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Pääkirjoitus

Tunnistammeko hengellisen väkivallan?
V

iime aikoina on nostettu jälleen esiin kysymys hengellisestä väkivallasta mm. vanhoillislestadiolaisuuden hoitokokoushistorian uutisoinnissa.
Hengellinen väkivalta – henkisen väkivallan yhtenä
osa-alueena – on monimuotoinen ilmiö eikä se ole rajattavissa tai ulkoistettavissa vain joihinkin tiettyihin jyrkkiin uskonnollisiin ryhmiin. Sitä voi ilmetä myös ns. tavallisen seurakuntatoiminnan piirissä, esimerkiksi pienryhmissä. Se voi olla todellisuutta myös perhepiirissä.
Hengellistä väkivaltaa toteutetaan siellä, missä hengellisiin asioihin liittyen pelotellaan, syyllistetään, käännytetään, eristetään ja kontrolloidaan. Kaikella tuollaisella pyritään nujertamaan kokonaisvaltaisesti toisen
elämänkatsomus tai muutoin väkisin muuttamaan näkemyksiä ja elämäntapoja. Kyse on alistamisesta, jossa kohteena olevan omantunto pyritään vaientamaan ja
samalla kaventamaan minuutta.

ve aikuinen uskonnollisuus ei kuitenkaan heitä aivoja narikkaan tällaisten ilmiöiden edessä, vaan uskaltaa tehdä
kriittisiä kysymyksiä.

engellinen väkivalta on karmeimmillaan silloin kun
H
uhataan helvettiin joutumisella tai yhteisöstä erottamisella. Tuolloin yhteisössä joku tai jotkut ovat ottaneet

vaa korvaa, rohkaisevaa sanaa, olkapäätä, johon nojata,
ei vain ohimennen ja satunnaisesti vaan pitkäjänteisesti
niin kauan, että henkilö pystyy pohtimaan tilannetta järkiperäisesti ilman kauhun tunnelastia.
Uudet mahdollisuudet aukeavat, kun pahimman jälkeen pystyy arvioimaan mikä yhteisössä oli hyvää ja mikä pahaa. Kirkon uskontokasvatussihteeri Pekka Hiltu-

itsellensä Jumalan aseman ja julistavat ainoat oikeat jumalalliset totuudet opista ja elämästä.
Herkät ja heikot ottavat vastaan kaiken ilman kysymyksiä, koska sellainen voi tukea heidän identiteettiään. Ter-

H

älytyskellojen tulisi soida, jos yhteisössä alkaa korostua ajatus ”meistä ainoana oikeana jumalallisten totuuksien tulkitsijana ja omistajana”. Silloin kriittisen pasuunan tulisi kajahtaa yhteisön sisältä.
Terve yhteisö kestää niin sisältä päin nousevat hankalat ja ikävät kysymykset kuin myös ulkopuolelta tulevan kriittisen läpivalaisun. Terveessä hengellisessä yhteisössä vaikuttajat ovat sidoksissa ja vastuussa moneen suuntaan, vertaisille, alaisille, esimiehille ja yhteisön työtä valvoville elimille.

masta uskonnollisesta yhteisöstä ulosjoutuminen voi
O
merkitä koko elämän romahdusta, kun ystävät ja muu
lähiverkosto katoavat ympäriltä. Silloin tarvitaan kuule-

sen mielestä kirkossa tarvitaan koulutettuja henkilöitä
uskontojen uhrien auttamiseen.
okainen pohtiva Raamatun lukija tekee myös havaintoJaineksia
ja, että myös Raamattu sisältää hengellisen väkivallan
moninaisessa aineistossaan. Pitkä kehityksen

kaari Vanhan testamentista linjautuu Uuden testamentin
puolella mm. ajatuksiin:
”Älkää jokaista henkeä uskoko.”
”Profetoikoon yksi kerrallaan, muut arvostelkoot...”.
”Koetelkaa kaikki ja pitäkää se mikä hyvää on.”
Kriittisyys ja arviointi kuuluu hengelliseen ja uskonnolliseen toimintaan kristillisen uskon piirissä.
Parhaimmillaan terve hengellisyys ja ympärillä oleva yhteisö
antaa ihmiselle hyvinvointia ja
elämäniloa ja tarkoituksen kaikelle olemassaololle.

Kari Yliräisänen,
vs. kirkkoherra

Kolumni

Viikon sana

Minä lähetän voiman korkeudesta
lähetän teille sen, minkä Isäni on
luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte varustukseksenne voiman korkeudesta.”
Jeesus vei opetuslapset ulos kaupungista, lähelle Betaniaa, ja siellä hän kohotti kätensä ja siunasi
heidät.
Siunatessaan hän erkani heistä,

Jeesus sanoi opetuslapsilleen:
”Näin on kirjoitettu. Kristuksen
tuli kärsiä kuolema ja kolmantena
päivänä nousta kuolleista, ja kaikille kansoille, Jerusalemista alkaen, on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksiantamista.
Te olette tämän todistajat. Minä

ja hänet otettiin ylös taivaaseen.
He kumartuivat maahan asti ja
osoittivat hänelle kunnioitustaan,
ja sitten he riemua täynnä palasivat
Jerusalemiin. He olivat alati temppelissä ja ylistivät Jumalaa. (Helatorstain evankeliumi, Luuk. 24:
46–53)

Hartaus
Kuva KHY

Pyhä torstai
Mikä tekee arkipäivästä pyhän?
Mikäli olemme tarkkana voimme ohikiitävinä hetkinä havaita arjessa paljon pyhää. Arki itsessään
on pyhää.
Toisaalta me tarvitsemme myös
arjesta erottavia tekijöitä, jotta
voimme paremmin aistia pyhyyttä. Voimme antaa pyhälle aikaa.
Nykymaailmassa se, että uskaltaa pysähtyä, vaatii ainakin tahdonvoimaa, päättäväisyyttä ja itsekuria. Miten sanoa ´ei´ kiireelle ja jatkuvalle tekemiselle? Miten
osata olla hiljaa ja miten antaa ajatuksille tilaa liidellä?
Kirkkovuotemme tarjoaa monia
helmiä, jos vain olemme valmiita katsomaan niiden antia kohti.
Olemmeko valmiita pysähtymään?
Saamme huomenna ikään kuin
lahjana yhden ylimääräisen vapaapäivän keskelle viikkoa. On pyhä
torstai. Neljäkymmentä päivää pääsiäisestä me vietämme Helatorstaita. Nimi juontaa juurensa ruotsin
kielen sanasta helg eli pyhä.
Helatorstai on päivä, jolloin me
muistamme Jeesuksen taivaaseenastumista. Moni saattaa muutaman opetuslapsen tavoin olla tämän torstain sanoman edessä ymmällään. Joku ehkä vaatii järkiperusteita. Toinen kysyy, mitä se
edes tarkoittaa, tuo taivaaseenastuminen.

Kesää odotellessa

Yhtä lailla kuin pysähtyminen,
vaatii tämän torstain sanomakin
tahdonvoimaa. Nimittäin tahdonvoimaa siirtää järki hetkeksi syrjään. En malta olla lainaamatta
Tommy Hellsteniä.
Teoksessaan ´Elämän paradoksit´ hän kirjoittaa varsin osuvasti,
että järki ei ole väline, jolla ratkaistaan elämän suuria kysymyksiä.
Sitä kyllä tarvitaan monessa tehtävässä, mutta todella suurten kysymysten edessä järjen tulee vaieta ja
asettua hienovaraisesti taka-alalle.
Järjen on nyt aika hetkeksi vaieta.
Opetuslapset olivat näkemässä
kuinka Jeesus otettiin ylös taivaaseen. Luukkaan evankeliumissa
(Luuk. 24: 46–53) kerrotaan kuin-

ka Jeesus siunasi opetuslapsia ja
erkani heistä. Hänet korotettiin
Isän oikealle puolelle taivaisiin.
Raamatun lupausten mukaisesti Jumala on kaikessa tässä ylivertaisuudessaan osoittava rakkautta
meitä kohtaan.
Vaikka me emme voi saada yhteyttä Kristukseen inhimillisten
aistiemme välityksellä, voimme
sekä arjessa että pyhässä rohkeasti pyytää:
”Isä Jumala, ole kanssamme. Pidä meistä huolta. Älä koskaan hylkää. Ota meistä jokainen aikanaan
Sinun luoksesi.”
Anu Morikawa
Kehitysvammaistyön pastori

Pitkä ja kolea kevät on saanut meidät pohtimaan kesän merkitystä
paitsi luonnolle myös meille ihmisille. Mikä merkitys sillä onkaan,
kun talven ote irtoaa ja kevät pääsee valloilleen. Kevään tunnusmerkit ovat havaittavissa luonnossa liikkuessa ja niistä meillä riittää
puhumista.
Kuka näki ensimmäisen kurkiauran lentävän kohti pohjoista tuoden mukanaan kevään viestiä? Kuka kuuli peipon laulun aamu varhaisella ulos mennessään? Kuka
näki tai kuuli jotain keväästä? Nämä kysymykset käydään läpi työpaikoilla, kotona ja kaikkialla missä liikummekin.
Vuodesta toiseen kevät ja sen
merkitys puhuttaa meitä ja tuntuu, että se myös koskettaa kaikkia
ikään katsomatta. Miksipä ei, koska kevättä seuraa kesä, joka tulee
tilaamatta, hiljaa hiipien ja ikään
kuin varkain.
***
Varma kesän merkki on myös lapsille ja nuorille suunnatut leirit,
joita järjestetään tulevana kesänä
myös täällä Rovaniemellä ja vieläpä useamman toimijan toimesta.
Kotiin on tullut kirjeitä, joissa kerrotaan eri leireistä, niiden sisällöstä, hinnoista jne. Leirien sisällöstä voi päätellä, että niiden avulla
haetaan erilaisia aktiviteetteja, yhdessä oloa, uusien tilanteiden hallintaa ja uusien taitojen oppimista.
Lasten omat ajatukset liikkuvat siinä hauskuudessa, mikä kesäleireihin usein liitetään.
Yhtä kaikki, leireillä on hyvä
tarkoitus ja tavoitteet ovat yleisesti hyväksyttäviä. Leireihin liittyvää
tiedottamista on kodeissa ihmetelty ja ehkä ihan aiheesta. Olisiko
eri toimijoilla mahdollisuus kehittää yhteistyötä leiripakettia suunnitellessa.
Kotona on joutunut selittämään,
miksi kaupungin ja seurakunnan
leirit saattavat mennä päällekkäin

ja miksi ilmoituksia tulee jokaiselta toimijalta erikseen? Tuntuisi, että tässä olisi yhteistyön paikka ja
osaamisen jakaminen, jotta hyöty
leirien annista olisi mahdollisimman hyvä.
***
Kesän merkitys vaihtelee myös iän
suhteen. Siinä, missä kesä on täynnä menemistä, reissaamista, aktiivista sykettä, toiselle se voi olla
elämyksen, edes yhden sellaisen
saamista.
Minut pysäytti äskettäin käymäni keskustelu, missä vanhus odotti kesää, jotta pääsisi käymään ulkona pitkästä aikaa. Iän myötä liikkuminen heikkenee ja liukastelu ja
muu vastaava tekijä rajoittaa merkittävästi ulkona olemista.
Kesän tullessa voi palauttaa mieleensä, miltä kesäheinä tuoksuu ja
miten linnun laulu voi piristää. Jos
saisi vielä kuulla käen kukkumisen
tai kokea kasteisen nurmen pehmeyden.
Nämä vanhuksen pienet toiveet
olivat kiinni avun saamisesta, jotta ulos meno olisi mahdollista. Miten löydämme keinot tähän ongelmaan? Miten voimavarat jaetaan,
jotta apu saataisiin niille, jotka sitä tarvitsevat?
Vapaaehtoistyö, kuuluu vastaus,
kun asiaa tiedustelen. Yhteistyö,
sanon minä ja toivon myös sitä.
Omalta osaltamme voimme jokainen pohtia tätä kysymystä ja löytää siihen uusiakin välineitä. Kesää
odotellessa ratkaisuja voisi löytyä.

Riku Tapio
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja
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Hiltusten perin kummallisia kokemuksia

Credo – uskon

Pyhä Henki saa vaikka nauramaan
”Minä se olin.”

ri tosin kertoo myös välillä poikenneensakin uskontieltä.

Kari Hiltunen on kuullut tuon lauseen useasti. Hänen mukaansa siinä tilanteessa ei jää lainkaan epäselväksi, kuka puhuu ja kenelle
kuuluu kunnia.
Kyse ei ole avioparin välisestä
keskustelusta. Kohta 30 vuotta naimisissa olleilla Lilja ja Kari Hiltusella toki olisi paljon kerrottavaa
niistäkin, mutta tällä kertaa keskustelun aiheena on Pyhä Henki.

Puhunko jotain
aivan omituista
Lilja ja Kari Hiltunen ovat saaneet
osakseen Pyhän Hengen armolahjoja. Molemmat ovat esimerkiksi
saaneet kielilläpuhumisen lahjan.

Lilja kertoo alkuvaiheessa heränneensä usein rukoilemaan öisin.
”Menin saunaan rukoilemaan
kielillä. En tiedä, tiesikö edes Kari siitä”, hän sanoo.
Kari sai saman armolahjan myöhemmin, kuunneltuaan erästä kielilläpuhumiseen liittyvää puhetta.
”Menimme marketiin, ja siellä

tunsin, että jos avaan suuni, jotain
omituista on tulossa. En uskaltanut
avata suutani siellä ollenkaan. Kotona sitten kysyin Lilliltä, että mitä jos puhun jotain aivan omituista.
Lilli sanoi, että anna tulla vaan.”

