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PÄÄKIRJOITUS | Kari Yliräisänen, kirkkoherra

Kultainen sääntö
ja yhteinen elämä

Äidin hiljainen
rukous
ISOÄITIEMME lapsuudessa sunnuntait pyhitettiin
levolle, pienille askareille
ja kirkonmenojen kuulemiselle radiosta. Jouluisin
mentiin hevosella kirkkoon. Kodeissa ovet olivat
avoinna ohikulkijoille.
Pirteissä väkeä on yöpynyt,
syönyt, juonut ja tarinoita
on kerrottu.
Äidit ovat olleet kodinhengettäriä; karjan- ja lastenhoito on ollut elämäntehtävä.
Aina se ei ole ollut helppoa,
mutta tuona aikana ei ole
ollut sopivaa vieroksua
työntekoa tai valitella työn
paljoutta. Kaikki se on ollut
arjen pyhyyttä niin hyvässä
kuin pahassa. Muistan oman
mummoni tuumauksen;
”Työnkin keskellä on hiljaa
rukoiltu”.
Hengelliset perinteet ovat
siirtyneet sukupolvilta toisille. Yksi näistä on lapsille
opetettu iltarukous. Äidin tai
mummon opettama iltarukous pitää sisällään paljon
äidin rakkautta, mikä kantaa
läpi elämän ajan.

SUOMI 100 -juhlavuoden teema Yhdessä
tiivistää osuvasti Suomen itsenäisyyden
ajan vaiheita. Katkeran sisällissodan
jälkeen lähdettiin yhdessä rakentamaan
demokraattista yhteiskuntaa. Sotavuodet olivat suuri yhteinen voimainponnistus niin sotakentillä kuin kotirintamallakin. Sen jälkeen jaksettiin yhdessä
valtavin ponnistuksin rakentaa hieno
sivistys-, oikeus- ja hyvinvointiyhteiskunta.
Yhdessä on nähty, osattu, jaksettu ja
aikaansaatu enemmän kuin mitä ehkä
uskallettiin toivoa. Voidaan varmaan myös
todeta, että yhteisin ponnisteluin on myös
eheydytty 100 vuoden takaisista vaikeista
kokemuksista.
LUTERILAINEN uskonperintö on
osaltaan ollut kantamassa kansakuntaa
eteenpäin. Synnyttihän se aikanaan
kirjakielen, kansanopetuksen sekä
sosiaalihuollon alkeet. Niiden hedelmät
näemme tänään koulujärjestelmänä,
tieteen ja kulttuurin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kuin myös yrityselämän
saavutuksina. Luterilaisuuden korostus
ansaitsemattomasta armosta Jumalan
edessä on antanut henkisiä ja hengellisiä
voimavaroja kansakunnan elämään.
VIIME aikoina kirkko on ollut näkyvästi

julkisuudessa turvapaikkaa hakeneiden palautuksiin liittyen. Muutamissa
kirkoissa on luettu kielteisiä turvapaikkapäätöksiä, jotkut ovat osallistuneet
mielenosoituksiin palautuksia vastaan.
Piispat Kaarlo Kalliala ja Björn Vikström
ovat vedonneet viranomaisiin, jotta kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille
voitaisiin myöntää tilapäinen oleskelulupa. Presidentti Tarja Halonen ja piispa
Jari Jolkkonen ovat vedonneet, ettei
islamilaisuudesta kristinuskoon kääntyneitä palautettaisi, koska palautettavilla
on suuri todennäköisyys joutua vainon
jopa kuolemanvaaran kohteeksi. Niinpä
on virinnyt keskustelua kirkon toiminnan
ja kannanottojen suhteesta yhteiskunnan
lainsäädäntöön.

”

Kaiken
mitä toivotte
ihmisten teille
tekevän,
tehkää te
samoin heille.

takaavana oikeusjärjestelmänä, julkisen
vallan ja viranomaisten vahvana eetoksena
ja keskinäinen luottamuksena. Arkkipiispa
muistutti, että tuon kaiken saavuttamisessa on käyty keskustelua, jossa myös kirkko
on ollut mukana.

Jeesus

MONET ajattelevat, että kirkon rooli kuuluu vain yksityiselämän piiriin, sisäisen
uskonvakaumuksen vaalimiseen. Uuden
testamentin valossa on helppo havaita,
ettei Jeesuksen toiminta jäänyt yksityisyyden piiriin, vaan kosketti vahvasti
ihmisten yhteistä elämää. Jeesukselta
on ns. Kultainen sääntö: ”Kaiken mitä
toivotte ihmisten teille tekevän, tehkää te
samoin heille.”
Kultainen sääntö on vaikuttanut kansakunnan yhteiselämän rakentamisessa.
Kirkolliskokouksen avajaispuheessaan arkkipiispa Kari Mäkinen muistutti kultaisen
säännön olevan suomalaisen yhteiskunnan
arvorakenteessa, joka näkyy perus- ja
ihmisoikeuksien kunnioituksena, universaalina sosiaaliturvana, kaikille kuuluvana
koulutuksena sanan- ja uskonnonvapautena, demokratiana, yhdenvertaisuuden

