäperjantaina
6.4. klo 19.
Marian kappelissa Levillä
lauantaina 7.4. klo 20.
Liput 10 €.

MUSIIKKIA ROVANIEMEN KIRKOSSA
29.03. klo 19 iltamusiikki, pääsiäisajan tapahtumat Luukkaan evankeliumin mukaan.
Nuorten kuoro, Silver. Säestys Veteläinen. Tekstit Ilari Kinnunen.
01.04. klo 19 Seitakuoron pääsiäiskonsertti, johtaa Kadri Joamets.
Liput 12 € (aikuiset) / 8 € (eläkeläiset ja opiskelijat).
11.04. klo 18.30 konsertti, "Lähelle ihmistä", Petri Laaksonen.
Lippu 15 €, tuotto Yhteisvastuukeräykselle.
22.04. klo 19 konsertti, Risto Ainali urut, Tuomo Nikkola laulu.
24.04. klo 19 Negros spirituals-konsertti, Juhani Aaltonen,
Uffe Krookfors, Seppo J. Järvinen, Tiina Sinkkonen.
02.05. klo 18.30 Suosituimmat rippikoululaulut, Kukkonen,
Tauno Savioja, Pieskä. Kolehti Yhteisvastuukeräykselle.
26.05. klo 18 keväinen musiikki-ilta. Riittaliisa Hakulinen alttoviulu, Silja Veteläinen piano.

Muisto kaunis
voimaa antaa
surun raskaan
hiljaa kantaa

Toni hoitaa kaikki hautajaisiin liittyvät
käytännön järjestelyt. Tarvittaessa
hän vastaa myös musiikkiesityksistä.
Lähteentien pirtti on tunnelmallinen
paikka muistotilaisuuksille.
Pirtin pitopalvelu on tunnetusti hyvää.
Mikäli omaiset haluavat, Maarit lukee adressit.
Hautaustoimisto Karilahti
Toni Karilahti
0500-664 774

Lähteentien pirtti
Maarit Simoska
044-200 6880

Ilmoittaja, ota yhteyttä
Sari Havia
020 754 2284, 040 680 4057
sari.havia@kotimaa.fi

P

Vapun
itopalvelu

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

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

Juhlapalvelua ammattitaidolla

ANNIN PITOPALVELU
Anni Pallari
p. 0400 692 523

Pääsky
32. vuosikerta
Julkaisija
Rovaniemen seurakunta
Päätoimittaja
Kari Yliräisänen
puh. 040-5032 734
kari.yliraisanen@evl.fi
Toimitussihteerit
Tuomo Korteniemi
puh. 040 8232 338
tuomo.korteniemi@evl.fi
Jouni Hagström
puh. 335 5249
jouni.hagstrom@evl.fi
Lehtityöryhmä
Kari Yliräisänen pj., Jouni Hagström,
Kati Kanto, Sanna Kerola, Tuomo
Korteniemi, Markku Kukkonen,
Maija Pieskä, Riku Tapio.

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy,
Ilmoitusmarkkinointi
Sari Havia
puh. 020 754 2284, 040 680 4057
sari.havia@kotimaa.fi
Toimituksellinen aineisto
Rovaniemen seurakunnan
tiedotustoimisto,
PL 8104, 96101 ROVANIEMI
Seuraava Pääsky ke 16.5.2012
Aineisto
ma 30.4.2012
Kustantaja
Kustannus-Osakeyhtiö
Kotimaa
Painatus Alma Manu Oy,
Rovaniemen paino
Jakelu
Itella posti oy
Jakeluhuomautukset puh. 335 5249
Tilaukset 5 euroa vuosikerta
Painos
31 650
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Uusi nuorisomuusikko Ville Keinänen:

Sävelkaikuja

Musiikki yhdistää seurakuntaa
V

ille Keinänen on helmikuun
alusta lähtien hahmotellut nuorisomuusikon toimintaa Rovaniemen seurakunnassa. Koska virka
on uusi, ei hänkään vielä tiedä, mitä kaikkea tehtävään kuuluu. Tavoite on kuitenkin selvä.
– Toivon, että suunnitteilla olevat jutut vastaisivat siihen tarpeeseen, joka nuorilla, nuorilla aikuisilla ja vähän vanhemmillakin täällä on, Ville kuvailee.