Perin kummallista
Monet Hiltusten kertoman Pyhän

Joku suurempi
on läsnä
Lilja ja Kari Hiltunen ovat molemmat kokeneet Pyhän Hengen läsnäolon kehollaan. Lilja kuvailee
Pyhää Henkeä lempeäksi.
”Se on rakkaus”, hän sanoo.
Karin mukaan siinä hetkessä ei
ole lainkaan epäilystä siitä, kuka
on asialla.
”On ihan tajuton olo. Joku suurempi on läsnä.”
Lilja ja Kari Hiltusen kuvaukset
Pyhän Hengen läsnäolosta ovat samantapaisia. Lilja kuitenkin arvelee, että Karilla tuntemukset ovat
voimakkaampia ja selkeämpiä.
”Ehkä minä en osaa kuunnella
niitä niin hyvin. Usein rukoilen Jumalalta vahvistusta. Kysyn, oliko
tämä Sinulta, Herra”, Lilja sanoo.

Tarjolla kaikille
Armolahjoista puhuttaessa Kari
Hiltunen korostaa, etteivät ne ole
kenenkään etuoikeus, vaan että
Raamatussa sanotaan selvästi, että ne ovat tarjolla kaikille.
”Siellä sanotaan, että anokaa,
niin teille annetaan. Niitä pitääkin
rukoilla.”
Hiltusten mukaan Pyhän Hengen kokemuksissa tuntuu selvästi
se, että he ovat vain välikappaleita
Jumalan työssä. Esimerkiksi seurakunnan rukoustyössä koetut raskaatkaan asiat eivät jää painamaan
mieltä sen jälkeen, kun ne on saanut kantaa Jumalan eteen.
Lilja puhuu pyhästä unohduksesta.
”En esimerkiksi muista yhtään,
kuka se Hengen uudistuksen kesäjuhlassa tapaamani nainen oli.”

Huomaamatonta
Hengen työtä

Tiia Haapakangas
Kuvat Rainer Hiuspää

Nilkkavaivan parantuminen rukousillassa tai yhtäkkinen Jumalan ylistäminen keskellä yötä on
helppo mainita kokemuksiksi Pyhästä Hengestä.
Uskovan elämässä on kuitenkin
paljon huomaamattomampaakin
Pyhän Hengen työtä. Lilja ja Kari Hiltunen kuvailevat esimerkiksi
uskoontuloaan sellaiseksi.
Hiltuset tulivat uskoon 1980-luvun lopussa. He olivat silloin noin
kolmekymppisiä pienten poikien
vanhempia. Moni asia oli hyvin,
muutama sitäkin huonommin.
Molemmat alkoivat osallistua
seurakunnan toimintaan. Raamattu- ja rukouspiireissä he oppivat
paljon Jumalasta ja armosta. Samalla kasvoi tarve oppia lisää ja
päästä yhä lähemmäs Jumalaa. Ka-

Halonhakkuu kotipihalla on Lilja ja
Kari Hiltusen yhteinen puuha.

Lähellä sinua

Syystapahtumaan valmistautuessa

Siltoja lähemmäksi Sinua
Lämmin kiitos palautteesta, jota te
seurakuntalaiset olette lähettäneet
Pääskyssä olleen ilmoituksen pohjalta! Palaute sisälsi arvokasta tietoa siitä, mikä synnyttää etäisyyttä, mutta myös siitä, mikä rakentaa
siltoja yhteydelle.
Tässä muutamia asioita, joita
kaivataan:
– vuorovaikutukseen: tervehtimistä, lämpöä, inhimillisyyttä, luovuutta, iloa sekä riemua yhdessäolosta
– papeilta: aikaa messun jälkeen,
epämuodollisuutta, kuulumisten
kysymistä ja kuuntelua
– tervetulleeksi toivottamista jumalanpalvelusyhteisöön

Hengen kokemiset ovat hyvin voimakkaita. Kari kuvaa niitä usein
sanoin ”perin kummallista”.
Hiltusten mukaan kokemukset
eivät kuitenkaan ole raskaita.
”Jumala kyllä pitää huolen
omistaan. Ei ole ongelmaa, kun
tietää, mistä ne tulevat”, Kari sanoo.
Lilja kertoo esimerkin naisesta, jonka tapasi työskennellessään
vapaaehtoisena Hengen uudistuksen kesäjuhlassa viime elokuussa.
Epäröivä nainen oli tullut kysymään Liljalta, voiko kielilläpuhumista hallita.
”Vastasin, että puhumista voi
kyllä hallita, mutta sisältöä ei.”
Myöhemmin Lilja huomasi olevansa saman naisen rukousavustajana. Rukoilijan edessä nainen
kaatui ja alkoi nauraa.
”Me nauroimme molemmat
ihan sydämemme kyllyydestä.
Myöhemmin nainen kertoi, ettei häntä ollut hävettänyt yhtään,
vaan hän oli kokenut, miten nauraminen oli hoiti sielua.”

– sururyhmiä
– lisää ekumeenisuutta
– lisää kansanlaulukirkkoja
– lisää musiikkitapahtumia
– avun hakemisen helpottamista sekä auttajien keskinäistä yhteistyötä
Lähellä Sinua -tapahtuman (2.9.)
esittelyn yhteydessä 8.5. kävimme läpi kaikkea annettua palautetta. Otamme sen huomioon tuota tapahtumaa, mutta myös muuta
toimintaamme suunnitellessamme.
Keskusteluissamme totesimme,
että joskus emme voi vastata toiveisiin, vaikka kuinka haluaisimme. Esimerkiksi messun jälkeen

Rovaniemen seurakunnan
syyskauden avaus su 2.9.2012

papeilla on usein kiire toiseen messuun tai vaikkapa kotikastetta toimittamaan. Huomasimme kuitenkin, että messun jälkeen mukavaa
juttuseuraa saa myös seurakunnan
vapaaehtoisista.
Lämmin kiitos aktiivisuudestanne! Tervetuloa mukaan toimintaamme! Herran työtoverina Sinäkin voit rakentaa siltoja yhteydelle!
Ja itse asiassa – suurin ilohan ei
tule siitä, että vastaanottaa valmista tavaraa. Suurin ilo tulee siitä, että itsekin osallistuu talkoisiin tutustuen ja ystävystyen toisten seurakuntalaisten kanssa.
Sari Kuirilahti

10 Messu kirkossa.
11.30 Lounas, kirkkokahvit ja toiminnan esittely
seurakuntakeskuksessa
12.30 Lähellä Sinua -juhla
lähimmäisen sunnuntain teemasta.
14 Kahvitauko; toiminnan esittely
15 Perhekonsertti, Jukka Salminen ym.
16 Lastenhuone: perheohjelmaa srk-kodilla.
16 Olohuone: kohtaamisia srk-keskuksessa.
16 Rukousmaalarit Hillakirkossa.
18 Sanan ja rukouksen ilta kirkossa
- puhe, evankelista Ilkka Puhakka
- rukouspalvelu
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Tuomiokapituli arvioi kirkkoherrahakijat

Kahdeksan kelpoista, kolme vaalisijoille
R

ovaniemen kirkkoherran viran kaikkien
yhdeksän hakijan haastattelun ja kuudelle suoritetun psykologisen testauksen ja johtaja-arvioinnin jälkeen Oulun hiippakunnan
tuomiokapituli on asettanut vaalisijoille seuraavat kolme:
I vaalisija: Oulujoen kirkkoherra, rovasti
Jouni Riipinen (60).
II vaalisija: Sauvo-Karunan kirkkoherra,
tohtori Kalle Elonheimo (52).
III vaalisija: Rovaniemen vt. seurakuntapastori, rovasti Tuomo Korteniemi (58).

Ylimääräisiksi vaaliehdokkaiksi kelpoisia
ovat seuraavat viisi hakijaa:
Ranuan kirkkoherra Pentti Kallioranta
(52), Rovaniemen kappalaiset Pentti Tepsa (47), Topi Litendahl (41) ja Ilari Kinnunen (34) sekä sotilaspastori Niko Ryynänen (38).
Vähintään kymmenen seurakuntalaista
voi pyytää ylimääräiseksi vaaliehdokkaaksi kelpoisen hakijan niin sanotulle neljännelle vaalisijalle.
Pyyntö voidaan tehdä sen jälkeen kun tuomiokapitulin päätös vaalisijoista on lainvoimainen.

poinen hakija kirkkoherran virkaan.
Tuomiokapituli perustelee ratkaisuaan
muun muassa Ahtisen saamalla heikohkolla
arvosanalla kirkkoherralta vaadittavasta seurakuntatyön johtamisen kurssista.
”Tämä saa erityistä painoa, kun Rovaniemen seurakunnan kirkkoherran virka on yksi hiippakuntamme vaativimmista kirkkoherran viroista. Samalla Ahtiselta puuttuvat
edellytykset täyttää seurakunnan ilmaisemat
viran erityiset tarpeet.”, kapituli toteaa.
Tuomiokapituli toteaa lähettäneensä seitsemän hakijaa psykologiseen henkilöarviointiin, jossa arvioitiin erityisesti hakijoiden kykyä toimia suuren työyhteisön johtajana ja esimiehenä. Ahtinen oli yksi testiin lähetetyistä, mutta hän kieltäytyi osallistumasta.
Kaiken edellä olevan perusteella tuomiokapituli katsoo, että ”Ahtisen kyky toimia
suuren seurakunnan johtajana ja työyhteisön
esimiehenä jättää niin paljon epävarmuustekijöitä, että häntä ei voida pitää vaaliehdokkaaksi kelpoisena.”
Tuomiokapituli viittaa kirkkojärjestyksen linjaukseen: ”Vaaliehdokkaaksi kelpoinen ei ole hakija, jolta ilmeisesti puuttuvat
viran hoitamiseen tarvittavat edellytykset”
(KJ 6 :24).

Seppo Ahtinen ei ole
kelpoinen hakija

Valitusmahdollisuus
ratkaisee vaaliajan

Tuomiokapituli myös totesi, ettei Rovaniemen seurakunnan keskikaupungin piirin
kappalainen Seppo Ahtinen (63) ole kel-

Toukokuun viimeisellä viikolla ratkeaa, onko hakijoiden kelpoisuudesta tai vaalisijoista tehty oikaisuvaatimuksia.

Viisi muuta pappia
myös kelpoisia

Jos oikaisuvaatimus tehdään, tuomiokapituli tutkii sen perusteet ja antaa päätöksen
yleensä muutaman viikon kuluessa. Kapitulin seuraava istunto on 12.6. ja sitten lomatauon jälkeen vasta elokuussa.
Tuomiokapitulin oikaisuvaatimukseen
antamasta päätöksestä on taas oikeus valittaa Oulun hallinto-oikeuteen (HAO) ja
sen päätöksestä voi hakea vielä valituslupaa
Korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO).
Edellisessä kirkkoherran vaalissa 20002001 valituksen käsittely kesti puolitoista
vuotta ilman muutoksia.

Vaalin ajankohta
syksyllä tai 2013
Jos Tuomiokapitulin ratkaisua ei moitita, vaali on aikaisintaan loka-marraskuussa. Mutta jos hallinto-oikeuteen valitetaan,
vaali siirtyy ainakin vuoteen 2013.
Tuomiokapituli päättää Rovaniemen kirkkoherranvaalin tarkemmasta aikataulusta
sen jälkeen kun päätös ehdokkaista on lainvoimainen.
Sitten kolme vaalisijoilla olevaa antavat
vaalinäytteen toimittamalla päiväjumalanpalveluksen kirkossa peräkkäisinä sunnuntaina.
Tuomiokapituli määrää vaalin aloittamispäivän, mutta paikallinen vaalilautakunta
päättää vaalin järjestämisen yksityiskohdista kuten myös ennakkoäänestyksen laajuudesta. (KHY)

Mitä seurakunta
odottaa
kirkkoherralta
Rovaniemen seurakunnan
kirkkoneuvosto määritteli
tuomiokapitulin pyynnöstä
Rovaniemen kirkkoherran viran
hoitamisen erityistarpeet. Neuvosto
vastasi 1.11.2011 seuraavasti:
Rovaniemen seurakunta on
jäsenmäärältään (50 000) Oulun
hiippakunnan suurin seurakunta.
Kirkkoherran viran erityistarpeina
ilmoitetaan, että hakijalta
edellytetään
• henkilöstöhallinnollisia taitoja ja
kokemusta,
• yhteistyökykyä,
• kokonaisuuksien hallintaa,
• kykyä strategiseen suunnitteluun
ja verkostoitumiseen, sekä
• monipuolista kokemusta
johtamisesta
Lisäksi edellytetään
• hengellistä johtajuutta ja
• teologista oppineisuutta.

Toistasataa kausi- ja
kesätyöntekijää
kesäteologeja, kanttoreita ja nuorisotyön opiskelijoita

Vennivaara voitti
Elukka ja Ötökkä -kilpailun
K

erhoilla ja partioilla oli mahdollisuus osallistua ympäristöaiheiseen kisaan askartelemalla
kierrätysmateriaaleista. Tämä tarina antoi kipinän ideoinnille ja askartelulle:
”Oli pääsiäisaamu. Pieni Elukka
heräsi omituiseen meteliin. Iloista
puheensorinaa ja naurua kantautui
puutarhasta. Ihmisiä oli kokoontunut haudalle.
Elukka herätti kaverinsa Ötökän
ja yhdessä he menivät lähemmäs
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?”

Nökö-Petteri on
Elukan ystävä
Ryhmät askartelivat mitä erilaisimpia hassuja hahmoja. Kilpailun
voittivat Vennivaaran keskiviikon
kerholaiset ohjaajinaan Anna-Sofia, Elisa ja Saimi.