REFORMAATION juhlavuonna on syytä
palauttaa mieleen, mitä Martti Lutherin
mielestä on lähimmäisyys, yhteys ja armollisuus toista ihmistä kohtaan?
”Jos tahdot tietää, millä tavoin lähimmäistä on rakastettava ja saada siitä loistavan esimerkin, niin tarkkaa huolellisesti
kuinka itseäsi rakastat. Hädässä ja vaarassa
ollessasi varmasti tahdot, etteivät vain
ihmiset vaan myös kaikki luodut rakastaisivat ja auttaisivat sinua kaikilla neuvoillaan,
kyvyillään ja voimillaan.”
Luther sanoo tätä ihmisen tietoisuutta sisimmässä olevaksi mainioksi oppikirjaksi.
KRISTIKUNTA , luterilainen kirkko sen
osana, sitoutuu Jeesuksen antamaan
Kultaisen säännön etiikkaan ja pyrkii sen
avulla keskustellen vaikuttamaan yhteis
elämään uudistavasti ja rakentavasti.
Säännön perusolemus on toisen ihmisen
huomioiminen ja kohtuullisuus. Kohtuullisella elämäntavalla hyvästä riittää
jaettavaksi kaikille. Näin Kultainen sääntö haastaa alati meidän ajatteluamme,
lainsäädäntöämme ja käytäntöjämme.
Eettinen elämäntapa kuuluu kaikille, ei
vain kristityille. Kultainen sääntö antaa
periaatteen, jolla voi katsoa ja punnita erilaisia eettisiä kysymyksiä yhä uudestaan.
Sääntö opastaa käytännön armollisuuteen
heikommassa asemassa olevaa kohtaan.
ON SANOTTU, että haluttomuus muuttumiseen tekee ihmisen väkivaltaiseksi
tosiasioita kohtaan.
Lähimmäinen, läheltä tai kaukaa tullut,
on tosiasiamme.
Sydämemme sanoo, että kuulumme
toisillemme.
Kultainen sääntö kutsuu kulkemaan
yhdessä eteenpäin ja armollisesti toinen
toisiimme suhtautuen.

”Rakas taivaallinen Isä,
silmäs meihin luo,
rakkautta lisää,
lahjojasi suo.
Anna taivaan valo,
rintaan jokaisen.
Kylvä siemen jalo,
lastes’ sydämeen.”
”Rakas Jumala
taasen on ilta,
yö joutuu ja nukutaan.
Surut lievitä vanhemmilta
jos joskus ovat he
murheissaan.
Kotieläimet läävässä
makaa,
nuo lempeät kiltit niin.
Rakas Jumala tähtien takaa,
katso niidenkin vuoteisiin.
Uni rauhaisa kaikille anna.”
Marjo Rundgren
diakonissa
Päivi Siekkinen
diakoniaharjoittelija

VIIKON SANA |
Tie on tuttu

Rukous

Jeesus sanoi opetuslapsilleen:
”Älköön sydämenne olko levoton.
Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun.
Minun Isäni kodissa on monta huonetta - enhän minä muuten sanoisi, että
menen valmistamaan teille asuinsijan.
Minä menen valmistamaan teille sijaa
mutta tulen sitten takaisin ja noudan
teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä
missä minä olen. Te tiedätte kyllä tien
sinne minne minä menen.”
Tuomas sanoi hänelle: ”Herra, emme
me tiedä, minne sinä menet. Kuinka
voisimme tuntea tien?” Jeesus vastasi: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei
kukaan pääse Isän luo muuten kuin
minun kauttani. Jos te tunnette minut,
opitte tuntemaan myös minun Isäni. Te
tunnette hänet jo nyt, olettehan nähneet
hänet.

Jumala, taivaallinen Isämme,
valaise meitä totuutesi valolla,
kun harhailemme pimeässä.
Kuljeta meidät tietäsi perille ikuiseen
elämään,
jonka olet luvannut omillesi.
Täytä meidät ilolla,
jota maailma ei voi antaa.
Kuule meitä
Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden.
Aamen.

Askeleita
äitienpäivään
ÄITIENPÄIVÄN Pääsky on lennähtänyt
luoksesi. Kiitos, että avasit sen ja viivyt
hetken sen parissa.
Pääskyn sivuilta saat paljon tietoa
juuri siitä hyvästä seurakunnan perustoiminnasta, jota järjestämme paljon. Näet
ajankohtaiset tapahtumat ja voit miettiä,
haluaisitko kenties tulla kuuntelemaan
konserttia kirkkoon tai kappeliin. Kuulet
paikallisten ihmisten tarinoita heille tärkeistä asioista seurakunnassa ja elämässä
laajemminkin.
TÄNÄ keväänä saamme viettää mm.
Ruokapankin juhlavuotta ja tämä lehti
kutsuu sinut henkilökohtaisesti mukaan
helatorstain juhlaan. Silloin vietämme
musiikkimessua ja messun jälkeen on
koko perheen tapahtuma soppatykkiaterioineen.
Hyvää äitienpäivää!
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Äitienpäivänä juhlitaan
perhemessussa
ÄITIENPÄIVÄNÄ on kirkossa perhemessu, jossa liturgina ja saarnaajana toimii
lapsityön pappi Sanna Kerola. Avustajana
on Eeva-Liisa Jääskelä ja kanttorina Tarja
Alakörkkö. Mukana ovat myös Putaan Pelimannit Tarja Alakörkön johdolla.
Messun jälkeen seurakuntakeskuksessa on
tarjolla keittolounas ja äitienpäiväkahvit.

Kirkko avoinna
hiljentymiseen
ja matkailijoille
KIRKKO on avoinna hiljentymistä ja myös
matkailijoita varten 15.5.–3.9. päivittäin
kello 9–21. Kirkossa on sen aukioloaikana
paikalla opas.

Erika Alaluusua
nuorisotyönohjaajaksi

Helatorstain tapahtumaan iloa tuovat myös kaikenväriset ilmapallot!

Kutsu yhteiseen juhlaan
helatorstaina 25.5. kirkonmäelle
KUTSU Sinulle, Pääskyn lukija

Reformaation juhlavuoden kunniaksi Rovaniemen seurakunnassa
järjestetään helatorstaina juhla monipuolisine ohjelmineen. Torstaina
25.5. kello 10 alkaa musiikkimessu, jonka jälkeen istutetaan
kirkon pihalle kaksi puuta.
Toinen reformaation
juhlavuoden ja toinen
Suomi 100 –juhlavuoden
kunniaksi. Puut istuttaa
Hannele Simonen.
Kello 11–13 on lasten
ja perheiden tapahtuma
kirkonmäellä! Kirkkolammen
puoleisella paikoitusalueella on luvassa monenlaista toimintaa lapsille:
keppihevosrata, kasvomaalausta,
saippuakuplia, katuliitutaidetta, ilmapalloja jne.
Helatorstai on myös kevään juhla,
kun talvi on takana ja
luonto puhkeaa elämään.