– Nuorten toiminta ja muiden toiminta ei saisi olla niin erillään, se
tuntuu keinotekoiselta. Seurakunnan pitää olla yhtä, musiikin pitäisi
olla kaikkia yhdistävä tekijä.
Todellisen sanoman Keinänen
löytää musiikin takaa. Hän viittaa
Raamattuun pohtiessaan, millainen
voima musiikilla voi olla.
– Eikö Daavid lohduttanut Saulia juuri soittamalla, ja Jerikon
muurithan saatiin nurin pasuunoilla! Musiikki koskettaa ihmistä syvältä, ja yhdessä laulaminen
varsinkin. Soittamisen ja laulamisen avulla voi ilmaista tunteita ihan
erityisellä tavalla, mutta jo kuunteleminenkin yhdistää, Keinänen
summaa.
Yksi esimerkki nuorisomuusikon
luotsaamista toiminnoista on opiskelijoille ja nuorille aikuisille suunnattu gospelyhtye Ilonlähde. Yhtye
kokoontuu keskiviikkoisin kirkon
kryptassa kello 17–19.
Toinen esimerkki: nuorten bändikerho kokoontuu perjantaisin srkkodin yläsalissa klo 16–18.

Imatralta Napapiirille
Kauniaisten kautta

Ville Keinäsen
oma soitin
on kitara.

Kahden työalan
ammattilainen
Nuorisomuusikon työ yhdistää
kanttorin ja nuorisotyönohjaajan
työaloja, joten työntekijän asiantuntemuksen on yllettävä molempiin.
Keinäsellä on kymmenen vuoden kokemus vapaaehtoisesta
työskentelystä musiikin ja nuorten
kanssa. Nuoren kanssa työskentelemisessä pätevät Keinäsen mukaan ihan samat kanssakäymisen
säännöt kuin muidenkin.
– Ajattelen, että nuorisotyönohjaajan tai -työntekijöiden ei tarvitse olla samalla tavalla kavereita
nuorelle kuin nuoren omanikäiset

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia sähköpostilla ja tekstiviestillä.

Allekirjoitus (alle 18-vuotiaalta huoltajan allekirjoitus)

Sähköposti

Puhelin

Postinumero ja -toimipaikka

Osoite

Nimi

Hyvä väylä
tavoittaa nuoret
Musiikilla on Keinäselle monia
merkityksiä; se on tapa ilmaista
itseään, tapa rukoilla, tapa puhua
Jumalalle ja tapa puhua Jumalasta muille.
Musiikki on myös on hyvä väylä tavoittaa nuoret.
– Kaikki eivät tykkää laulamisesta, kaikki eivät tykkää soittamisesta, mutta jokainen tykkää jonkinlaisesta musiikista. Ihannetilanteessa seurakunta voi tarjota useita

tapoja toteuttaa hengellisyyttä musiikin avulla.

Yhdessä
tekemistä
Tärkeintä seurakunnan musiikkityössä ei ole se, että joku pääsee
esille. Villen mielestä painopiste
on yhdessä tekemisessä.
– Oma toive olisi se, että tuleva
toiminta palvelisi muutakin seurakunnan toimintaa. Ei käytäisi vain
bändissä soittamassa, vaan nuoret
pääsisivät toteuttamaan nuorten
messuja musiikin avulla.
Keinäsestä seurakunnan nuorten ja vanhojen rajaa tulisi myös
sekoittaa.

Kolmivuotinen
pesti 2014:een
Rovaniemen seurakunnan kirkkovaltuusto perusti joulukuussa 2009
nuorisomuusikon viran kolmen
vuoden määräajaksi. Kun työn
käynnistys viivästyi pari vuotta,
virka on nyt määräaikaisena vuoden 2014 loppuun.
Salla Korteniemi

Jokainen ihminen on
Luojan luoma ihme.
Kotimaa kertoo,
mitä siitä seuraa.

15. JOULUK UUTA
2011

|

HINTA: 3,00€

|

107. VUOSIK ERTA

|

004359 5–11–51

MATTI KARPPINEN

puhelu + 6,9snt/min, matkapuhelimesta
8,21 snt/puhelu + 14,9snt/min)
Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta
 Lähetä tilauskortissa mainitut tiedot
ja päättyy automaattisesti tilausjakson loputtua.
sähköpostilla osoitteeseen
tilauspalvelut@kotimaa.fi
Voit jatkaa tilausta kätevästi puhelimitse tai sähköpostilla.
Tilaan Kotimaa-lehden 3 ilmaista näytenumeroa!