Ryhmä saakin maukkaan palkinnon.
Näin he kertovat omasta kilpailutyöstään:
”Askartelimme koko kerhon
voimin Elukan ystävän ja ristimme sen Nökö-Petteriksi. Hänet on
askarreltu kierrätysmateriaaleja
käyttäen. Kerholaiset ovat, suunnittelua myöten, tehneet Nökö-Petterin itse ja keränneet siihen tarvittavat kierrätysmateriaalit.
Nökö-Petterin vartalo on maitopurkeista ja pää pahvilaatikosta, jotka on päällystetty kiiltävillä pääsiäispapereilla. Jalat ja kädet
on tehty vessapaperirullista, jotka
on päällystetty suklaamunien käärepapereilla.
Isojen yllätysmunien sisällä olevista muovisista koteloista on tehty jalkaterät. Ne on päällystetty samaan tapaan kuin käsivarret ja jalat.
Yksi Nökö-Petterin hauskimmista yksityiskohdista on sen nenä! Se on ollut kahvikuppi, mutta
nyt se onkin kuono.”
Merita Orell-Kiviniemi

Rovaniemen seurakunnassa lähinnä rippikoululeireillä opettajina sekä hartauksissa ja jumalanpalveluksissa työskentelee tänä kesänä
seitsemän kesäteologia: Mari Hietala, Sallamari Hyrkäs, Ida-Maria Kauppi, Susanna Martin, Katja Niskala, Noora Tikkala ja Niko
Salminen.
Nuorisotyönohjaajiksi opiskelevista kesätöissä ovat Karoliina Eteläaho ja Mikko Iivonen.
Kesäkanttoreita on kolme: Sanna Yliniva, Laura Ylitalo ja Tarja
Alakörkkö.

Antti Ristimella ja Niina Hiltunen
ja seurakuntamestarin sijaisuuksia hoitaa pääasiassa Juho Similä.
Seija Tennilä toimii erityisammattimiehenä Viirin ja Auttin hau-

tausmailla ja osittain myös Misin
ja Jouttikeron hautausmailla.
Kesätyöntekijöitä on 89 henkilöä. Kesätöitä haki kaikkiaan yli
600 hakijaa.

Kuva Rainer Hiuspää

Kierrätysmateriaaleista rakennettu Nökö-Petteri nauttii pillimehusta.

Hautatoimessa kesällä
19 kausityöntekijää ja
89 kesätyöntekijää
Hautausmaan kausityöntekijät:
Hauta- ja puistotoimistossa on
kesäaikana työssä Sari Nätynki.
Kiinteistöpihoja hoitaa puutarhuri Noora Jäppinen.
II hautausmaalla on puutarhurina Marjo Nyberg.
III hautausmaalla puutarhureina
ovat Heidi Juntunen ja Ulla Santamäki.
IV hautausmaalla on työnjohtajana Minna Luolamo, puutarhureina Helena Rusi, Mira Sjöberg,
Sari Naarajärvi ja Tuula Kokko.
Konehommissa ja erityisammattimiehinä ovat Kaarina Iso-Kamula, Petri Kaisanlahti ja Tanu Perintö. Seurakuntamestarin sijaisuuksia tekee pääasiassa Esa Rytilahti.
Tavivaaran hautausmaalla puutarhurina on Laura-Maija Raatikainen, erityisammattimiehinä

Seurakunnan kesätöissä on toistasataa kausi- ja kesätyötekijää.

Pääsky

L

ainaan rannassa asuva Rauni
Ylikörkkö ajattelee nyt tehneensä viimeiset Yhteisvastuun kierrokset. Lähes 40 vuotta joka kevättalvi Yhteisvastuun asialla ahkeroineelle Raunille sen suo kiitollisin
mielin, sillä ensi syyskuussa täyttyy, jos Jumala suo, 80 vuotta.
Mutta kun keväisenä sunnuntaina
katsoo kirkonmäellä, miten ketterästi Rauni nousee messun jälkeen
pyörän selkään pyöräilläkseen vanhempiensa haudalle, ikävuodet eivät näytä painavan.
Luontainen ketteryys ja uskollisuus ovat saaneet Raunin vuodesta
toiseen liikkeelle myös Yhteisvastuussa, niin kuin monessa muussakin seurakunnan palvelutehtävässä,
muun muassa messun tekstin lukijana ja kolehdin kantajana.

Kipinä 1970-luvulla

Liikkeelle
avauspäivänä

20 sentistä
suuriin seteleihin

Rauni Ylikörkkö on lähtenyt liikkeelle yleensä keräyksen avauspäivänä tasavallan presidentin virallisen avauksen jälkeen. Sen jälkeen
hän on ollut rivakasti liikkeellä lähes päivittäin, kunnes sovittu alue
on kierretty maaliskuun puoliväliin
mennessä.
Rauni on tottunut soittamaan ovikelloa ja esittelemään ajankohtaisen
kohteen. Vastaanotto on ollut pääosin myönteinen.
– Kyllä ihmiset suhtautuvat ymmärtäväisesti. Monilla on myös jo
etukäteen tieto siitä, mihin tarkoiKuva: Rainer Hiuspää

Rauni sai Yhteisvastuu-kipinän,
kun kerääjiä kyseltiin yhtenä talvena 1970-luvulla.
– Minut herätti se, miten hyvään tarkoitukseen raha menee,

tukseen nyt kerätään.
– Moni sanookin jo odottaneensa, milloin taas tulen.
– Jotkut haluavat tarkentaa, että
rahat menevät varmasti oikeaan tarkoitukseen.
– Ja tietenkin jotkut ovat kriittisiä
ja saattavat lyödä oven kiinni. Mutta siitä ei saa lannistua, kun muuten saa kokea niin paljon iloa ja hyvää mieltä.

hädänalaisten ihmisten auttamiseen
Suomessa ja ulkomailla.
Siitä alkaen hän on uskollisesti
hoitanut leiviskäänsä keskikaupungin piirissä, Veitikanharjulla ja osin
Rantavitikallakin.
Alueella on kymmeniä kerrostaloja. Listat täyttyvät satojen ihmisten lahjoituksista. Ja tuloksena on
ollut vuosittain tuhansia euroja.

Rauni Ylikörkkö on kerännyt huikean tuloksen Yhteisvastuulle. Nyt hän tuntee, että
on muiden vuoro jatkaa.

Rauni ei ole koskaan tyrkyttänyt eikä liioin nirsoillut sen suhteen, paljonko listan laitetaan.
– Jos joku nuori opiskelija on sanonut, että hänellä on vain 20 senttiä, niin kyllä sekin on vastaanotettu ilomielin.
Viime talvelta jäi mieleen eräs tilanne.
– Kun ovi avattiin, eteisessä oli
matkalaukut ja oven avannut kertoi tulleensa juuri matkalta. Mutta
keräykseen hänkin mielellään osallistui ja jopa tavallista suuremmalla setelillä.

Rukous aina
ennen lähtöä
Rauni sanoo saaneensa Taivaan
Isältä voimaa tähän kutsumukseen
ja suorastaan kehotuksen lähteä
liikkeelle.
Ennen keräykseen lähtemistä hän
on aina päivittäin rukoillut kierroksella vastaantulevien ihmisten puolesta.
Seurakunnan yhteisellä asialla ollessaan hän muistaa kiitollisuudella edesmenneitä uskovia
vanhempiaan, Maria o.s. Vuolo ja
Matti Ylikörkköä. Lapsuudenkodin
usko on kantanut vuosikymmenien saatossa.
Kristityn kutsumuksessa Raunia
rohkaisee hänen mielivirtensä 392:
”Oi, miksi tiellä Herrani
pelkäisin vaikeroiden?
On hyvä Paimen turvani,
hän kaitsee vartioiden.
Hän meidät osti verellään,
hän sanallaan ja Hengellään
vie kautta kohtaloiden”
(TK)

Korkalovaaran Etelärinteellä lähes
60 vuotta asunut Tauno Hakanpää
(92) toivoo jaksavansa vielä ensi
talvena lähteä Yhteisvastuu-kierrokselle.
Silloin olisi 35:s vuosi. Ja kun
vuosittain keräyksen parissa on kulunut kolmisen kuukautta, yhteensä kuukausia tulisi 105 – yhtä paljon kuin Talvisodan päiviä.
Tällainen lukujen vertaus onkin
mitä luontevin Tauno Hakanpäälle,
joka Talvisodan aikana aloitti asepalveluksen, jota kesti yhtä mittaa
lähes viisi vuotta.

Keräystä etelärinteellä
vuodesta 1979
Rovaniemelle asutusneuvojaksi
1949 kotiutunut Tauno kouluttautui myöhemmin opettajaksi ja jäi
1978 eläkkeelle. Seuraavasta vuodesta 1979 alkaen hän on kiertänyt
oman alueensa Korkalovaaran etelärinteellä aina raviradalle asti.
– Yhtenä keväänä kaaduttuani

jouduin sairaalaan ja silloin Kerttu-vaimo hoiti kierroksen loppuun.
Kertun kuolemasta on nyt 16
vuotta. Hänen haudalleen Tauno
oli käynyt viemässä ruusun haastattelun edellä äitienpäivänä.
Vireän veteraanin ajatuksissa
oli lähtö helatorstaina ensimmäistä kertaa Viroon, veteraanien kuntoutusmatkalle.

Vielä kerran!
Yhteisvastuukin liittyy tavallaan aktiiviseen kuntoiluun, jonka Tauno
Hakanpää aloitti eläkkeelle jäätyään.
Takavuosina hän kiersi kävellen alueensa jopa kolmeen kertaan,
kunnes miltei jokaisella ovella oli
saatu kontakti talon asukkaisiin.
Parhaimmillaan Yhteisvastuu-listalle merkitsi tukensa yli 700. Nyt
riittää kävely kertaalleen ja sen mukaisesti tukijoitakin oli tänä talvena
kolmannes huippuvuosista.
Vuosien mittaan Tauno on reitillään tullut niin tutuksi, että ihmiset

Kuva: Rainer Hiuspää

Tauno Hakanpään toiveissa 105 kuukautta Yhteisvastuulle

Jouni Hilke sai partion hopearistin

R

ovaniemen partiolaisten perinteisessä Yrjönpäivän kirkossa
23.4. uudet seikkailijat eli sudenpentuiän jälkeen vartioissa jatkavat partiolaiset antoivat partiolupauksen.
Juhlassa jaettiin myös seuraavat
huomionosoitukset:
Suomen Partiolaisten hopeinen
Kuva KHY

Rauni Ylikörkkö on lähtenyt
rukoillen YV-kierrokselle
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Partiolupauksen antoivat nyt
10–11-vuotiaat seikkailijat.

ansioristi Jouni Hilkkeelle, joka on
toiminut mm. piirijohtajana.
Napapiirin Poikien mallikkaasti toimineen johtajan kiertopalkinto ”Pölökky” annettiin nyt Pekka
Muotkalle.
Napapiirin Tyttöjen Revontulikiertopalkinnon sai toiminnantarkastaja Minna Pehkonen.
Revontulisolki: Unna TuomiNikulalle sekä Anna Hyvöselle.
Collanin solki: sudenpentujohtajalle Jaana Ryynäselle ja seikkailijajohtajalle Salli Vuoriselle.
II lk:n Mannerheim-solki myönnettiin Maiju Kolppaselle.
Vanhempainyhdistys palkitsi
vuoden toimivina ryhminä NaTy:n
seikkailijajoukkueen Liitorotat ja
NaPo:n sudenpentulauman Hauet.

Helmikammarin
kyläpaikka
Avoinna kyläilyyn:
ma-to klo 10–14, kesä- ja heinäkuun
ajan keskiviikot kiinni.
Pohjolankatu 4, käynti torin puolelta.
Kiitämme lämpimästi kaikkia toimintaamme osallistuneita. Vietimme 23.4. toimintamme kolmivuotispäiviä.
Kiitos muistamisista ja terveiset onnittelurunon merkeissä:
Onnea vuosista Helmikammari
Täyttäköön, kuin jyvät aina viljalaarin,
ihmiset varttuneet nyt, Helmikammarin.
Syytä juhliinhan meillä nyt olla taitaa,
onhan toiminta pyörinyt, jo kauan aikaa.
Tämä paikka on harrastajille monen aikuisen,
kaikkihan me olemme huomanneet, jo sen.
Täällä voihan kuunnella toista tai harrastaa,
jokainen omansa täältä valita saa.
Täällä voi harrastaa vaikka käsitöitä,
ei pulmia tarvitse silloin miettiä öitä.
Täällä kuulla voit runot sekö laulut,
täällä uusiksi voit maalata elämäsi taulut.

Pirkko Pankinaho
esitti Raimo Haajan
kirjoittaman runon
kolmivuotiaalle
Helmikammarille.

Täällä on luentoja hyvin monista aloista,
kielistä, taiteesta, AT:sta tai kirjoista.
Täällä kuulet tietysti aitoa hengensanaa,
täällä voidaan myös pulmissasi auttaa.
Täältä löytyvät myös kahvit sekä pulla,
tänne onhan kiva päivälläkin tulla.
Työtä täällä tekee moni vapaaehtoinen,
kiitokset myös heille, muistammehan sen.
Täällä pidetään usein hartaushetket,
silloin tänne moni tekee iloiten retket.
Kuulla saadaan silloin, Jumalan sanaa,
siksi tänne monen mielikin innolla palaa.

Raimo Haaja kirjoitti
juhlarunon.

Paikka tämä onhan hoidossa seurakunnan,
siksi arvoa tälle niin paljon annan.
Toimikoon vireänä täällä moni piiri,
liehukoon ylhäällä aina myös henkinen viiri.
Raimo Haaja

ovat pysäyttäneet autonsa antaakseen euronsa listaan tai pyytäneet
käymään uudelleen, kun eivät sattuneet olemaan kierroksen aikana
kotona.
Eikä Taunolla ole koskaan ollut reissullaan kiirettä. Samalla on
vaihdettu kuulumisia. Siinäkin on
toteutunut yksi Yhteisvastuun tavoitteista. Kyse ei ole vain rahan
antamisesta ja välittämisestä, vaan
kohtaamisesta.
Monella on helmikuusta asti ollut
kotona varattuna sopiva raha odottamassa Taunon käyntiä.
Ainakin vielä kerran Taunoa saa
odottaa – ensi talvena, jos Jumala
suo! (TK)

Tervetuloa kammarille vanhat ja uudet kävijät, viihtymään ja kohtaamaan tai osallistumaan ohjelmien pariin,
joista tiedotamme:
Uusi Rovaniemi, Pääsky, Rovaniemen kirkko viikko-ohjelmalehtinen, Radio Dei ja Lapin Radio.
http://www-evl.fi/srk/rovaniemi/Palvelut/Diakonia/Helmikammari. Tiedustelut: Riitta Pitkänen puh. 0400 376 472.