Luvassa on taimimarkkinat! Päiväkerholaisten istuttamat taimet kurkistavat jo kohti valoa ja voit ostaa uuden
kasvun ihmeen omaan puutarhaasi
1 € hinnalla. Tuotto käytetään
Maasai-tyttöjen hyväksi
Suomen Lähetysseuran kautta. Iltapäivän
aikana luvassa on
myös vanhojen hautausmaiden penkkien
huutokauppa. Meklarina toimii Hannele
Simonen.

RUOKAPANKKI juhlii
20-vuotista taivaltaan, jonka
kunniaksi siellä on avoimet ovet
kello 11–14. Ruokapankki sijaitsee
kryptassa, sisäänkäynti tapahtuu
kirkon Yliopistonkadun puoleisesta ovesta. Olet tervetullut
tutustumaan tiloihimme ja kuulemaan

lisää tästä yhdestä seurakunnan diakoniatyön avustustyön muodosta.
Messun jälkeen on soppatykkiruokailu, yhdessä syöminen on juhlaa
helatorstaina.

HELATORSTAI on pyhä keskellä viikkoa. Joskus arkea ja pyhää
pidetään toistensa vastakohtina.
Sunnuntai on pyhä ja muut päivät
arkea. Helatorstai muistuttaa siitä,
että pyhä elää keskellä arkea.
Helatorstaina kerrotaan Jeesuksen
Kristuksen taivaaseenastumisesta. Taivaaseen astunut Kristus on
Pyhän Henkensä kautta sanassa ja
sakramenteissa läsnä seurakuntansa
keskellä. Kristuksen läsnäolo arjessa on armoa, ja se on tarkoitettu
elettäväksi todeksi yhdessä. Jumalan
rakkaus herättää armollisuuteen
toisia ihmisiä kohtaan. Reformaation
juhlavuoden teemana on armo.
Harriet Urponen

JOUNI HAGSTRÖM

Luomakunnan sunnuntai muistuttaa
ihmisen tehtävästä viljellä ja varjella
ÄITIENPÄIVÄNÄ , sunnuntaina 14.5. vietetään Rovaniemen seurakunnassa luomakunnan
sunnuntaita. Silloin kiitetään Jumalaa hänen jatkuvasta luomistyöstään. Luonto antaa ihmisille
voimaa ja virkistystä.
LUOMISKERTOMUKSESSA Jumala luo meren,
maan, kasvi- ja eläinkunnan sekä ihmisen, jonka
tehtäväksi annetaan viljellä ja varjella maata,
vesiä ja niiden mahdollistamaa elämää. Syntiinlankeemuskertomuksessa ihminen rikkoo ensi
kerran Jumalan hyvää tahtoa. Silti Jumala ei
hylkää häntä, vaan osoittaa luottamusta – paratiisista ajetun ihmisen tehtäväksi tulee saattaa
luomakunta ihmisen kodiksi viljellen ja varjellen.
Viljelemiseen ja varjelemiseen sisältyy vastuu
kaiken luodun suojelemisesta. Ihmisen on huolehdittava luomakunnasta niin, ettei sitä turmella
eikä käytetä väärin.

KIRKKONEUVOSTO on valinnut Rovaniemen seurakunnan nuorisotyönohjaajan
virkaan sosionomi (AMK) Erika Alaluusuan. Tehtävä painottuu erityisnuorisotyöhön. Erika Alaluusua on aiemmin hoitanut
kyseistä virkaa sijaisena.

Lapin Lottaperinneyhdistys juhlii
LAPIN Lottaperinneyhdistys viettää
15-vuotisjuhlaansa
järjestämällä kunnianosoituksena lotille ja
pikkulotille kiitoskonsertin Rovaniemen
kirkossa torstaina 11.5.
kello 18. Esiintyjänä
on Lapin Sotilassoittokunta. Luvassa on
klassista puhallinmusiikkia perinteistä
sotilasmusiikkia unohtamatta.
Ennen konserttia kello 16 alkaen on sotilaskotisisarten tarjoamat munkkikahvit kirkon
puoleisella parkkipaikalla. Ilmatorjuntapatteriston varusmiehet auttavat paikan päällä
juhlavieraita. Lämpimästi tervetuloa konserttiin, toivottaa yhdistyksen puheenjohtaja
Helka Urponen.
Konserttiin on vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €.

Puolustusvoimien
kirkkopyhässä
Isänmaallinen iltapäivä
KAATUNEITTEN

muistopäivänä
sunnuntaina
21.5. vietetään
Puolustusvoimien kirkkopyhää.
Rovaniemen
kirkossa on kello
10 juhlava messu,
jossa saarnaa Sodankylän jääkäriprikaatin
sotilaspappi Camilla Huuhtanen. Liturgina
toimii Heini Kesti.
Messun musiikkiosuudet kuullaan juhlavasti Lapin Sotilassoittokunnan säestämänä,
kapellimestarina Jaakko Nurila.
Messun jälkeen on kunniakäynti sankarihaudalle ja sen jälkeen on seurakuntakeskuksessa Isänmaallinen iltapäivä. Tunnin kestävässä tilaisuudessa on luvassa pullakahvit
ja veteraanin tervehdys. Juhlapuheen pitää
Lapin sotaorvot ry:n pj Mikko Virrankoski.
Tilaisuudessa esiintyy 9-vuotias Toivo Tervaskanto, joka esittää harpulla säveltämänsä
kappaleen Sotilaan rauha.
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Tällä palstalla ihmisten mietteitä ja kysymyksiä elämästä ja uskosta.