Tarjous on voimassa 31.5.2012 saakka, ja se koskee vain uusia tilaajia Suomessa. Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan lupa lehden
tilaamiseen. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti. Tarjoustunnus KM Pääsky 2/12.
1.1.2012 lähtien vähintään kuukauden ajaksi tilattavien sanoma- tai aikakauslehtien verokanta on 9% ja Digilehden 23%.

Kotimaa
maksaa
postimaksun.

Voit tehdä tilauksen myös

 020 754 2333 (lankaverkosta 8,21snt/

Kyllä kiitos!

ovat. Lapset ja nuoret kaipaa aikuisia, ja se on tärkeää pitää mielessä,
Keinänen painottaa.

Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003
VASTAUSLÄHETYS

Tie nuorisotyön pariin lähti oman
seurakunnan nuorten toiminnasta
Imatralta. Ville vietti paljon aikaa
musiikin ja nuorten kanssa, mutta
mietti ensin ammattia musiikkiteknologian alalla.
Lopulta hän omien sanojensa mukaan päätti opiskella ”jotakin mielekästä”, ja pääsi opiskelemaan nuorisotyönohjaajaksi Kauniaisten Diakiin (Diakonia-ammattikorkeakoulu).
Rovaniemelle Ville tuli suoraan
koulun penkiltä – opinnot suoritettiin loppuun joulukuussa, ja vastavalmistunut nuorisotyönohjaaja
valittiin pioneeriksi Rovaniemelle.
Itä-Suomesta etelän maisemien
kautta Lappiin kulkeutunut Keinänen kokee, että vaikka kaupunkien
välillä on eroja, Rovaniemi tuntuu
kotoisalta.
– Täällä sanotaan mie ja sie, ihan
niin kuin normaalisti on tottunut
kuulemaan, hän naureskelee.

Kotimaa päivittää kerran
viikossa Suomen suurimman
yhteisön, kirkon, kuulumiset.
Lehti kertoo myös kiinnostavia
tarinoita elämästä sekä
pyhästä arjessa.
Nauti lukemisesta,
jossa on sisältöä.
Tilaa 3 kpl
Kotimaa-lehden
näytenumeroita.

TÄSSÄ
IÄSSÄ

Tilaa
50
näytenumerot
ILMAISEKSI!

KALLIS RAHA

Pikavippi on epäreali
stinen
yritys siirtää velkakrii
siä, tietää
Takuu-Säätiön Jukka
Heinonen.
SIVULL A 2

Näyttelijä Eila Roine, 80,
ja viisi
muuta iäkästä ihmistä
kertovat,
mistä on tehty hyvä elämä
.
Sivuilla 10–15
JOULURADIO

Sosiaalinen media siivittää
seurakuntien joulumu
siikkikanavan suosiota.
SIVULL A 4

KUNNIOITTAEN

Lähetysjärjestöjen johtajat
kirjoittivat yhteisen,
hyvän
tahdon julkilausuman.
SIVULL A 9
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Lähellä Sinua.

Kirjoitatko meille

Syyskesän tapahtuma 31.8.–2.9.
Rovaniemen seurakunta järjestää oma syyskesän seurakuntatapahtuma elo-syyskuun vaihteessa
31.8.-2.9.
Tapahtuma aloittaa näin kaupungin perinteisen Rovaniemi-viikolle (2.–9.9.).
Kirkkovuodessa eletään Lähimmäisen sunnuntaita, jonka teemasta myös seurakuntatapahtuman
tunnus – Lähellä Sinua - on.

Tapahtuman tavoitteet:

mikä synnyttää etäisyyttä ja miten rakentaa uusia siltoja?

- kehittää toimivia käytäntöjä, vakiinnuttaa niitä tarvittaessa
Kutsumme yhdessä valmistelemaan yhdessä tapahtumaa. Ohessa
kysytään, mikä voi olla esteenä yhteyden kokemiselle seurakunnassa
Tervetuloa tiistaina 8.5. klo 18
seurakuntakeskuksen juhlasalissa,
jossa esitellään tapahtumaa, kysellään toiveita ja odotuksia sekä tarjotaan monenlaisia tehtäviä.