Pääsky
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Kuva KHY

Tule, Pyhä Henki
Tule, Pyhä Henki, tänne,
laskeudu taivaasta alas
meidän sydämissämme
Kristusta kirkastamaan.
Tule, köyhäin apu,
tule, lahjain antaja,
tule, sielun kirkkaus,
sinä paras lohduttaja,
sielun hyvä vieras ja
suloinen lämpö.
Töissä sinä olet lepo,
helteessä virvoitus,
murheessa lohdutus.
Sinä kaikkein pyhin
kirkkaus ja valo,
täytä uskollistesi sydämet.
Ilman sinun voimaasi
ei ole mitään viatonta.
Pese se, mikä saastainen on,
kastele se, mikä kuiva on,
paranna, mikä haavoitettu on,
pehmitä, mikä kova on,
lämmitä, mikä kylmä on,
etsi kaikkia eksyneitä.
Anna uskollisillesi,
jotka sinuun turvautuvat,
pyhät lahjasi.
Anna uskon vahvistusta,
anna autuas loppu,
anna iäinen ilo.
Aamen.

RUKOUSTYÖ
Rukouksen lähde rukousiltapäivä
Rovaniemen puolesta
klo 13-15.30 kirkon kryptassa
lauantaina 19.5.
Ylistystä, opetusta, rukousta.
Rukouskävelyä kaupungilla
27.5. klo 18.30. Kokoonnumme Vapaaseurakuntaan, josta yhteislähtö.
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.
016-344063. Häneltä saa myös ohjeistusta päivittäiseen rukousvuoroon.
Aamurukous
tiistaisin klo 8.30-9.30 kirkon sakastissa.
Jumalan kohtaamisen ilta
maanantaisin klo 18.30 seurakuntakodin yläsalissa Rauhankatu 70. Ylistystä, opetusta, rukousta ja keskustelua ohjaa Helinä Sundelin. Olet
tervetullut kaikille avoimeen iltaan.
Kevätkauden viimeinen kerta 28.5.
Rukouspalvelua
keskiviikon Kevättä kirkonmäellä evankelioimisilloissa kirkossa 16. ja 23.5.
klo 18.30.

Pyydetään Pyhän Hengen kosketusta

Tarjolla rukouspalvelua
R

ovaniemen seurakunnassa on viime aikoina tarjottu rukouspalvelua
kirkkoiltojen ja muidenkin tilaisuuksien yhteydessä.
Seurakunta on kouluttanut ja valtuuttanut parisenkymmentä seurakuntalaista toimimaan rukouspalvelijoina.
Rukouspalvelija on seurakunnan vapaaehtoistyöntekijä ja tekee työtään ilman rahallista korvausta. Rukouspalvelijat toimivat yleensä pareittain.

Kuulevina korvina,
rukoilevina käsinä
Usein elämän huolet, sairaudet ja murheet kuormittavat ihmistä niin paljon,
että niiden kantamiseen hän kaipaa lä-

himmäisten kuulevia korvia ja rukoilevia käsiä.
Rukouspalvelijat ovat valmiina
kuuntelemaan rukousta pyytävän rukousaiheen.
Sen jälkeen he rukoilevat hetken hiljaa mielessään pyytäen Jumalan Pyhää
Henkeä koskettamaan rukoiltavaa ja
johdattamaan rukoustilanteen.
Tämän jälkeen he rukoilevat esille
tulleiden rukouspyyntöjen ja rukousta
pyytävän puolesta.

sa vastaus tulee ajallaan ja tavallaan.
Joskus rukoustilanteessa Jumalan
läsnäolo on niin voimakas, että rukoiltava voi kaatua lattialle. Rukouspalvelijat rukoilevatkin silmät auki ja tarkkailevat tilannetta niin, että ovat tarvittaessa valmiina ottamaan kaatuvan
vastaan.
Rukouspalvelu on tarkoitettu jokaiselle rukoustukea kaipaavalle ihmiselle
eikä yliannostuksen vaaraa ole.
Liisa Alanne

Luotetaan
Jumalan vastaukseen
Näin asiat kannetaan Jumalan eteen ja
luotetaan siihen, että Hänen antaman-

Lapsetkin rukoilevat puolestamme
R

ovaniemen seurakunnassa rukouspalvelijoiksi koulutetut ja siunatut
vapaaehtoiset ovat aikuisia. On kuitenkin hyvä huomata, että lapsetkin mielellään rukoilevat lähimmäistensä puolesta. Koska pienimmät ovat aina lähimpänä Jeesusta, heidän rukouksensa
voi olla erityisen voimallista.
Esimerkkinä tästä kerronpa, mitä
kerran tapahtui Pyhissä Meiningeissä Ounasrinteen kappelilla. Pastori
pyysi tuolille istumaan yhtä vapaaehtoista. Kun kukaan ei mennyt, minä menin.

Pastori kysyi, onko minulla mitään
sairautta tai kipua, jonka puolesta toivoisin rukoiltavan. Kerroin, että selkäni on hyvin kipeä.
Seuraavaksi pastori pyysi kaikkia
lapsia ympäröimään minut, laittamaan
kätensä päälleni ja rukoilemaan puolestani. Liikutuin aika lailla, kun ensimmäinen auttajani oli niin pieni, ettei osannut vielä edes kävellä, vaan lähti tutti suussa konttaamaan minua kohti. Pian muutkin lapset seurasivat häntä.
Paraniko selkäni? Ei. Mutta – soisinpa teistä jokaiselle hetken, jolloin ym-

pärillänne on niin paljon hyvää tahtoa
kuin tuossa enkelparvessa oli.
Jumala ei aina anna meille sitä, mitä me pyydämme. Jumala antaa kaiken
sen, mitä me tarvitsemme. Tämä lasten
ylenpalttisen hyvä tahto antaa minulle
yhä voimia ja iloa.
Selkäkipua suurempaakin hätää riittää. Onneksi Jeesus auttaa hädässä aina Jumalan suunnitelman mukaisesti.
Sari Kuirinlahti
Kirjoittaja on Korkalovaaran-Ylikylän
piirin vs. kappalainen.

Kuunteleva rukous on uusi nimi profetoimiselle
”Kuunteleva rukous” on viime vuosina
esiin noussut käsite, joka liittyy Pyhän
Hengen toimintaan.
Suomen Lähetysseuran palveluksessa oleva Lapuan ja Oulun hiippakuntien aluepäällikkö lähetyssihteeri Jukka Jämsén on ollut myös Rovaniemellä monena syksynä opettamassa sitä.
Kotimaa-lehti kysyi huhtikuussa
Jämséniltä, mistä kuuntelevassa rukouksessa oikein on kyse?

– Sanapari on hyvä suomenkielinen
vastine profetoimiselle tai sen harjoittelemiselle, Jämsén sanoo ja viittaa Korinttolaiskirjeen 11. lukuun.
Siinä nykyinen raamatunkäännös
määrittelee, että profetoiminen on Hengen välittömästä vaikutuksesta syntyvää selväsanaista puhetta, joka lohduttaa, rohkaisee, kehottaa ja rakentaa.
Jämsén kertoo, että tilaisuuksissa
rukoushetken lopuksi rukousryhmään

osallistuvat siunaavat henkilön, jonka
puolesta rukoiltiin.
Tämän jälkeen esirukouksen kohde
saa arvioida, osuivatko muiden mahdolliset sanat kohdalleen.
– Aktiiviseurakuntalaisten joukossa kuunteleva rukous on toimivaa ja
yksinkertaista. Tähän mennessä en ole
vielä nähnyt kertaakaan, ettei kuunteleva rukous jollakin tasolla toimisi.
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Ilon ja rohkeuden henki
Kirkkomme piispat antoivat helluntaina 2007 yhteisen julistuksen, jossa he luonnehtivat
Pyhän Hengen työtä Raamatussa ja ajassamme. Samalla he korostivat karismaattisuuden
eli Pyhän Hengen synnyttämien armolahjojen jakamista korostavan kristillisyyden kuuluvan seurakuntiemme elämään.
HELLUNTAINA JUHLIMME yhdessä kaikkien kristittyjen kanssa Pyhän Hengen vuodattamista. Helluntai
on kirkon syntymäpäivä. Sillä on tärkeä sanoma meille tänään.
Kristittyinä olemme kaikessa riippuvaisia Pyhästä Hengestä. Hän on kolmiyhteisen Jumalan elävä persoona, joka puhuu meille pyhässä Raamatussa.
Palvomme häntä yhdessä Isän ja Pojan
kanssa. Hän rukoilee puolestamme Isää
silloinkin, kun emme itse osaa tai jaksa (Room. 8:26).
Ilman häntä ei ole pelastavaa uskoa,
ei palvelevaa rakkautta eikä kristillistä kirkkoa. Nöyrä rukous ”lähetä meille Pyhä Henkesi” on kirkon sydänääni
aina ja kaikkialla.
HELLUNTAIN HENKI on ilon ja
rohkeuden henki. Pyhä Henki tuo Jumalan hyvyyden ja Kristuksen rakkauden keskellemme. Hän on Eläväksi tekijä, joka herättää meissä hengellisen kaipauksen, synnyttää uskon ja vie
Kristuksen luo.
Nimensä mukaisesti Pyhä Henki on
Pyhittäjä, joka tekee syntisistä ihmisistä pyhiä. Totuuden Henkenä hän opettaa kuulemaan Jumalan sanaa, ymmärtämään sitä ja pysymään siinä. Kärsimyksessä ja surussa hän lähestyy meitä Lohduttajana. Ahdistuksissa ja vainoissa hän on Puolustaja.
MYÖS TÄNÄÄN Pyhä Henki varustaa kirkkonsa monenlaisilla armolahjoilla eli karismoilla. Kirkko on kuin
”äiti, joka Jumalan sanalla synnyttää
jokaisen kristityn ja kantaa häntä” (Ka-

tekismus). Kasteessa Henki synnyttää
meidät uudesti ja liittää Kristukseen.
Ehtoollisessa hän vahvistaa uskoamme ja rakkauttamme. Siksi evankeliumia julistava ja pyhiä sakramentteja jakava kirkko on karismaattinen yhteisö.
Pyhän Hengen vaikutukset näkyvät elämän keskellä. Hengen hedelmää ovat ”rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys. uskollisuus, lempeys ja itsehillintä” (Gal.
5:22).
Apostoli Paavali muistutti erityisesti siitä armolahjasta, joka on suurin, mutta jota usein väheksytään arkisena: ”Suurin niistä on rakkaus” (1.
Kor. 13:13).
KARISMAATTISUUDELLA tarkoitetaan myös kokemuksellista kristillisyyttä. Siihen voi liittyä esimerkiksi
parantumista, liikutusta, profetoimista
ja kielillä puhumista. Tällainen kristillisyys on osa seurakuntiemme elämää.
Pyhän Hengen synnyttämään kokemuksellisuuteen voi kytkeytyä myös
ihmisen omia pyrkimyksiä. Paavali joutui Korintissa ohjaamaan kokemusten vapaata kuohuntaa kohti tervettä hengellisyyttä. Seurakuntalaisia jakava, epäjärjestystä synnyttävä ja arkisia armolahjoja väheksyvä karismaattisuus ei rakenna kirkkoa. Oikeassa käytössä henkilahjat rakentavat keskinäistä yhteyttä ja syventävät Kristukseen
juurtunutta uskoa.
KIRKON USKO ja yksityisen kristityn kokemus tarvitsevat ja tukevat toisiaan. Ilman kokemusta usko menet-

tää innon ja on vaarassa kaventua. Ilman ”tervettä oppia” (2. Tim. 4:3) kokemus irtoaa kirkon yhteisestä uskosta ja on vaarassa ajautua vääränlaiseen
yksilöllisyyteen. Kirkossa kaikkea on
tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän
sanan valossa.
Paavali halusi seurakunnan olevan
selvillä kaikista Hengen lahjoista. Kuitenkin hän kehotti tavoittelemaan kaikkein arvokkaimpia armolahjoja seurakunnan rakentamiseksi.
Siksi mekin iloitsemme armolahjoista, jotka elävöittävät rukousta, vahvistavat sitoutumista ja synnyttävät nöyrää ylistystä vastauksena Jumalan rakkauteen. Kaiken tämän ”saa aikaan yksi ja sama Henki, joka jakaa kullekin
omat lahjansa niin kuin tahtoo” (1. Kor.
12:11).
SANAN JA SAKRAMENTTIEN välityksellä Pyhä Henki synnyttää iloa,
rauhaa ja rakkautta. Hän tuo Jumalan
armon luoksemme.
Helluntaina rukoilemme, että ilon ja
rohkeuden Henki siunaisi kirkkoamme
hyvillä lahjoillaan.
Helluntaina 2007
Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon piispat
Jukka Paarma, Eero Huovinen,
Voitto Huotari, Wille Riekkinen,
Juha Pihkala, Samuel Salmi,
Mikko Heikka, Simo Peura,
Kari Mäkinen, Gustav Björkstrand

Nuorisotyö
ilmoittaa
KESÄLEIRIT
5.–7.6. KOULUIKÄISTEN LEIRI
1–4 lk tytöille ja pojille kylätalo Kuhinassa.
Ilm. päättynyt. Peruutuspaikkoja voi kysyä
nuorisotoimistosta ti–to p. 335 5282 klo 15–17.
13.–15.6. TELTTALEIRI
Ounasjokivarressa Marraskoskella
7–13-vuotiaille. Hinta 20 €.
Ilmoittautuminen 14.–28.5. joko mailitse,
textarilla tai soittamalla. Paikkoja rajoitetusti.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot
minna.laakko@evl.fi, p. 0400 138 143.
19.–21.6. KIPINÄ –TELTTALEIRI
kouluikäisille Paaniemellä. Hinta 15 €.
Ilmoittautuminen seija.luomaranta@evl.fi
p. 040 7317 987.
27.–30.6. K-15
nuortenleiri Paaniemellä. Otetaan 15 leiriläistä.
Hinta 15 €. Ilmoittautuminen 7.6. mennessä
nuorisotoimistoon ti–to p. 335 5282 klo 15–17,
tai Villelle, ville.keinanen@evl.fi,
p. 040 173 2100.
29.6.–3.7. ISÄ- JA POIKALEIRI
Pasmajärvellä. Hinta: 20 € poika ja 20 € isä.
Ilm. päättynyt. Peruutuspaikkoja voi kysyä
nuorisotoimistosta p. 335 5282 ti–to klo 15–17
tai sähköpostilla mari.hytinkoski@evl.fi.