Helatorstain tapahtuma
”Pyhä arjen keskelle”
To 25.5. klo 10 kirkossa musiikkimessu
Noin klo 11 messujen jälkeen kellojen
juhlasoitto ja puiden istutus, puutarhurina
Hannele Simonen.
Klo 11–13 perhetapahtuma Kirkkolammen
puolella.
Luvassa mm.
ilmapalloja
kasvomaalausta
saippuakuplia
leikkivarjo

Laila Hiltunen (vas.) on Ruokapankissa toimivan vapaaehtoisporukan nuorin ja Aira Leppänen vanhin. Molemmat naiset
kokevat vapaaehtoistyön tuovan elämään positiivista sisältöä.

Klo 11 alkaen soppatykistä maukas lounas!
Klo 11 alkaen taimimarkkinat (niin kauan
kuin taimia riittää) 1 €/kpl,
tuotto Maasai-tyttöjen
tukemiseen
Klo 11–14 Ruokapankin avoimet
ovet
Luvassa myös
huutokauppa, jossa
huudetaan vanhoja
hautausmaan penkkejä. Meklarina Hannele
Simonen.
Sinä olet tervetullut!

”
Hiirenkorvien aika.
Elämä kohisee ja
sirkuttaa ympärillä,
maisema vaihtuu
ruskeasta vihreäksi.
Mitä uuden kevään
ihme minussa herättää?
Huomaanko sen,
mitä minussa on
puhkeamassa esiin?

Johanna Tanska teoksessa
Elämä pyhiinvaelluksena

Lähimmäispalvelijat Aira Leppänen ja Laila Hiltunen:

Ihmisten kohtaaminen
ja auttaminen ovat parasta
Hyväntuuliset vapaaehtoiset haluavat tehdä ihmiselle
tien mahdollisimman helpoksi tulla seurakunnan Ruokapankkiin.
– Lähtökohtana on aina se, että ihminen tarvitsee apua.
Me haluamme auttaa, Aira Leppänen ja Laila Hiltunen
sanovat.
Lailalla on itsellään ollut sellainen elämäntilanne, että
hän on joutunut pyytämään apua.
– Ei todellakaan ollut helppoa tulla pyytämään ruokaa,
Laila kertoo.
Hän pystyy siksi hyvin asettumaan toisen ihmisen asemaan. Aira muistaa koskettavan tilanteen vuosien takaa.
– Kerran yksi asiakas tuli sisään Ruokapankkiin ja hänellä pääsi itku. Hän sai kerrottua, että ei hän itselleen, mutta
lapsille. Yritin sitten häntä lohduttaa, että kaikki on hyvin,
teet aivan oikein, Aira muistelee.

Elämänpitopaikka vailla vertaa
Aira ja Laila tekevät vapaaehtoisina seurakunnan
diakoniatyötä. Aira kuvaa Ruokapankkia ”elämänpitopaikaksi”.
– Kun tulen kirkonmäelle ja astun sisään Ruokapankkiin, niin kymmenen vuotta lähtee iästä pois, Aira nauraa.
On kaikkia kavereita ympärillä. Ja kuuluu johonkin!
Ruokapankin vapaaehtoisringissä on kymmenkunta
henkilöä. Laila on porukan nuorin.
– Olin ensin auttamassa siinä, kun kerättiin kaupasta
ylijäämäruokia ja tuotiin niitä Ruokapankkiin. Pääsin sitä
kautta juttelemaan henkilöiden kanssa, jotka tekivät jo
Ruokapankissa työtä. Kerroin heille, että olin kiinnostunut
tulemaan mukaan ja he ohjasivat minut Ruokapankista
vastaavan diakoni Sari Kosken luo, Laila kertoo.
Aira puolestaan oli muuttanut vuonna 2007 Lahdesta
Rovaniemelle. Hän uskoo, että hänen tiensä Ruokapankkiin oli johdatusta.
– Mieheni kuoli marraskuussa ja kun toivuin siitä,
minusta tuntui, ettei minulla ole mitään tekemistä. Täällä
oli serkkujani, jotka ohjasivat minua kääntymään Sarin
puoleen. Ja niinhän minä soitin, että olisiko minulle töitä,
Aira muistelee.
Työtä ei koskaan tarvitse tehdä yksin, vaan lähimmäis-

palvelija toimii aina Ruokapankissa yhdessä työparin
kanssa. Työhön saa rauhassa perehtyä ja eri työtehtäviin
saa apua.
Toimintaa ohjaava diakoniatyöntekijä Sari Koski kutsuu
koko porukan koolle kuukausittain ja niissä tilanteissa on
hyvä jakaa kokemuksia.

Vapaaehtoistyö palkitsee
– On hienoa voida auttaa ihmistä tällä tavalla. Myös se
on aina kiva nähdä, kun ihminen tulee iloiseksi saadessaan apua. Kiitollisuuden näkeminen on ihana asia,
Laila kertoo.
Koskaan ei voi tietää, mitä elämä tuo tullessaan. Vaikka
naiset tietävätkin, ettei ruoka-avun hakeminen ole helppoa, he rohkaisevat silti hakemaan apua.
– Neuvon, että mene diakoniatyöntekijän luokse juttelemaan. Saat lähetteen ja mekin saatamme olla sitten
sinulle ruokaa antamassa, Aira sanoo.
Laila kuvaa ruokapaketin tyypillistä sisältöä.
– Siinä on jauhoja, makaroonia, lihaa, kahvia, ryynejä,
maitojauhetta ja lisäksi annamme vielä kaupoista haettuja tuoretuotteita kuten leipää ja pullaa.