- startti syyskauden toimintaan
- kutsua vastavuoroiseen yhteyteen
- vahvistaa seurakuntayhteyttä
- aktivoida seurakuntalaisia
- varustaa seurakuntalaisia arkeen
hengellisiksi matkakumppaneiksi
- kehittää seurakunnan vapaaehtoistoimintaa yhteisvastuullisesti
- pitää esillä koko seurakunnan
palvelutoimintaa, ei vain hengellistä työtä
- seurakunnan työyhteisön yhteyden vahvistaminen
- seurakunnan erityisvahvuudet
esille (rukoustyö yms.)

Me Rovaniemen seurakunnan vapaaehtoiset vastuunkantajat, luottamushenkilöt ja työntekijät olemme järjestämässä Lähellä Sinua
-tapahtumaa syyskesän viikonvaihteeseen 31.8.–2.9.
Tapahtumalla haluamme rohkaista Sinua luottamaan, että lähelläsi on rakastava Kolmiyhteinen Jumala, Taivaallinen Isämme,
Vapahtajamme Jeesus Kristus ja
Pyhä Henki, Lohduttajamme.

Ja että seurakunta työntekijöineen ja vapaaehtoisineen on Sinun
rinnallasi ja Sinua varten.

Kirjoita
Voisitko kirjoittaa meille siitä, mikä mahdollisesti luo etäisyyttä välillemme?
Mitä sinä toivot ja odotat seurakunnalta yhteisönä, mitä työntekijöiltä tai seurakunnan toiminnalta?
Voit lähettää kirjeesi nimellä tai nimettömänä 15.4. mennessä.
* Haluaisitko olla mukana seurakunnan moninaisessa toiminnassa, kenties valmistella Lähellä Sinua -tapahtumaa?

Info tapahtumasta 8.5.

Me toimimme
seurakunnassa: Essi
Stålnacke ja Essi
Salmela ovat isosia
ja riparien yökköjä.

Tiistaina 8.5. klo 18 esittelemme
tapahtumaa seurakuntakeskuksen
juhlasalissa, os. Rauhankatu 70 (sisäänkäynti Yliopistokadun puolelta).
Silloin voit ilmoittautua Sinua
kiinnostaviin tehtävin.
Suunnitelmillamme yritämme
vastata lähetettyihin kirjeisiin ja

rakentaa siltoja läheisyydelle. Tulemalla paikalle Sinäkin voit vaikuttaa suunnitelmiin.
Seurakunta on yhteinen kotimme.
Yhteiselomme pohjaksi löytyy
Raamatusta monia kultaisia ohjeita, kuten: ”Kaikki, minkä tahdotte
ihmisten tekevän teille, tehkää te
heille.” (Matt. 7:12)
Tässä kilvoittelussa odotamme
kirjettäsi!
Lähetäthän kirjeesi / viestisi
15.4. mennessä:
sari.kuirinlahti@evl.fi
tai
Pastori Sari Kuirinlahti
Rovaniemen seurakunta
PL 8104
96100 Rovaniemi
Voit jättää kirjeesi myös suoraan
kirkkoherranvirastoon, osoite Rauhankatu 70.

Pääsiäisen ja kevään kalenteri
ROVANIEMEN KIRKKO
Sunnuntaisin klo 10 messu kirkossa ja usein klo 18 konsertti tai
Tuomasmessu. Tiistaisin klo 8.30 Aamun rukoushetki kirkon sakastissa. Keskiviikkoisin klo 8.15 viikkomessu kirkossa.