Nuorisotyö
ilmoittaa
Nuortenillat

perjantaisin klo 18 kryptassa.

Nuortenmessu

perjantaina 8.6. klo 18 kirkossa.
Nuortenilta messun jälkeen kryptassa.

Norvajärven leirikeskuksessa

Vanhoillislestadiolaisten puheissa toistuvat
Lutherin ajatukset Pyhästä Hengestä
P

yhästä Hengestä ja sen saamisesta
on erilaisia painotuksia ja käsityksiä kristikunnan sisällä.
Suomen suurimmassa herätysliikkeessä, vanhoillislestadiolaisuudessa
käytetään asian selventämisessä paljon erityisesti Lutherin ison ja vähäkatekismuksen selityksiä.
Vs. sairaalapastori Lauri Kinnusen
mukaan jälkimmäisessä opetetaan, ettei kukaan voi omin voimin eikä järkensä avulla uskoa Jeesukseen eikä tulla hänen tykönsä.
Pyhän Hengen täytyy kutsua ihmistä
yhteyteensä evankeliumin välityksellä.
”Olen vanhoillislestadiolaisen papin
poika ja panin merkille, että isäni kysyi
työuransa loppuvuosina rippikoululaisilta aina tuota kolmannen uskonkappaleen selitystä rippikoulun loppukokeessa”, Lauri Kinnunen kertoo.

Saa aikaan
elävän uskon
Lauri Kinnunen muistelee, miten
eräässä hänen lukemassaan vanhassa
sananselityksessä erotettiin totena pitävä usko ja elävä usko. Pyhä Henki
saa aikaan elävää uskoa, kun evankeliumia saarnataan. Vanhoillislestadiolaisen ajattelun mukaan sama usko on

olemassa kaikilla pienillä lapsilla.
Ajatusta perustellaan usein Johannes
Kastajan esimerkillä: hänellä oli Pyhä
Henki jo äitinsä kohdussa. Myös Lars
Levi Laestadius, jonka nimeä herätysliike kantaa, puolusti aikanaan voimakkaasti lasten uskoa.

Pyhän Hengen pappeus
Vanhoillislestadiolaisten saarnoissa
käytetään paljon Johanneksen evankeliumin lähetyskäskyä. Siinä Jeesus kehotti opetuslapsia Pyhän Hengen valtuuttamana julistamaan syntejä anteeksi.
Lauri Kinnunen tähdentää, ettei lähetystehtävä rajoitu vain julkiseen saarnaan. ”Vanhoillislestadiolaisten elämässä toteutuu myös Lutherin ajatus
yleisestä pappeudesta. Tavallinen kristitty voi julistaa toiselle ihmiselle synnit anteeksi.”
”Lisäksi Lutherin katekismusselityksiin sisältyvät ajatukset pyhien yhteisöstä ja iankaikkisen elämän toivosta
koetaan tärkeiksi”, Lauri kertoo.

Pyhä Henki,
opettaja ja lohduttaja
Pyhä Henki vaikuttaa niiden elämään,
jotka uskovat.

Lestadiolaispappi Väinö Havas
(1898-1941) totesi valtiopäiväsaarnassaan, että kristityn tulee totella elämän ratkaisuissa ”Pyhän Hengen valaisemaa ja Raamattuun sidottua omaatuntoa”.
Siihen viittaa myös seurakansalle
hyvin rakkaaksi tullut helluntaivirsi
117 ”Pyhä Henki, lohduttaja”. Virrestä löytyy rukous, että Pyhä Henki auttaisi tuntemaan Jumalaa ja seuraamaan
Hänen neuvojaan.
”Se oli Rovaniemellä pitkään vaikuttaneen rovasti Risto Saulion saarnavirsi. Osa siitä laulettiin hänen hautajaisissaan.”
Lauri Kinnunen sanoo, että varsinkin
sen viimeinen säkeistö välittää vanhoillislestadiolaisten kristittyjen elämäntuntoja:
Tietä kaitaa käydessäni
ole matkasauvana.
Ole itse elämäni
kuolemankin tulessa.
Herran päivän aamuna
minun anna astua
rakkaan Jeesukseni eteen,
pyhäin kanssa käsi käteen.

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 p. 040 761 7448 Mari Karanta
mari.karanta@evl.fi

Yli 16-vuotiaiden

Kehitysvammaisten leiri
Norvajärven leirikeskuksessa 17.–20.7.
Leiri on tarkoitettu ensisijaisesti tuetusti asuville,
ilman henkilökohtaista
avustajaa selviytyville.
Leirin hinta 70 €.
Ilmoittautumiset 31.5.
mennessä diakoniatoimistoon p. 335 5236.
Tiedustelut myös p. 040 760 4538/Jouni Hilke
Ilmoittautuneille lähetetään kirje
kesäkuun toisella viikolla.

Kati Kanto
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Rippikoulun vaihtoehdot
kaudella 2012–13 (v. 1998 syntyneille)
Keskikaupunki:
1.
24.–29.6. Norvajärvi
2.
8.–13.7.
Norvajärvi
Ounasvaara:
3.
10.–15.6.
4.
15.–20.6.
5.
1.–6.7.
6.
8.–13.7.
7.
15.–20.7.

Norvajärvi
Norvajärvi Konfirmaatio 30.6.
Norvajärvi
Oivanki. Konfirmaatio 14.7.2013
Norvajärvi

Saaren-Nammankylät:
8.
4.–9.3.
Norvajärvi Konfirmaatio 9.6.2013
9.
3.–8.6.
Norvajärvi
10. 24.–29.6. Norvajärvi
11. 8.–13.7.
Norvajärvi
12. 22.–27.7. Norvajärvi
Alakemijoki:
13. 15.–20.6.

Norvajärvi Konfirmaatio 23.6.2013

Yläkemijoki:
14. 10.–15.6.

Oivanki Konfirmaatio 16.6.2013

Ounasjoki:
15. 10.–15.6.
16. 24.–29.6.

Oivanki Konfirmaatio 16.6.2013
Vuontispirtti Konfirmaatio 30.6.2013

Korkalovaara – Ylikylä:
17. 3.–8.6.
Oivanki
Konfirmaatio 16.6.2013
18. 10.–15.6. Norvajärvi
19. 1.–6.7.
Norvajärvi
20. 15.–20.7. Norvajärvi Konfirmaatio 28.7.2013
21. 12.–19.6. Päivärippikoulu Konfirmaatio 30.6.2013
Yhteiset rippikoulut:
21. 12.–19.6. Päivärippikoulu Konfirmaatio 30.6.2013
22. 4.–9.3.
Norvajärvi Konfirmaatio 17.3.2013
23. 22.7.–2.8. Päivärippikoulu Seurakuntakoti
		
Konfirmaatio 4.8.2013
24. 14.–20.6. Tunturivaellusrippikoulu
		
(14–20 henk.)
25. 1.–6.7.
Ratsastusrippik. (8–16 / 120 €)
		
Konfirmaatio 7.7.2013
26. 22.–27.7. Urheilurippikoulu (100–130 €)
		
Konfirmaatio 28.7.2013
27. 21.–28.7. Elämysrippikoulu, Norvajärvi
28. aika avoin Pienryhmärippikoulu

Kesän 2012 rippikoulujen

KONFIRMAATIOT
Keskikaupunki:
24.6. klo 12.30 kirkko
29.7. klo 12.30 kirkko
Ounasvaara:
24.6. klo 15
1.7. klo 15.00
11.8. klo 10.00
15.7. klo 15.00
22.7. klo 12.00

1 leiri 16.–21.6. Norvajärvi
2 leiri 23.–28.7. Norvajärvi

kirkko
3 leiri
kirkko
4 leiri
kirkko
5 leiri
kirkko
6 leiri
Ounasrinne 7 leiri

11.–16.6.
25.–30.6.
2.–7.7.
9.–14.7.
16.–21.7.

Norvajärvi
Norvajärvi
Norvajärvi
Oivanki
Keimiö

Saaren-Nammankylät:
10.6. klo 10.00 kirkko
10.6. klo 12.30 kirkko
15.7. klo 12.30 kirkko
22.7. klo 15.00 kirkko
5.8. klo 15.00 kirkko

8 leiri 4.–9.6.
9 leiri 4.–9.6.
10 leiri 9.–14.7.
11 leiri 16.–21.7.
12 leiri 30.7.–4.8.

Alakemijoki:
24.6. klo 11.00 Muurola
5.8. klo 11.00 Muurola

13 leiri 16.–21.6. Norvajärvi
14 leiri 30.7.–4.8. Norvajärvi

Yläkemijoki:
17.6. klo 11.00 Autti

15 leiri 11.–16.6. Oivanki

Ounasjoki:
10.6. klo 15.00 kirkko
1.7. klo 12.00 Meltaus

16 leiri 4.–9.6.
Oivanki
17 leiri 25.–30.6. Vuontis

Korkalovaara-Ylikylä:
17.6. klo 15.00 kirkko
8.7. klo 15.00 kirkko
22.7. klo 12.30 kirkko
5.8. klo 12.30 kirkko

18 leiri 11.–16.6. Norvajärvi
20 leiri 2.–7.7.
Norvajärvi
21 leiri 9.–14.7. Norvajärvi
22 päiväk 30.7.–4.8.

Yhteiset:
17.6. klo 12.30
12.8. klo 12.30
12.8. klo 15.00
15.9. klo 11.00
3.6. klo 13.00
30.6. klo 12.00

Norvajärvi
Norvajärvi
Norvajärvi
Oivanki
Norvajärvi

kirkko
24 päivärk
kirkko
25 vaellus
kirkko
jääkiekko
kirkko
26 elämysrk
kirkko
27 pienryhmä
Ounasrinne kehitysvammaisten rk

Vuonna 1998 syntyneiden
ilmoittautuminen rippikouluun
V

uonna 1998 syntyneiden rippikouluun ilmoittautuminen on parhaillaan menossa. Seurakuntapiirien työntekijät ovat jakaneet ilmoittautumiskortit alueensa niillä kouluilla, joissa on
7-luokkalaisia. Ilmoittautumiskortit tulee palauttaa 31.5. mennessä kortissa
olevan ohjeen mukaisesti.

Jos 1998 syntynyt
ei olekaan 7-luokalla
Rippikoulun ilmoittautumiskortit jaetaan vain 7-luokissa.
Jos tähän rippikouluikäluokkaan
kuuluva on 6:lla tai 8:lla luokalla, mutta haluaa käydä rippikoulun oman ikäluokan mukana, hänen tulee hakea ilmoittautumiskortti yläkoulun kansliasta, rippikoulutoimistosta, Ainonkatu 3,
ti–to klo 15–17 tai seurakuntakeskuksen neuvonnasta, Rauhankatu 70, arkisin klo 8–15.
Pyydettäessä rippikoulutoimistosta
lähetetään ilmoittautumiskortti.

Uusiakin rippikoulun vaihtoehtoja
Tarjolla on nyt perinteisten rippikoulujen lisäksi täysin uutena ratsastusrippikoulu, joka toteutuu, jos mukaan tulee vähintään 8 rippikoululaista. Rippikoulun ratsastusosiosta peritään 120
euron maksu. Toinen on uudella tavalla toteutettava urheilurippikoulu, jossa päälajeina ovat jalkapallo, lentopallo
ja hiihto. Muidenkin lajien harrastajat
voivat tulla mukaan, mutta heille ei jär-

jestetä lajikohtaista valmennusta. Valmennuksesta peritään 100–130 euroa.
Mukana on, kuten ennenkin, seurakuntapiirien omia sekä yhteisiä rippikouluja, joihin voi hakeutua miltä alueelta tahansa.
Rippikoululaisen tulee laittaa vähintään kolme itselle sopivinta vaihtoehtoa ja mahdollinen kaveritoive. Vain
yhden toiveen laittanut ei ole etusijalla po. ryhmään. Ryhmän maksimikoko
on 25 nuorta.
Rippikouluikäluokkaan kuuluu tämän hetkisen tiedon mukaan noin 670,
joista ryhmiä muodostunee 24–25. Rippikouluryhmät tehdään kesäkuun aikana ja tarvittaessa vajaita ryhmiä yhdistetään.

Ennen leiriä olevissa tapaamisissa ei
välttämättä tule työntekijöiden tietoon
kaikkia niitä asioita, jotka saattavat vaikeuttaa nuoren rippikoululeiriaikaa ja
koko ryhmänkin toimintaa.
Tämän vuoksi on tärkeää, että vanhemmat/huoltaja laittaa tietoa erityishuomioitavista asioista ilmoittautumiskorttiin ja on tarvittaessa hyvissä ajoin
yhteydessä rippikouluryhmän vastaaviin. Kortteihin laitettavat tiedot ovat
luottamuksellisia ja tulevat vain ryhmän vetäjien tietoon.
Rippikouluvaihtoehdoissa on tarjolla myös pienryhmämahdollisuus, johon
otetaan enintään 10 nuorta.