Sisältöä elämään

RUOKAPANKKI

SIJAITSEE KIRKON
KRYPTASSA, KIRKON
Ruokapankki on avoinna
ALAKERRASSA.
kaksi kertaa viikossa.
SISÄÄNKÄYNTI ON
Nykyisellä porukalla tuKIRKON PARKKIPAIKAN
lee korkeintaan kaksi tai
PUOLEISESTA OVESTA,
kolme vuoroa kuukaudesVAPAUDENTIEN
sa. Vuoro kestää kolmisen
PUOLELTA.
tuntia.
– Minä osallistun edelleen
myös ruoan hakemiseen kaupasta
tiistaisin ja torstaisin. Sen lisäksi olen
jakamassa ruokaa pari kertaa kuukaudessa, Laila kertoo.
– Tervetuloa tutustumaan Ruokapankkiin helatorstaina
25.5. kello 11–14, naiset toivottavat.
Harriet Urponen
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Ruokapankki 20 vuotta

PASI KOKKO

Ruoka-apua tarvitaan
monessa kodissa

Lämmin kiitos!
KIITOS antamastanne sponsorituesta ja
muusta tuesta Riemukierroshiihdossa Kirkkolammella 25.3.2017

Vapaaehtoiset Jouko Hiltunen, Laila Hiltunen, Marja-Terttu Kantola ja Ritva Silvola sekä diakoni Sari Koski pitävät osaltaan
huolen Rovaniemen seurakunnan Ruokapankin pyörittämisestä. Toiminnassa on mukana kaikkiaan kymmenkunta
vapaaehtoista.

ROVANIEMEN seurakunnan Ruokapankki juhlii 20-vuotista taivaltaan. Kaksi kertaa viikossa avoinna oleva
diakoniatyön avustuksia ruoan muodossa jakava yksikkö
on edelleen tärkeässä roolissa diakonian avustustyössä.
Vapaaehtoisten auttajien voimin avoinna oleva Ruokapankki tarjoaa aineellista apua niille, joilla on tiukkaa.
– Esimerkiksi pitkäaikaistyöttömillä, vanhuksilla ja pienituloisilla yksinhuoltajaperheillä voi olla todella vaikea
tilanne. Ruoka-apu voi auttaa silloin, jos rahat eivät kerta
kaikkiaan riitä, diakoniatyöntekijä Sari Koski sanoo.
Diakoni Sari Koski vastaa lähimmäispalvelusta seurakunnassa, eli käytännössä hoitaa muun muassa vapaaehtoistyöntekijät Ruokapankkiin.

kistä ja hengellistä tukea eli keskustelua ja sielunhoitoa.
Taloudellinen avustaminen on osa ihmisten kokonaisvaltaista kohtaamista. Tuki on pääsääntöisesti tilapäistä
ja kertaluonteista avustamista odottamattomissa kriisitilanteissa.
Harriet Urponen

Ruokapankin apu
räätälöidään
mittatilaustyönä ottaen
huomioon ihmisen
kokonaisvaltainen
tilanne. Varaa aika
diakoniatyöntekijän luo,
hän auttaa sinua
mielellään!

KUN kymmenen vuotta sitten käytettiin noin 170 000

euroa vuodessa diakonian avustustyöhön, on vastaava
luku vuodelta 2016 jo 210 000 euroa. Tässä ei vielä ole
EU:n elintarviketukea mukana. Viime vuonna ruokaa
taas saatiin, kun tuki oli katkolla parin vuoden ajan
ennen sitä. Katkoksista huolimatta ihmisten avun tarve
on jatkuvaa.
– Viime vuonna ruokaa tuli kaiken kaikkiaan vajaa
20 000 kg ja sen lisäksi Citymarket ja Veitikantien Siwa
lahjoittivat ylijäämäruokaa, Koski kertoo. Kaikki ruoka
jaettiin eteenpäin.
– Yli 3200 ihmistä sai Ruokapankista apua vuonna 2016.
Yli 60 % näistä kohdistui yksin asuville. On todella kallista
maksaa kaikki elinkustannukset yksin, Koski korostaa.

• Diakoniatyöntekijän
antamalla lähetteellä voi noutaa ruokakassin
Ruokapankista
• tiistaisin klo 9.30–11.30 tai torstaisin
klo 14.30–16.30.
• Avoimet ovet Ruokapankissa
helatorstaina 25.5. klo 11–14.
• Ilmainen soppatykkiruokailu kirkonmäellä
25.5. klo 11 alkaen, niin kauan kuin soppaa riittää.

KIRKKOJÄRJESTYKSEN mukaan diakonian tarkoituk-

sena on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. Tämä koskee myös taloudellista apua.
Vastuu ihmisen perustoimeentulosta kuuluu ensisijaisesti yhteiskunnalle. Diakonian apu on ensisijaisesti hen-

• Ohjausta ja neuvontaa diakoniatyöntekijältä
ma-pe klo 9-10 puh. 040 685 4920. .

Seitsemän kirkon retki
Tunturi-Lappiin ja Pajalaan
ROVANIEMELTÄ tehdään kesäkuussa kirkkoretki Tunturi-Lappiin ja Pajalaan.
Viime kesänä bussillinen väkeä tutustui Tornionlaakson
Ruotsin puolen kirkkoihin. Antoisa kokemus poiki pyynnön jatkosta.
Nyt mennään sunnuntaina 18.6. Tunturi-Lappiin, jossa
matka suuntautuu Kittilään ja Leville, Muonioon, Kolariin

ja Ruotsin Pajalaan. Paluumatkalla poiketaan myös Jarhoisten ja Pellon kirkossa. Retken hinta 10 euroa. Päivän
aikana lisäksi omakustanteinen lounas ja kahvit.
Matkanvetäjänä toimii kappalainen Tuomo Korteniemi,
jolle ilmoittautumiset 31.5. mennessä: p. 040 630 344 tai
tuomo.korteniemi@evl.fi

Arkkitehtitoimisto Rantakokko Oy
Asianajotoimisto Pulkamo Oy
Hinauspalvelu Kunnari Oy
Insinööritoimisto J. Lampela Oy
Jokelan Hautaustoimisto
Kiinteistöpulkamo Oy
Kokoomuksen kunnallisvaaliehdokkaat
Konepelzi
Lakehansa Oy
Lapin Ensiapukoulutus Oy
LC 85 Rovaniemi
LVI-Kilpimaa Oy
Pam-liikealan Rovaniemen osasto
Pohjolan Osuuspankki
Prisma
Rakennuspalvelu Juha Keskiniva Oy
Roaming Oy
Rovalan Setlementti ry
Rovaseudun Sydäntuki ry
Sähkötapio Oy
Tilipalvelu Jääskö
Tokitek Suomi Oy
Ylikylän Diakoniapiiri
+ Joulupukki ja monet muut yksityiset
henkilöt