19.04. klo 10

29.03. klo 19

iltamusiikki, pääsiäisen tapahtumat Luukkaan mukaan. Nuorten kuoro, Silver, Veteläinen, Ilari Kinnunen.
31.03. klo 20.30 Earth hour-rukous maapallomme puolesta.
01.04. klo 10
palmusunnuntain messu.
Klo 19 Seitakuoron pääsiäiskonsertti.
02.04. klo 18
ahtisaarna, Orava.
03.04. klo 10
lasten pääsiäiskirkko.
klo 18 ahtisaarna, Arponen.
04.04. klo 10
lasten pääsiäiskirkko.
klo 18 ahtisaarna, Ahtinen.
05.04. klo 19
kiirastorstain messu.
06.04. klo 10
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus.
Klo 15 Jeesuksen kuolinhetken rukoushetki.
Klo 17.30 ehtoolliskirkko, rauhanyhdistyksen
päivät.
07.04. klo 23
pääsiäisyön messu.
08.04. klo 10
pääsiäispäivän messu.
09.04. klo 10
messu. Klo 18 Tuomasmessu, Korteniemi,
Ritva Marttala, Tauno Savioja ja Tuomaskuoro, Gideonit.
11.04. klo 18.30 konsertti, ”Lähelle ihmistä”, Petri Laaksonen.
13.04. klo 18
nuorten messu.
15.04. klo 10
messu, lähetystilaisuus srk-keskus, nimikkolähetit Anu ja Juha Väliaho.
17.04. klo 19
Rauhanyhdistyksen seurat.
18.04. klo 18.30 Kevättä kirkonmäellä, Mäkinen.
21.04. klo 13–15.30 krypta Rukouksen lähde – rukous Rovaniemen puolesta.
Klo 18-23 krypta opiskelijatyön Pyhä olohuone.
22.04. klo 19
konsertti, Risto Ainali, Tuomo Nikkola
23.04. klo 18
partiokirkko.
24.04. klo 19
Negros spirituals -konsertti,
Juhani Aaltonen ym
27.04. klo 10
veteraanipäivän sanajumalanpalvelus.

OUNASVAARA
tilaisuudet kappelissa
30.03. klo 9 ja 10 lasten pääsiäiskirkko, Kerola.
01.04. klo 15
rippikoulujumis, Jarva, Heikkilä.
02.04. klo 10
lasten pääsiäiskirkko, I. Kinnunen.
03.04. klo 18
Raamattuluento ”Kristus ja Hänen työnsä”.
Kol 1.
05.04. klo 19
kiirastorstain ehtoolliskirkko, Lehmus.
06.04. klo 10
sanajumalanpalvelus, Kiviranta, Paananen,
rauhanyhd. päivät
Klo 15 Jeesuksen kuolinhetken rukous, Lehmus.
08.04. klo 9
Pääsiäisaamun messu, Jääskelä.
15.04. klo 15
perhemessu ja 4-vuotiaiden synttärit, Jääskelä.
17.04. klo 18
Raamattuluento ”Kristuksen kanssa eläviksi
tehdyt”. Kol 2.
22.04. klo 15
kehitysvammaisten kirkkopyhä, Morikawa,
Hilke.
29.04. klo 15
messu, Jääskelä, pyhäkoulu, kirkkokahvit.
30.04. klo 14
Israel-tilaisuus, Eeva ja Mika Pouke, SLS.
30.04. klo 17
Vappuviuhka, perheen vapputapahtuma.

KESKIKAUPUNKI
srk-kodilla Pääsiäisvaellus klo 13, 13.30, 14,
14.30 ja 15.
04.04. klo 14
srk-keskuksessa Virrestä voimaa.
05.04. klo 9.15 ja 10.15 Viirinkankaan kappelissa lasten pääsiäiskirkko.
06.04. klo 19
Tavivaaran kappeli Punctumin pääsiäiskonsertti Requiem.
11.04. klo 18
Norvajärvellä Miesten saunailta, lähtö 17.45
srk-keskus.
18.04. klo 14
srk-keskuksessa Virrestä voimaa, Silver.
19.04. klo 18
lähetyksen rukousilta kirkon Suntiolassa

08.04. klo 11

01.04.

02.04. klo 10
03.04. klo 18

KORKALOVAARA-YLIKYLÄ
lasten pääsiäiskirkko Hillakirkossa, Hillapolku 9.
Gospel-venyttely Hillakirkossa.

22.04. klo 13
29.04. klo 12

01.04. klo 11
01.04. klo 13

04.04. klo 18
05.04. klo 18
06.04. klo 10

11.04. klo 10
22.04. klo 11
25.04. klo 10

29.03. klo 10
01.04. klo 11
05.04. klo 10

Aamukahvit Sanan äärellä Sudensuun asukastuvalla, Sudentie 18 D.
messu Vaaranlammen koululla, Kuirinlahti.
sanajumalanpalv Ylikylän koulu, Kuirinlahti.