Milloin pienempi ryhmä on
nuorelle paras vaihtoehto

Rippikouluryhmät muodostetaan palautettujen rippikoulukorttien toiveiden pohjalta kesäkuun
aikana. Rippikoululaiselle ryhmästä ilmoitetaan kirjeitse 4.9.2012 mennessä.
Siinä yhteydessä ilmoitetaan myös
konfirmaatioaika, jollei se ei ole jo tiedossa.
Jos ei ole tyytyväinen saamaansa ryhmään, vaihtotoiveita voi esittää
rippikoulutoimistoon 28.9. mennessä.
Tästä tarkemmat ohjeet annetaan rippikoululaisten infokirjeessä.

Kaikille nuorille 25 hengen rippikouluryhmä ei ole paras mahdollista oppimis- ja työskentely-ympäristö. Jos nuori on koulussa pienryhmässä, yleensä
silloin pienryhmä on myös paras rippikoulun vaihtoehto. Nuori itse voi haluta tavallisen kokoiseen ryhmään, mutta hän ei välttämättä osaa arvioida tätä oikein.
Leirillä eletään kiinteästi ison ryhmän kanssa koko vuorokausi ja huoneisiin majoittuu 4 nuorta, joten tarvittavaa rauhaa, lepomahdollisuutta tai erillistä opetusta on vaikea tai lähes mahdotonta järjestää.

Milloin tietoa omasta
rippikouluryhmästä

Maija Pieskä
p. 040 52 68 289
maija.pieska@evl.fi

Konfirmaatiojuhla on nuoren kansan ensi rippi
N

uorten vähintään puolivuotta kestänyt rippikoulutaival päättyy konfirmaatiomessuun kirkossa tai kappelissa.
Rovaniemellä pidetään tänä vuonna
28 omaa rippikoulua sekä lisäksi muutamia järjestöjen rippikouluja. Konfirmaatiojuhlia pääkirkossa ja kappeleissa
on yhteensä noin 30 ja niissä mukana arviolta vähintään10–12 000 osallistujaa.
Jokaisella rippikouluryhmällä on
pääsääntöisesti oma konfirmaatiojuhlansa, jonka ajankohdan ryhmien vetäjät ovat tarjolla olleista mahdollisuuksista valinneet. Kaikille ryhmille ei ole
ollut mahdollista saada mieluisimpia
vuoroja johtuen rippikoulujen runsaudesta ja muista toimituksista, joihin
kirkkoa ja kappeleita varataan.

Konfirmaatiomessu
Rippikoulu siis päättyy konfirmaatiomessuun, jossa konfirmoitavat tahtovat
liittyä sukupolvien ketjussa seurakunnan yhteiseen uskoon ja heidän puolestaan rukoillaan.
Konfirmaatiomessua valmistellaan
yhdessä rippikoululaisten kanssa ja
usein myös rippikoululaisten läheisiä
pyydetään valmisteluun mukaan esim.
pyytämällä esirukousaiheita nuorten
puolesta ja kutsumalla kummeja siu-

naamaan omaa kumminuortaan.
Konfirmaatiomessuun tulijoille jaetaan messumoniste, josta voi seurata
messun etenemistä ja osallistua siihen.
Konfirmaatiomessun kaava löytyy
myös virsikirjan takaa messuosastosta, johon voi perehtyä kotonakin ennen
konfirmaatioon tuloa ja siten vähentää
jännitystä, jota moni kokee, kun ei ehkä
tiedä, mitä messussa tapahtuu ja miten
seurakuntalaisen tulee toimia.
Konfirmaatiomessun aikana nuoret
käyvät kahdesti alttarilla, ensin konfirmoitavina, jonka aikana he yhdessä
seurakunnan kanssa sanovat saman uskontunnustuksen, joka heidän kasteenkin yhteydessä sanottiin.
Tässä yhteydessä nuoret yksitellen
siunataan ja siunaamaan pyydetään
myös nuoren oma kummi tai muu läheinen, konfirmoitu seurakunnan jäsen.
Toisen kerran nuoret tulevat alttarille
ehtoollisen aikana, jolloin he ensi kerran saavat itsenäisesti osallistua ehtoolliselle. Nuorten jälkeen ehtoollispöytään
kutsutaan muut seurakuntalaiset.

Valokuvauksesta
konfirmaation aikana
Monet läheiset haluavat valokuvata
oman nuorensa tärkeää juhlahetkeä ja

toki se on mahdollista.
Yleensä messun alussa annetaan tätä
koskevaa infoa, mutta yleisperiaate on,
että alttariosaan ei voi tulla kuvaamaan,
koska se häiritsee itse juhlaa. Videokuvauksen paras paikka on kirkon urkuparvi.
Konfirmoitavista otetaan ryhmäkuva ennen konfirmaatiota ja samassa yhteydessä on mahdollista ottaa myös yksittäiskuvia. Konfirmaation jälkeen on
yleensä ainakin pieni hetki aikaa kuvata myös alttarilla.

Rippijuhlat kodeissa
Konfirmaation jälkeen perhe, sukulaiset ja ystävät kokoontuvat rippijuhlaan, joko koteihin tai muuhun juhlapaikkaan.
Osa juhlan ohjelmaa voi olla rippikoulun työntekijöiden ja isosten vierailu, jos heitä on juhlaan kutsuttu ja heillä on mahdollista juhlaan tulla. Heidän
kutsumisesta on hyvä sopia etukäteen
nuoren ja perheen kanssa.
Rippikoulusta ja konfirmaatiosta
löytyy lisätietoa www.evl.fi/rippikoulu tai googlaamalla ”Rippikoulusuunnitelma 2001”, vaikka aivan yksityiskohtaisia tietoja ja ohjeita ei näissäkään ole.
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Toivon Torin väen mietteitä
P

ääskyyn tuli lukijapalaute, jossa kiitettiin lähetystyön kirpputori Toivon Torista kertovasta kirjoituksesta. Samalla toivottiin että olisi mukava kuulla kirpputorilla työskentelevien vapaaehtoisten
mietteitä.
Pyyntöön vastasivat kaksi uurastajaa, Raija Yli-Pekkala ja Alli Tapio, poimien omien sanojensa mukaan kirpputoriin liittyvistä asioista ”vain muutaman”. Kirjoitukset
luettiin myös thteisessä kirpputoripalaverissa, ja ajatuksiin yhtyi koko työyhteisö.
Toivotamme lukijat lämpimästi
tervetulleiksi kysymään lisää paikan päältä!

Raija Yli-Pekkala:
rikas sisältö
”Moni ansiotyöstä vapaalle jäänyt,
virkeä ikääntynyt harkitsee jonkinlaista hyväntekeväisyystyötä täyttämään runsaalta tuntuvaa vapaaaikaansa. Kirpputori Toivon Tori
on sellaiselle mainio paikka.
Mikäli entisessä työssä on tavannut paljon ihmisiä päivittäin, kirpputori on oiva paikka erilaisten ihmisten kohtaamiseen. Sehän juuri tekee päivästä rikassisältöisen.
Kuunnellaan, katsellaan yhdessä
juttuja, keskustellaan niistä, sovitetaan, arvioidaan ja niin lahjoituksina saatu tavara lähtee kiertoon hyvin edullisilla hinnoilla.
Toivon Torilla käy paljon ulkomaalaistaustaisia ihmisiä. Kielitaitoaan saa koetella usein. Muista
maista tänne tulleet ovat positiivi-

Toivon Torin väkeä kuukausipalaverissa viime perjantaina.
sesti yllättyneitä, kun asiointi sujuu kirppiksellä.
Puhumattakaan siitä, että moni
haluaa myös jutella muistakin asioista, esim. kokemuksistaan täällä
Pohjan perukoilla. Kaukaa tulleilla
on hyvinkin eksoottisia kokemuksia esim. Lapin pitkästä pimeydestä ja kylmyydestä.
Vanhoista tavaroista kiinnostuneelle löytyy myös monenlaista
pohdittavaa. Minkä arvoinen tuo
esine on? Kuinka vanha se on?
Minkä onkaan tuo logo lautasen
pohjassa? Mikä on sen kunto? Hinnoitteluhan tapahtuu tuon pohjalta.
Saadut varat menevät hyvään
tarkoitukseen, niillä annamme tukemme Etiopian naisten ja lasten
lukutaitotyölle sekä Pietarin las-

tenkotinuorille.
Monena jouluna olemme hankkineet arpajaistuloilla joululahjoja vähävaraisille rovaniemeläisperheille diakonian kautta.
Tietenkään vapaaehtoistyökään
ei ole aina pelkkää päivänpaistetta. ”Tyttöjen hiekkalaatikolla” tulee väliin erimielisyyksiä, mutta
diplomatiaa käyttäen niistä selvitään niin kuin aikaisemmin työelämässäkin.
Tule mukaan vapaaehtoistyöhön
Toivon Torille. Lisää auttajia tarvitaan aina.”

Alli Tapio:
Hyödyllistä tekemistä
”Jäätyäni eläkkeelle tuntui, että jotakin ”hyödyllistä” voi vielä teh-

dä ja seurakunta ja sen eri toiminnat kiinnostivat. Raamattupiirissä olin ollut jo muutamia vuosia
ja sitä kautta lähetystyöstäkin saanut tietoa.
Koin, että ainoa minulle sopiva olisi seurakunnan kirpputori ja
niin lähdin mukaan. Kuusi-seitsemän vuotta on mennyt ja on tuntunut hyvältä tietää, että on ollut tarpeellinen apu, koska tekijöitä tarvittaisiin vieläkin lisää. Pääasiallinen
”hommani” on lajittelun puolella.
Hyvä puoli tässä on ollut, että
saa itse valita sopivan päivän ja
ajan päivästä, milloin on valmis tulemaan töihin, mutta sitoutumista
lupaamaansa aikaan se vaatii, jotta homma pyörii; jos jostakin syystä ei voi tulla, sovitaan järjestelyistä toisten kanssa.
Tunnen suurta kiitollisuutta, että voi näinkin vaatimattomasti olla Vapahtajamme käsinä ja jalkoina. Toivotan jokaisen tervetulleeksi joukkoomme, joka vain tuntee
voivansa päivän sitoutumisen olevan mahdollista.”

Turvapaikanhakijoiden
vauvoille nuttuja
Seurakuntakodilla kokoontuva lähetyksen käsityöpiirin väki neuloi
SPR:n vastaanottokeskuksen turvapaikanhakijaperheiden vastasyntyneille vauvoille nutut.
Lisäksi seurakunnan perhekerhoissa järjestettiin vapaaehtoinen
vauvanvaatekeräys turvapaikanhakija perheille, joka tuotti erittäin
runsaasti vauvanvaatteita.
Suomesta turvapaikkaa hakeneet perheet, jotka odottavat päätöstä vastaanottokeskuksessa, eivät
ole oikeutettuja äitiyspakkaukseen,
joka sisältäisi erittäin hyvän aloituspaketin vauvanvaatteita. Toisinaan perheet odottavat turvapaikkapäätöstä useamman vuoden.
SPR:n vastaanottokeskuksen
perhetyöntekijä Katja Säkkinen
lähettää kiitokset omasta ja perheiden puolesta kaikille neulojille
ja vauvanvaatteiden lahjoittajille.
Yhteistyö seurakunnan ja SPR:n
välillä on jatkunut jo pitkään.

Avoinna myös
kesällä 10–17
Lähetystyön kirpputori Toivon Tori on avoinna tiistaista perjantaihin
kymmenestä viiteen.
Aina välillä vietämme ”Hupsishintalauantaita”, eli pidämme ylimääräisen päivän auki edullisten
tarjousten (ja joskus kakkuarpajaisten!) kera.
Toivon Tori on avoinna myös
koko kesän – tervetuloa!

Ken on luonut kukkaksen?

Mikä ei kuulu joukkoon? Piirrä sen päälle rasti.
Jos löydät Simo-enkelin, niin ympyröi hänet.

Isä Taivainen tietenkin! Hän teki tyhjästä
kaiken! Ennen kuin maailma oli olemassa, oli
vain pilkkopimeää. Jumala päätti tehdä
kauniin maailman. Hän aloitti luomalla valon.
Seuraavana päivänä Hän erotti vedet
toisistaan asettamalla taivaankannen.
Kolmantena päivänä Jumala teki maankamaran ja laittoi sen kasvamaan kaikenlaisia
kasveja. Kukkia, marjoja ja hedelmiä tekeviä
kasveja sekä ihan vain vihreitä kasveja. Neljäntenä päivänä Jumala erotti yön ja päivän. Hän
asetti auringon valaisemaan päivää sekä kuun
ja tähdet valaisemaan yötä. Voi miten kauniisti
tähdet tuikkivatkaan taivaalla! Mutta kukaan
ei ollut nauttimassa tästä kauneudesta. Silloin
Jumala teki kaikenlaisia lintuja ja perhosia
lentämään siniselle taivaalle sekä erilaisia
kaloja ja muita olioita uimaan veteen. Mutta
maankamaralla oli vielä tilaa. Kuudentena
päivänä Jumala päätti tehdä eläimiä, suuria ja
pieniä, harmaita ja värikkäitä, karvaisia ja
siloisia. Kaikenlaisia. Lisäksi Jumala loi
ihmisen. Hän teki ihmisestä oman kuvansa,
hyvän, kauniin ja taitavan. Seitsemäntenä
päivänä Jumala totesi, että nyt kaikki on
valmista. Näin on hyvä. Sitten hän lepäsi
kaikista puuhistaan. Hän katseli kaikkea
luomaansa ja hymyili. Se oli hyvää ja kaunista.

Vedä viiva suurimmasta pienimpään lintuun
ja eläimeen.

Tälläisen ihmeellisen maailman Jumala teki
meille lahjana. Hän myös pyysi meitä
pitämään siitä hyvää huolta. Tehdäänhän niin!
Piirrä leppäkertun reitti äidin luo ison kiven juureen
koskettamatta sivuviivoja.

Ihanaa kevättä sinulle!