RIEMUKIERROSHIIHDON tuloja arvioidaan tulevan noin 3 000 euroa. Tä llä
tuetaan erityisesti ihmiskaupan uhreja
Yhteisvastuukeräyksen kautta.
Rovaniemen seurakunnan yhteisvastuutoimikunta

Askelmerkkejä tulevaan:

Learning Cafe
–keskustelutilaisuus
ROVANIEMEN seurakunta valmistelee
strategiaansa 2020-luvulle. Lähtökohtana
on seurakuntalaisten, luottamushenkilöiden ja eri työalojen ja alueiden työntekijöiden kuuleminen.
Seurakunnan verkkosivulla on 15.5. saakka
voimassa kysely, johon vastaamalla voit
osallistua strategiaprosessiin. Aineistoa on
kerätty myös luottamushenkilöiltä sekä yhteistyökumppaneilta ja sidosryhmiltä.
Aineiston pohjalta järjestämme keskustelutilaisuuden, joka toteutetaan toiminnallisen
oppimisen Learning Cafe –menetelmällä. Olet
lämpimästi tervetullut mukaan miettimään
askelmerkkejä tulevaan. Seurakunta tehdään
yhdessä!
LEARNING CAFE –keskustelutilaisuus 7.6.
kello 17–20 seurakuntakeskuksen juhlasalissa, os. Rauhankatu 70 B. Sisäänkäynti
Yliopistonkadun puolelta. Ei ennakkoilmoittautumista.
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NÄKÖKULMA
KOTISEURAKUNTAAN |

Äidiksi toivova Liisa Ansala:

LAPSETTOMUUS
TUNTUU RASKAALTA
Kevät on aina ollut
hektistä aikaa Liisa
Ansalan elämässä.
– Kevät on aina jonkun loppu. Akateemisessa maailmassa se on lukuvuoden
loppu, politiikan puolella se on valtuustokauden loppu. Mutta luonnossa se on
uuden alku, mietipä vaikka hiirenkorvia!
Liisa Ansalan arki koostuu kahdesta isosta osasta. Kaupunginhallituksen
puheenjohtajuus vie puolet päivästä ja työ
Lapin yliopiston suunnittelijana toisen
puolen.
– Olen kiitollinen siitä, että saan olla
terve ja että minulla on ystäviä ja perhe.
Elämä on täynnä kaikkea ihanaa. Minulla
on mielenkiintoinen työ ja saan matkustaa
paljon. Olen myös vapaa tekemään päätöksiä, jotka liittyvät omaan elämään.

Tyhjä syli
Äitienpäivä ei ole Ansalan perheessä
juhlapäivä.
– Viimeiset vuodet äitienpäivä on ollut
minulle raskas päivä. Lapsettomuus ei ole
ollut oma valinta ja olemme avoimesti puhuneet tästä kipeästä asiasta. Omaa äitiä
ajatellessa äitienpäivä herättää positiivisiakin tunteita, äiti on minulle niin rakas.
Liisa Ansala on kohdannut paljon kysymyksiä ihmisten taholta. Jotkut niistä
ovat satuttaneet. Mutta hän on valinnut
avoimuuden tien ja toivoo keskustelua
aiheesta.
– Ihmiset eivät varmasti tarkoita mitään
pahaa, kun he lähestyvät kolmekymppisiä
naisia perheolettaman kautta. Jos sinulla
ei ole lapsia, niin sinussa on jotakin vikana. Olet esimerkiksi liian uraohjautunut.
Lapsettomuutta kuitenkin on. Joka viides
pariskunta kohtaa sitä tavalla tai toisella.
Joskus Liisa Ansala kokee, että on vaikeaa vastata ihmisten kysymyksiin. Hän
toivoisi, että ihmiset voisivat miettiä lähimmäisenrakkautta myös sitä kautta, että
miten he voisivat olla tukemassa lapsettomia ja käsitellä asiaa sensitiivisesti.
– Lapsettomuus tuntuu tosi raskaalta.
Toisinaan se tuntuu surulliselta. Välillä
se tuntuu epätoivoiselta, kuten viime
syksynä, kun pitkä hormonihoitojakso oli
takana ja kaikki epäonnistui. Sen jälkeen
ajattelin, että minun maailmani kaatuu
nyt tähän.

Puhuminen auttaa
Elämä ei kuitenkaan loppunut, vaikka
maailma näytti tummat värinsä.
– Minulla on ihana aviomies ja perhe,
joka ymmärtää. Kun saa puhuttua, se auttaa. Omassa elämässä on paljon ilonaiheita, joista saa voimavaroja arkeen.
Liisa Ansalan elämässä on sisarusten ja
ystävien lapsia, jotka ovat hänelle todella
rakkaita.
– Olen oppinut miettimään, että muiden
onni ei ole minulta pois. Ja olen myös
kääntynyt Taivaan Isän puoleen. Että Hän
antaisi voimia tehdä viisaita päätöksiä
esimerkiksi siitä, miten omaa arkeansa voi
elää.