SAAREN-NAMMANKYLÄT
Aapakirkossa sanajumalanpalvelus, Litendahl.
Jouttikerossa palmusunnuntain messu,
Litendahl.
Klo 15 Perunkajärven leirikeskuksessa kirkkohetki, Litendahl.
Aapakirkossa virsi-ilta, Litendahl. Kahvia ja
käsitöitä lähetykselle.
Jouttikerossa kiirastorstain messu. Litendahl.
Jouttikerossa pitkäperj. sanajumalanpalv,
Litendahl.
klo 11 Aapakirkossa sanajumalanpalv,
Valtonen.
Aapakirkossa Pääsiäismessu, Valtonen.
klo 13 Jouttikerossa pääsiäismessu, Valtonen.
Aamukahvit Sanan äärellä Tupasvilla-asukastuvalla, Tuohitie 5 C 24.
Aapakirkossa sanajumalanpalv, Valtonen,
klo 13 Jouttikerossa messu, Valtonen.
Aamukahvit Sanan äärellä Tupasvilla-asukastuvalla, Tuohitie 5 C 24.
YLÄKEMIJOKI
Vantuksessa perhekerho, Ylipulli.
Tennilän kylätalo palmusunnuntain jumalanpalvelus ja pelimanniseurat, srk-kuoro, pelimannit, Matti Nuorala, Lindström.
Viirin kappeli koulujen pääsiäiskirkko, Lindström.

Klo 14–17 Auttin kappeli avoimet ovet ja
hartaus, Hytinkoski.
Klo 18 Autti kiirastorstain messu, srk-kuoro,
Lindström.
08.04. klo 13
Viirin kappeli pääsiäisaamun messu, Lindström.
12.04. klo 10
Vantuksessa perhekerho.
15.04. klo 11
Viiriin kappelissa virsikirkko.
17.04. klo 10.30 Auttin kappelissa varttuneitten kerho, Ylipulli.
19.04. klo 10
Viirin srk-kodilla toimintapäivä, Ylipulli.
Klo 14–17 Auttin kappeli avoimet ovet kouluikäisille, Hytinkoski.
22.04. klo 11
Auttin kappelissa virsikirkko.
26.04. klo 10
Vantuksessa perhekerho, Lindström.
Klo 11 Tennilän kylätalolla kaikenikäisten
kerho, Ylipulli.
27.04. klo 11
Viirin kappeli veteraanipäivän jumalanpalvelus ja kunniakäynnit sankarihaudoilla, Viiri htm klo 12.30 ja Autti htm klo 13.15, Lindström,
ALAKEMIJOKI
tilaisuudet kappelissa, ellei muuta sanottu
01.04. klo 11
perhekirkko, Mäkinen, lapsikuoro. Klo 13
kappeli perhepyhäkoulu Burman karennien
kanssa. Klo 14.30 bussikulj. srk-kodin
pääsiäisvaellukseen.
01.04. klo 12
Taipaleen koululla perhekirkko, Ilari Kinnunen.
01.04. klo 19
rauhanyhdistyksen seurat.
03.04. klo 10
lasten pääsiäiskirkko, I. Kinnunen.
05.04. klo 19
kiirastorstain messu, I. Kinnunen.
06.04. klo 10
pitkäperjantain sanajumalanpalv, I. Kinnunen.
08.04. klo 10
pääsiäisen messu, Mäkinen. Kirkkokahvit.
12.04. klo 18
virsilauluilta, I. Kinnunen. Kahvitus Hirvaan
diakonialle.
19.04. klo 18
raamattupiiri, Mäkinen.
22.04. klo 10
sanajumalanpalvelus, Mäkinen.
22.04. klo 14
Alakorkalon kinkerit Jenni ja Vesa Takalalla,
Vainiolanmutka 15, I. Kinnunen.

01.04. klo 11
04.04. klo 18
05.04. klo 16
06.04. klo 11

08.04. klo 11
15.04. klo 11
22.04. klo 11

OUNASJOKI
Sinetän kappelissa messu, klo 14 Meltauksen kappelissa, Tepsa.
Songan kylätalolla virsi-ilta, Kuirinlahti, Peltola, kuoro.
kiirastorst messu Meltaus, klo 18 Sinettä,
Tepsa.
Pitkäperj. sanajumalanpalvelus Sinetässä,
Tepsa.
klo 13 Jeesuksen kuolinhetken rukous Meltaus, klo 15 Maijanen, Tepsa.
pääsiäismessu Sinettä, Tepsa. Klo 13 Meltaus,
Kuirinlahti. Klo 14 Maijanen, Tepsa.
messu Sinettä, Tepsa, Lions LC, kirkkokahvit.
messu Meltaus, Tepsa, kirkkokahvit.