Laati Elina Koivula 2012
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MUSIIKKIA

ROVANIEMEN KIRKOSSA
17.05. klo 18 Kevätkonsertti, seurakunnan kuoroja,
Lapsi- ja nuorisokuorot, lauluyhtye AVE, Tuomaskuoro,
kanttorit. Vapaa pääsy, kolehti.
20.05. klo 15 Häämusiikin iltapäivä. Häämusiikin
esittelyä, kanttorit. Vapaa pääsy.
26.05. klo 18 Keväinen iltamusiikki, Silja Veteläinen
urut, piano, Riitta-Liisa Hakulinen alttoviulu.
Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.
09.06. klo 20 "Rakasta silmiini tähdet" –runon ja
musiikin konsertti. Ulla ja Mauri Miettunen.
Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.
10.06. klo 20 Zambian Vocal Collection –konsertti.
Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.
16.06. klo 20 Kesäillan musiikkia, kirkkomuusikot.
Vapaa pääsy.
22.06. klo 19 Suvilaulujen ilta, Putaan Pelimannit ja
kansanlaulumessukuoro. Vapaa pääsy.

VAIVATON VIHKIHETKI KIRKOSSA
Tänä vuonna on kolme
nonstop-vihkimisten päivää.
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
Vapaudentien puolelta.
- Mahdollisuus myös yhteisvihkimiseen.
Ajanvaraus kirkkoherranvirastosta p. 3355200.

LÄHETYKSEN
kevättä
27.5. Messun jälkeen kirkkokahvit ja lähetystilaisuus srkkeskuksen salissa, jossa Lilja Kinnunen -Riipinen kertoo
Thaimaan terveisiä. Kahvituksesta vastaa Rovaseudun
Sydäntuki Ry.

Sävelkaikuja

Mitä Sinulle kertoisin Kyproksesta?
Pieni saari Välimeren itäisellä laidalla, Kypros, antoi itsestään varsin positiivisen kuvan.
Mitä siitä olisi kerrottavaa ja
mahdollisesti jopa tänne tuotavaa
suomalaisen kulttuurin ja kirkollisen elämän keskelle?
Ensinnäkin vaikutti siltä, että ortodoksisella kirkolla menee siellä
hyvin. Uusia 2000-luvulla rakennettuja kirkkoja on varsin paljon.
Kohtuullisen pienellä kaupunginosalla saattaa olla todella vanha
pieni kirkko, sitten lähettyvillä uudempi kirkko ja vielä lisäksi aivan
tuliterä valmistumassa.
Eikä nämä viimeiset mitään pieniä kappeleita ole, vaan huomattavan kokoisia, viimeisen päälle laatoitettuine piha-alueineenkin.
Jotakin se kertoo väen sitoutumisesta kirkkoonsa.
***
Monet pienet kappelit saattoivat
olla auki jatkuvasti . Kynttilän
palaminen muuten tyhjässä kappelissa kertoi, että jotkut pitivät
kappelista huolta. Heitä näimmekin tässä touhussa, siivouksesta
alkaen.
Koskettavaa oli huomata, että syrjäiseenkin pieneen kappeliin saattoi pysähtyä nuori mies tai
nainen trendikkäästi pukeutuneena. Hän tuli sisälle, sytytti oman
rukouskynttilänsä, piti pienen rukoushetken ja poistui ikonien luona käytyään. Tästä kirjoitinkin talvella, mutta mitä tämä näky herättää nyt täällä pohjoisessa?
***
Tästä perinteestä haluaisin siirtää
jotakin tänne kotiseurakuntaankin.
Voisiko joku kappeli tulla tunnetuksi siitä, että siellä ovat arkisin

ovet auki tiettynä aikana. Paikalla on ainakin suntio arkiaskareissaan ja mikseipä myös muita työntekijöitä.
Kun seurakuntalaisella tulee
huoli tai kiitoksen aihe, hän voi tulla kappeliin, viettää koruttoman rukoushetken ja poistua tai jäädä juttelemaan paikalla olevien kanssa.
Pääkirkkoonkin tällainen mahdollisuus olisi kohtuullisen helppo
järjestää, sillä työntekijöitä on päivisin yleensä paikan päällä muutenkin.
Kesäisin – kiitos pitkän perinteen – se on toki mahdollista aamusta iltaan, paikalla on ainakin kirkon esittelijä. Mutta olisiko läsnäoloa hyvä jotenkin laajentaa työntekijöiden ja vapaaehtoisten suuntaan?
***
Suomalaisen seurakunnan kannalta oli erikoista se, että arkiset kokoontumistilat olivat ainoastaan
ravintolasaleissa, sunnuntaiset
messut pidettiin katolisen kirkon
suojissa pääosin. Jotenkin meidän
tulisi herätä huomaamaan ne mahdollisuudet, jotka liittyvät siihen,
että kappeleita ja seurakuntatiloja
on meillä varsin paljon.
Mitkä ovat ne toimintamuodot,
jotka vastaavat tämän päivän suomalaisen tarpeisiin? Riittäisikö
messu harvemmin, esim. kerran
kuukaudessa kappeleissa, muina
pyhinä mielenkiintoisia keskusteluja, lauluhetkiä, rukoushetkiä jne.
Entäpä olisiko meidän hyvä jalkautua ravintoloihin joillakin sopivilla hengellisillä teemoilla silloin
tällöin? Ruohonjuuritason kohtaamisen kulttuuria me tarvitsisimme,
ilman kiirettä. Jotain siitä opin turistityössä Kyproksella.

***
Konserttielämästä kuulin mielenkiintoisen ajatuksen nyt Virossa
työtään aloittelevilta Anu ja Juha
Väliaholta. Kun he tulevat täysin
kirkollisesta elämästä vieraantuneelle alueelle, he järjestävät konsertin.
Kun väki tulee konserttiin, he
kertovat muista mahdollisuuksista, raamattuopetuksesta ym. hengellisestä toiminnasta. Siitä se työ
alkaa.
Hyvin on alkanut heillä monessa Uralin takamaiden kohteessakin, viitisentoista kirkkoa on
Anu ja Juha saattanut rakenteille ja valmiiksi. Hatun nosto heille, mietittävää meillekin – mistä tuollainen kokonaisvaltainen
Hengen palo?
Rovaniemen kirkossa on kesällä
konserttien lisäksi mahdollisuus
pysähtyä joka keskiviikko klo 13
laulamaan ja kuuntelemaan musiikkia. Teemalla Virsin, lauluin,
psalttarein kanttorit toteuttavat
musiikkituokion, jossa saa sekä
osallistua että kuunnella.
Luomisen juhlan - kesän kynnyksellä

Mauri Miettunen
Johtava kanttori

8.–10.6. Retki Suomen Lähetysseuran valtakunnallisille
lähetysjuhlille Haminaan.
14.6. klo 18 Lähetyksen rukousilta kryptassa kirkon
alakerrassa.
31.8.–2.9. Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat Pellossa
Juhlille tehdään päiväretki lauantaina 1.9.

Tavivaaran hautausmaalle
kuljetukset lauantaisin 22.9. asti.
(ei Juhannuspäivänä la 23.6).
Lähtö klo 13 Rovaniemen linja-autoaseman
kaukoliikennepuolen tilauslaiturilta noudattaen
paikallisliikenteen reittiä.
Linja-auto odottaa Tavivaarassa n. tunnin,
paluu kaupunkiin samaa reittiä.
Hinta 6 €/hlö, alle 12-vuotiaat ilmaiseksi.
Kuljetuksen hoitaa Eskelisen Lapin Linjat Oy

Radio Dei
93,4 Mhz
Rovaniemen seurakunnan ohjelma
sunnuntaisin klo 9–12.
3.6.–26.8. välisenä aikana klo 9.55–12.
* Messu kirkosta klo 10–11.10
* Menovinkit sunnuntaille ja tulevalle viikolle.
* Kirkon uutisia läheltä ja kaukaa.
* Kirkkokahvilla ajankohtaisen vieraan kanssa.
* Musiikkia.
Seuraa ilmoittelua keskiviikon
Uusi Rovaniemi-lehdessä.

Suomen Pipliaseura 1812-2012 • www.piplia.fi • markkinoiden laajin raamattuvalikoima

JUHLITAAN PIPLIAA
NahkakaNtiset
Raamatut ja viRsikiRjat
Anna arvostettu, henkilökohtainen
lahja. Tilaa Raamattu kultaisella
nimipainatuksella.

Raamattu RistiiN RastiiN
Upeasti kuvitettu luku- ja hakuteos
jokaiselle Raamatusta kiinnostuneelle.
Erilaisten hakemistojen avulla etsit
helposti tuttuja raamatunkohtia.
36 €

heljäN muki
Heljä Liukko-Sundströmin
teemamukit. Valloittava
uutuusmuki ilmestyy kevään
aikana. 26 € /kpl

heRRaN siuNaus –Riipus
Kaunis riipus hopeisena tai
kultaisena. 31 € / 235 €

Tilaukset: myynti@piplia.fi
puh. 010 838 6520

PL 54 | 00241 HELSINKI | www.piplia.fi | www.raamattuvuosi2012.fi | www.pipliakauppa.fi
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inetässä seurakuntamestarina ja
viimeksi lastenohjaajana toimineen Eila Jääskön lähtöjuhlassa vilahtivat menneet vuosikymmenet
vauhdilla – yhtä nopeasti kuin kuvavälähdykset vuosien varrelta.
Eila oli kahden pienen lapsen
nuori kotiäiti, kun Nikkilän Eino tuli häntä kysymään pariksi viikoksi
suntion tuuraajaksi heinäkuun alusta 1976.

Eläkkeellä oleva kappalainen Ritva
Marttala ja vt. kirkkoherra Kari
Yliräisänen muistelivat yhteisiä
toimituksia Eila Jääskön kanssa.

Ounasjoen kirkkokuoro juhlisti lauluin
kanttori Sanna Peltolan johdolla.

Se ”pari viikkoa” venähti 36 vuodeksi.
Eikä kaikkien muodollisuuksien kanssa ollut muutoinkaan aluksi kiirettä. Meni kolmisen kuukautta, kunnes Eila rupesi kyselemään
palkan perään. Kävi ilmi, että kyllä se oli maksettu, mutta väärälle
henkilölle.

Keittolevystä nykykeittiöön
Työn olosuhteet Sinetän kappelilla ovat muuttuneet täysin. Kun Eila tuli töihin, oli vain nykyinen kappelisali.
– Kahvit keitettiin pienellä levyllä pannuhuoneessa ja veden toin
pyörän tarkalla kotoa, jonne myös
vein astiat tiskattavaksi.
Kappelin laajennus 1986 helpotti ratkaisevasti puitteita. Eila kehuu, että nyt Sinetässä on maaseudun kappeleiden paras keittiö. Pitkä on ollut matka siitä yhdestä keittolevystä!
Hautausmaan hoitajan tehtävä
ei ollut helppo varsinkaan keväisin pehmeällä maalla. Monet kerrat Raimo-puoliso on ollut Eilaa
auttamassa.
– Usein keväisin on vainajaa oltu saattamassa jo hautausmaan käytävällä, kun me olemme ämpäreillä

Seutulanharjun hoivakoti Ky
Seutulankuja 11 016 379 7071
96800 Rovaniemi

Lapin Kristus-päivä
Rovaniemellä 19.5.

Evankeliumi ilman ehtoja

Paikka: Rovaniemen kaupungin eläkeläistiloissa
pienteollisuustalolla Pohjolankatu 2 (käynti Kauppatorin
puolelta). Kristus-keskeisiä raamattuluentoja.
13.00 Päivän avaus. Seija Hauhia (johtaa tilaisuudet).
Evankeliumi ilman ehtoja. Jaakko Pirttiaho.
14.30 Kahvi
15.00 Mitä olisi Kristus-keskeinen herätys? Per-Olof Malk
16.00 Jeesus – meidän Ylipappimme. Jaakko Pirttiaho.
17.00 Välipala.
17.30 Evankeliumi ja usko kristityn elämässä. Per-Olof Malk.
Säestys: Satu Sinikumpu. Lauluryhmä: Sirkku Palovaara, Arja
Rissanen, Satu Sinikumpu.

Järj. Evankeliumin opintoyhdistys ry

nostaneet vettä hautapaikasta.
Työ ei ollut fyysisestikään aivan
helppoa, mutta Eilalla oli voimansa.
– Nuorempana ei tuntunut miltään heittää apulantasäkiä kottikärryihin ja kärrätä hautausmaalle.

Raskaan työn varjopuoli
Raskas ulkotyö vaati veronsa ja Eila joutui lonkkaleikkaukseen 2005.
Sen jälkeen paluu samoihin tehtäviin ei ollut mahdollista. Niinpä
edessä oli vaihto lastenohjaajaksi.
Lähtöjuhlassa työtoverit Kirsti
Vuolo ja Minna Laakko kuvailivat,
miten tärkeä rooli Eilalla on ollut
niin perhekerhossa kuin myös koululaisten iltapäiväkerhossa.
– Ja ne tiernamummot kyllä aina
muistetaan!
Elämänkokemuksesta äitinä ja
mummona on saanut ammentaa
muille.
– Tämä on ollut minulle kun koti. Ei ole koskaan tuntunut töihin
lähdöltä.
Sitä kilvan vakuuttivat myös
vuosien varrella Eilan kanssa töitä
tehneet entiset ja nykyiset työtoverit. Lukuisien kiitospuheiden lisäksi
päivää juhlistivat Ounasjoen kuoro
sekä Anneli ja Matti Junes ”maailman ensiesityksillään”. (TK)

P

Vapun
itopalvelu

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

Juhlapalvelua ammattitaidolla

ANNIN PITOPALVELU
Anni Pallari
p. 0400 692 523

KIVIVEISTÄMÖ
LAPIN KIVITUOTE KY

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

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

 



Lepikontie 8, 96100 Rovaniemi
p. 016 3792 745
www.lapinkivituote.com

Pirjo Teva

Toni hoitaa kaikki hautajaisiin liittyvät
käytännön järjestelyt. Tarvittaessa
hän vastaa myös musiikkiesityksistä.