Välttämätön vetäytyminen
Liisa Ansala on aina ollut aktiivisesti
mukana seurakunnassa.
– Olen ollut isosena ja vetänyt Muurolassa seurakunnan kerhoja. Olen aina
ollut osa seurakuntaa. Yliopisto-opiskelujen aikaan en löytänyt luonnollista
väylää, miten voisin olla mukana kirkon
toiminnassa. Sitten tajusin, että voisin
luottamushenkilönä olla luontevasti olla
mukana seurakunnassa.
Liisa Ansala kuitenkin anoi eron kirkkovaltuustosta joulukuussa 2015.
– Oltiin juuri silloin aloitettu rankempi
hormonihoito ja tulin raskaaksi. Sain pian
keskenmenon ja se oli elämäni mustin
hetki. Minusta tuntui, ettei minulla ole
voimia hoitaa kirkkovaltuuston tehtävää.
– Henkisen rasituksen vastapainoksi
täytyi saada lepoa ja sitä oli vaikeaa silloin
selittää ihmisille. Mutta aikaa on niin rajatusti, ettei kaikkialle ehdi, ja sen myöntäminen itselle on ollut kova paikka.
– Usein ikävöin kirkkovaltuuston kokouksia. Tykkään alku- ja loppuvirsistä ja
siitä, että on rauhallinen tunnelma. Niissä
kokouksissa sielu lepää, vaikka puhutaan
yhteisistä asioista.

Askelmerkkejä tulevaan
Seurakunnan strategiaprosessi kiinnostaa Liisa Ansalaa. Hän arvostaa suuresti
seurakunnan hyvää perustoimintaa.
– On hyvä kun ihmiset haluavat osallistua jumalanpalvelukseen. Mutta toivoisin
myös, että seurakunta jalkautuisi entistä
enemmän ihmisten pariin, sinne missä
ihmiset ovat.
Hyvänä esimerkkinä Liisa Ansala pitää

oppilaitospastori Heini Kestin työtä yliopistolla.
– Hän on opiskelijoiden arjessa kiinni,
hän käy opiskelijoiden tapahtumissa ja
juttelee opiskelijoiden kanssa. Hän on
tärkeä heille ja saatavilla, jos he tarvitsevat häntä.
Liisa Ansalan on ollut vaikeaa seurata
homoparien siunaamiseen liittyvää keskustelua seurakunnassa.
– Olisi tärkeää, että kaikki hyväksyttäisiin yhteisöön. Ymmärrän, että ihmisillä
on erilaisia näkemyksiä, mutta toivoisin
että Rovaniemelläkin voitaisiin rukoilla
kaikkien parien puolesta.

Lapsettomien lauantai
Äitienpäivää edeltävänä lauantaina
vietetään Lapsettomien lauantaita. Liisa
Ansala on mukana Simpukka-yhdistyksessä.
– Lapsettomien lauantai on päivä, jolloin
halutaan muistuttaa, ettei jokainen nainen
ole äiti, eikä jokainen mies isä. Vanhemmuus ei ole kaikille itsestäänselvyys. Olisi
tärkeää, että opittaisiin arvostamaan erilaisia perheitä ja olemaan huomaavainen
erilaisia elämäntilanteita kohtaan.
Tämän vuoden Lapsettomien lauantain
teemana on ”Älä luovu toivosta, elämä
kantaa.” Se on hyvä teema myös Liisa
Ansalan elämään.
Harriet Urponen
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GOSPELMESSU
ke 17.5. klo 18 kirkossa
Pappina Noora Tikkala,
Kanttorina Tarja Alakörkkö.
Mukana Ilonlähde ja
nuorten bändi!
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Kolmen lapsen äiti Marjatta Sirniö:

ÄITIYS ON KUNNI
”

Pienessä
lapsessa on
kaikki arvokas,
kaunis ja
puhdas,
mitä olla voi.
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IATEHTÄVÄ
Marjatta Sirniö istuu omassa olohuoneessaan.
Kouluikäinen poika hääräilee ympärillä käyden välillä
istahtamassa sylissä ja kiepsahtamassa kaulalla.
Lapsi leikkii ja pitää huolen, että äiti tietää, miten leikki
etenee.
– Olen ihan tavallinen äiti. Äitikin saa väsyä, äitikin
saa hermostua. Ei ole olemassa täydellistä äitiä,
Marjatta Sirniö kiteyttää.

Suomen kielen kaunein sana
Sana äiti on Marjatan mielestä kaunis sana. Hänelle
siitä tulee ensimmäisenä mieleen rakastava, empaattinen, lämmin, pullantuoksuinen, kahvikupposen ääressä istuva rauhallinen nainen, joka välittää
lapsestaan.
– Tuo mielikuva taitaa kuitenkin olla usean äidin
todellisuudesta melko kaukana. Minä yritän hoitaa
tätä kunniatehtävää nimeltä äitiys niin hyvin kuin
suinkin osaan. Se riittää. Tavoitteena on, että lapsella
olisi hyvä olla ja hän saisi kokea turvaa.
Kun Marjatasta tuli kuopuksensa äiti, hän oli muuttanut juuri Ruotsista Suomeen.
– Minulla oli odotus hyvästä ja tasapainoisesta elämästä tuolloin, mutta kaikki ei ollut ihan niin helppoa,
kuin olin kuvitellut.

Lapsi on ihme
Vauvan odotus sujui, kuten muidenkin kohdalla.
– Odotin kovasti, että hän syntyisi. Mietin, onko hän
tyttö vai poika ja toivoin, että olisipa hän terve. On
yksi elämän ikimuistoisimpia sekunteja, kun saa vastasyntyneen lähelle, ihanampaa ei voi olla, Marjatta
kertoo hymyillen.
Marjatta voi hyvin allekirjoittaa psalmin 139 sanat
siitä, että lapsi on ihme, suuri ihme.
– Pienessä lapsessa on kaikki arvokas, kaunis ja puhdas mitä olla voi. On ihmeellistä saada hoidettavaksi
tällainen pieni, avuton ihminen.

Vaativa tehtävä
Vanhemmuus on kuitenkin Marjatan mielestä melko
haastava laji.

– Meitä ei ole luotu täydellisiksi. Meidän täytyy vain
yrittää tehdä vanhempina parhaamme, emmekä aina
pysty siihenkään. Silti lasta voi rakastaa puutteineen.
Täytyy välillä antaa itselleen armoa.
Äitinä olemisessa on tärkeintä aito rakastaminen ja
se, että osoittaa lapselle olevansa kiinnostunut hänestä ja hänelle tärkeistä asioista.
– Materiaa tärkeämpää on lämmin ja aito välittäminen.