Nuorisotyönohjaaja Minna Laakko asetteli huolella kevätkukat keinutuolista
eläkevauhtia ottavalle Eila Jääskölle. Taustalla myhäilee kappalainen Pentti Tepsa.

Kivialan erikoisliike
- hautakivet
- lisäkaiverrukset
- keittiötasot yms.

Ilmoittaja,
ota
yhteyttä.

Muisto kaunis
voimaa antaa
surun raskaan
hiljaa kantaa

Kuva Tuomo Korteniemi

Sinetän kappeli on ollut Eila Jääskölle kuin koti

020 754 2284,
040 680 4057
pirjo.teva@
kotimaa.fi
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Liisan ja Mirjan tuplajuhlat Jouttikerossa
ja viikoittaiset tapahtumat, kasteet, vihkimiset ja konfirmaatiot sekä talvisaikaan myös kirkon
esittelyt pitävät suntion aika ajoin
kiireisenä.
– Ja messun sekä toimitusten aikana suntio seuraa, että kaikki toimii niin kuin pitää. Kaiken pitää
olla paikallaan, kukkien, kynttilöiden ja muun rekvisiitan, mitä tilaisuuksissa tarvitaan.

Jouttikeron kappelissa vietettiin äitienpäivänä tuplajuhlia, kun seurakuntamestarit Liisa Suopajärvi ja
Mirja Mustonen olivat jäämässä eläkkeelle.
– Oikeastaan on niin, että työ valitsi minut, tiivistää Liisa Suopajärvi
sen, miten hän tuli aikoinaan Jouttikeron kappelin suntioksi, kuten
silloin sanottiin.
– Olin aiemmin työskennellyt
muissa töissä ja vain lyhyen ajan
suntiona. Kun edellinen suntio jäi
eläkkeelle, hain paikkaa, vaikka en
kuvitellut siihen pääseväni. Mutta
ei pienellä kylällä ole paljon vaihtoehtoja ja minut valittiin työhön,
kertoo Liisa hymyillen.
– Olen viihtynyt hyvin, nyt jo lähes 20 vuotta.
Mirja Mustonen kertoo vähän
samaan tapaan.
– Minä tavallaan kulkeuduin tähän työhön. Olen kokenut sen johdatuksena, hän kertoo kymmenen
vuoden työjakson jälkeen.

Monipuolinen työ
Liisa ja Mirja kertovat monipuolisesta työstään.

Käyntikortti asenteena

Mirja Mustonen ja Liisa Suopajärven lähtöjuhlia vietettiin Jouttikeron kappelissa,
mutta kuva otettiin kirkolla.
– Seurakuntamestarin toimenkuvan voisi oikeastaan jaotella näkyviin ja näkymättömiin töihin. Osa
töistä on hyvin fyysisiä, mutta niihin kuuluu myös henkisenä pidettäviä puolia.
Liisa on yksin vastannut Jouttikeron seurakuntamestarin tehtävistä: siivousta, kahvitusta ja ruuanlaittoa eri tilaisuuksiin ympäri

vuoden sekä hautausmaan hoitamista. Talvella vastuulla ovat lumityöt, kesällä myös kukkien ja nurmikon hoitaminen.
Mirja on kiertänyt seurakuntamestarina pääkirkossa, Aapakirkossa sekä kaupunkialueen kappeleissa. Pääkirkossa toiminta
on kappeleita monipuolisempaa.
Messun lisäksi lukuisat konsertit

– Sitä on sellainen seurakunnan
käyntikortti ihmisille, kuvailee
Liisa.
Mirja sanoittaa saman siten, että seurakuntamestari on ovi kirkkoon. Etukäteen tehdyt valmistelut toivottavat tulijan tervetulleeksi. Samoin ystävällisyys. Jokaiseen
tilaisuuteen täytyy asennoitua sen
vaatimalla arvokkuudella.
– On tämä työ tunnepitoistakin.
Hautajaisissa, joskus läheistenkin,
on otettava etäisyyttä työn hoitamiseen.

Kirkon työtä
– Toisinaan on monta erisävyistä
tilaisuutta perätysten ja vielä eri
paikoissa. Silloin on pystyttävä kokoamaan itsensä, että osaa myötäelää ja olla tukena, Mirja ja Liisa
miettivät.
– Tässä työssä minua on kan-

natellut se, että tiedän, kenelle tätä työtä teen, sanoo Mirja. – Kun
joskus tuntuu raskaalta, tietää että
apua saa, kun pyytää.
Molemmat naiset laulavat myös
Jouttikeron kappelikuorossa.
– Kuorossa oleminen on minulle
julistustyötä, sanoo Liisa.
Mirja puolestaan sanoo kokevansa kuorolaulamisen rukouksena.
– Se on uskon elämistä todeksi laulaen.

Ilon aiheita
Iloa seurakuntamestarin moninaiseen työhön on tuonut ennen
kaikkea ihmisiltä saatu tyytyväinen palaute. Silloin näkyvä ja näkymätön työ on saavuttanut tavoitteensa, ihmisten palvelemisen. Se tuntuu hyvältä, että seurakuntamestareiden työtä on alettu nyttemmin arvostaa enemmän.
Nyt eläkkeelle lähtemisen kynnyksellä he osoittavat kiitoksensa
seurakuntalaisille. Molemmat sanovat myös, että seurakunta on ollut heille hyvä ja turvallinen työnantaja.
– Kuorossa jatketaan edelleen.
Se on rakas harrastus. Ja kappeliin tullaan tilaisuuksiin ja toimintaan.
Ulla Miettunen

Kevätallakka
ROVANIEMEN KIRKKO
Sunnuntaisin klo 10 messu kirkossa. Klo 18 konsertti,
Tuomasmessu tai iltakirkko kirkossa tai Ounasrinteen kappelissa. Tiistaisin klo 8.30 Aamun rukoushetki kirkon sakastissa. Käynti sakastin ulko-ovesta. Keskiviikkoisin klo 8.15
viikkomessu kirkossa huom. 6.6. alkaen klo 18.
Ke 6.6.–29.8. klo 13–13.45 Virsin, Lauluin, Psalttarein, musiikkia ja yhteislaulua kirkossa kanttoreiden toteuttamana.
Kirkko avoinna 2.9. saakka päivittäin klo 9–21.
16.05. klo 14
16.05. klo 18.30
17.05. klo 10
17.05. klo 18
20.05. klo 10
20.05. klo 15
24.05. klo 10
26.05. klo 18

01.06. klo 15
03.06. klo 18
06.06. klo 21
09.06. klo 20
10.06. klo 10
10.06. klo 20
16.06. klo 20

Virrestä voimaa-tilaisuus, Miettunen.
Kevättä kirkonmäellä, M-L ja Heikki Kallio.
Helatorstain jumalanpalvelus.
Kevätkonsertti, seurakunnan kuorot,
AVE, Tuomaskuoro, kanttorit.
Vapaa pääsy, kolehti.
Kaatuneiden muistopäivä messu, kunniakäynnit sankarihaudoilla, puhe P. Pyhäjärvi.
Häämusiikin iltapäivä. Häämusiikin esittelyä,
kanttorit. Vapaa pääsy.
lasten kevätkirkko.
Keväinen iltamusiikki,Veteläinen urut,
piano, Riitta-Liisa Hakulinen alttoviulu.
Vapaa pääsy, ohj. 5 €.
Lapin Yliopiston promootiojumalanpalvelus,
saarna FT Satu Saarinen.
Tuomasmessu, Lindström, Mäkinen,
T.Savioja ja Tuomaskuoro. Lastenhoito.
Eläkeliiton hengellinen ilta. Anitta AinaliVuollo, Kirsi Tähti-Kangasniemi, Yliräisänen.
”Rakasta silmiini tähdet” –rkonsertti. Ulla ja
Mauri Miettunen. Vapaa pääsy, ohj. 5 €.
konfirmaatiomessu, Litendahl, Mäki-Hirvelä.
Zambian Vocal Collection –konsertti.
Vapaa pääsy, ohj. 5 €.
Kesäillan musiikkia, kirkkomuusikot.
KESKIKAUPUNKI

19.05. klo 13

kryptassa Rukouksen lähde – rukousiltapäivä Rovaniemen puolesta.
22.05. klo 9.15;10.15 Viirinkankaan kappeli lasten kevätkirkko.
23.05. klo 18
Norvajärvi miesten saunailta, Rantala.
27.05.
lähetystilaisuus srk-keskus, Lilja KinnunenRiipinen,
Klo 18.30 rukouskävelyä kaupungilla.
Kokoontuminen Vapaa-srk.
30.05. klo 14
srk-keskus Virrestä voimaa, Tervaskanto.
30.05. klo 18
Norvajärvi miesten saunailta, Korteniemi.

KORKALOVAARA-YLIKYLÄ
20.05. klo 13
Vaaranlammen koululla messu, Rantala.
21.05. klo 14.15 Ylikylän koululla Diakoniapäiväkahvin ja
Varttuneiden kerhon kevätjuhla.
Klo 13 kappelin as Eläkeläisten kerhon päätös.
Klo 17 kappelin as. merimieskirkkopiirin
päätös.
22.05. klo 17
Vennivaaran kerhotila, Kevätportti 2, Perhepäivä – kesän avaus. Mukana srk-piirin työntekijät. Partiolaisten lättyjä ym
22.05. klo 18
Hillakirkossa Gospel-venyttely.
23.05. klo 18–20 Korkalovaaran koulun pihalla, Miehentie 10,
kesäkauden avajaiset. Pihapelejä, tarjoilua,
kirppis, myyjäiset ym
24.05. klo 10–11.30 Aamukahvit Sanan äärellä Sudensuun
asukastuvalla, Sudentie 18 D.
klo 19 Kappelin as. miesten raamattupiirin
päätös.
27.05. klo 12
Ylikylän koulu sanajumalanpalv, Kuirinlahti.
28.05. klo 17
lähetyspiirin päätös Nirkkosilla,
Marjamatka 7.
29.05. klo 17
Kappelin as. raamattupiirin päätös.
OUNASVAARA
20.05. klo 15
21.05. klo 9
22.05. klo 18
27.05. klo 15
03.06. klo 15
10.06. klo 18
17.06. klo 18
19.06. klo 18

20.05. klo 11
27.05. klo 11

03.06. klo 11
17.06. klo 11

kappeli messu, Jääskelä, pyhäkoulu.
lasten kevätkirkko, Kerola.
Raamattuluento: Ennen hyödytön, nyt hyödyllinen”.
messu, Jääskelä, pyhäkoulu, kirkkokahvit.
messu, Valtonen, kirkkokahvit.
Suven lauluilta, mm. Maisa Sarajärvi-Nuorti,
Toivo Koivula.
Iltamusiikki, Sanna ja Juha Peltola, Raimo
Miettunen.
Viipuri-Brass-kvintetti. Vapaa pääsy, ohj. 5 €.

17.05. klo 14
20.05. klo 11

23.05. klo 18
24.05. klo 11
27.05. klo 13
31.05. klo 11

01.06. klo 9.30
03.06. klo 11
10.06. klo 11
14.06. klo 11
17.06. klo 11

Auttissa Yläkemijoen koulujen kevätkirkko,
Lindström.
Autti messu, Lindström.
Viirin srk-koti jumalanpalvelus, Mäkinen.
Juotaksen laavulla toimintapäivä ja nuotiolaulut, Ylipulli.
Autti konfirmaatio, Lindström, Hytinkoski.

ALAKEMIJOKI
kappeli Muurolan ry seurat.
klo 18 raamattupiiri, Mäkinen.
20.05. klo 10
sanajumalanpalvelus, Mäkinen.
Klo 14 perhepyhäkoulu Burman karennien
kanssa.
27.05. klo 10–15 rippikoulusunnuntai.
03.06. klo 10
perhekirkko, ekaluokkalaisten kouluunsiunaaminen,
Ilari Kinnunen.
17.06. klo 10
sanajumalanpalvelus.
17.05. klo 12

SAAREN-NAMMANKYLÄT

16.05. klo 18

Aapakirkossa sanajumalanpalvelus,
Valtonen.
Aapakirkossa sanajumalanpalvelus,
Mäkinen.
klo 13 Jouttikerossa helluntain messu,
Jääskelä.

17.05. klo 11

Aapakirkossa sanajumalanpalvelus.
klo 13 Jouttikerossa messu, Litendahl.
Aapakirkossa sanajumalanpalvelus
klo 13 Jouttikerossa messu, Litendahl.

YLÄKEMIJOKI
Auttin kappelissa motoristikirkko,
Lindström.
Auttissa kaatuneitten muistopäivän jp,
srk-kuoro, kunniakäynnit sankarihaudoilla,
Auttin hautausmaa 12.30 ja Viirin hautausmaa klo 13.15, puhe Arto Harju-Autti,
Lindström.
kouluun siunaaminen Yläkemijoen koululla
Tennilä kylätalo kaikenikäisten kerho,
Ylipulli.
Viirin srk-koti jumalanpalvelus kevätlauluin,
Lindström.
Kivalon laavulla Vantuksen perhekerhon kevätretki, Hytinkoski.
klo 14–17 Auttin kappelissa avoimet ovet
kouluikäisille, Hytinkoski.

27.05. klo 14
03.06. klo 14
17.06. klo 11

OUNASJOKI
Perttauksen Erästäjien maja virsi-ilta, Vuolo,
Peltola, kuoro.
Meltauksessa messu, Tepsa.
klo 11 Sinetässä messu, Tepsa, isoset, kirkkokahvit.
klo 16 Maijasessa iltakirkko, Tepsa.
Sinetässä helluntain messu, Mäkinen.
klo 15 Maijasessa Sanan ja sävelen hetki,
Meltauksessa klo 18. Peltola,
kuoro.
Sinetässä messu, klo 16 messu Meltauksessa
ja klo 18 iltakirkko Maijasessa. Tepsa, Tikkala.
Sinetässä messu ja klo 14 sanajumalanpalvelus Meltauksessa, Tepsa, Tikkala.