Kiitollisuus omalle äidille
Marjatan oma äiti on 86-vuotias. Hän on sota-ajan
lapsi, joka ei ole päässyt elämässään helpolla.
– Sain äidiltä lahjaksi uskon ja se on ollut tärkeä arvo
elämässäni aina. Olen oppinut kertomaan Taivaan
Isälle mietteistäni ja Hän on auttanut, kun elämässä on
ollut vaikeuksia.
Päällimmäinen tunne äitiä kohtaan on kunnioitus,
sillä kun Marjatta oli lapsi, oli maailma tuolloin täysin
erilainen.
– Nostan hattua äidilleni. Hän on vaikeassa tilanteessa edustanut minulle turvaa ja lämpöä ja opettanut,
että Taivaan Isä on läsnä silloinkin, kun itse epäilee.

Perintö omille lapsilleen
Omille lapsilleen Marjatta haluaisi antaa saman turvallisuuden tunteen, minkä on itse lapsena saanut kokea.
– Haluaisin myös opettaa lapsilleni hyviä käytöstapoja, toisten ihmisten kunnioittamista ja kuuntelemista. Haluaisin lapsieni sisäistävän sen, että se riittää,
että tekee parhaansa. Ja tietenkin toivoisin, etteivät
lapseni koskaan luopuisi Taivaan Isästä. Ei Hänkään
luovu meistä.
Taivaan Isä antaa Marjatalle voimaa arjen pyörittämiseen ja äitinä olemiseen.
– En ole yksin. Minulla on aina rakas Isä, joka tietää,
tuntee ja näkee kaiken. Minulla on hyvä aamulla herätä, kun tiedän tämän.
Maailma on kaoottinen ja moraaliton, siksi kokemus
turvallisesta kodista on tärkeä.
– Lapsen pitää saada näyttää kotonaan ilot ja surut
sekä senkin, jos hänellä on huono olla. Kotona pitää
saada olla sellainen, kuin on.

Kiitollisuus pienistä asioista
Rukous merkitsee Marjatalle tietoisuutta siitä, että
Jumala on olemassa.
– Joskus voin huokaista hänelle huolen, joka liittyy
vaikkapa lasten asioihin. Isä kuulee kaikki ja kuulemattakin hän tietää kaiken, Marjatta muistuttaa.
- Tänään kiitän lapsista, että he ovat terveitä ja pärjäävät koulussa. Kiitän siitä, että meillä on koti ja katto
pään päällä. Kiitän jääkaapissa olevasta ruoasta ja
siitä, että voin kävellä omilla jaloilla. Ja siitäkin kiitän,
että olen riittävän hyvä äiti.
Marjatta Sirniö on kiitollinen arjen tavallisista asioista. Mutta suurin ilon aihe liittyy henkilökohtaiseen
uskoon.
– Saan tänään kulkea hänen armossaan ja varjeluksessaan. Hän pitää huolta minusta ja lapsistani.
Harriet Urponen
Kuuntele Marjatta Sirniön haastattelu
Radio RovaDeistä 14.5. taajuudelta 93,4 MHz.
Lähetysaika klo 9.55–12.

Äitienpäivänä 14.5.
Klo 10 kirkossa perhemessu,
liturgia ja saarna Sanna Kerola, avustaa
Eeva-Liisa Jääskelä, kanttorina Tarja
Alakörkkö.
Putaan Pelimannit. Srk-keskuksessa
keittolounas ja Äitienpäivän kahvit.
Klo 10 Muurolan kappelissa jumalanpalvelus,
kirkkokahvit, Mirja-Liisa Lindström,
Laura Inkeroinen.
Klo 11 Sinetän kappelissa messu,
Noora Tikkala, Riikka Haapamäki.
Äitienpäivän kirkkokahvit.
Klo 11 Aapakirkossa Äitienpäivän messu,
Topi Litendahl, Ruusu Tervaskanto,
Saaren kuoro, johtaa Cecilia Sitomaniemi.
Klo 12 Viirin kappelissa sanajumalanpalvelus,
Elina Rask-Litendhal, Laura Inkeroinen.
Äitienpäiväjuhla.
Klo 13 Korkalovaaran kappelissa messu,
Ilari Kinnunen, Riikka Haapamäki.
Äitienpäivän kirkkokahvit.
Klo 13 Jouttikeron kappelissa Äitienpäiväjuhla,
Topi Litendahl, Tarja Alakörkkö.
Klo 15 Ounasrinteen kappelissa messu,
kirkkokahvit, Eeva-Liisa Jääskelä.
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KEVÄTALLAKKA | Tapahtumat

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

Tervetuloa

Kevään viimeiseen OMA-iltaan
lauantaina 20.5. klo 17.
Lisätietoa: omasrk.blogspot.ﬁ

93,4MHz

Su klo 9.55-12
myös Helatorstaina 25.5. lähetys

Sunnuntaisin klo 10 messu kirkossa.
Tiistaisin klo 8.30 Aamun rukoushetki kirkon sakastissa.
Keskiviikkoisin klo 18 arki-illan ehtoollinen kirkossa.
Kirkko auki 15.5.– 3.9. klo 9-21.

Myös kouluikäiset lapset voivat olla
mukana.
21.5. klo 13 kappelissa messu.
22.5. klo 10 kappelissa lasten Kevätkirkko.
24.–25.5. klo 18 kappelissa seurakuntatapahtuma, Maija-Liisa ja
Heikki Kallio. Ke klo 18 raamattutunti, klo 19 seurat. To klo 12 raamattutunti, klo 13 messu, liturgia
Henry Rantala, saarnaa Maija-Liisa
Kallio. Kirkkokahvit, klo 15 seurat,
klo 18 raamattutunti, klo 19 seurat.
28.5. klo 13 kappelissa messu.
13.6. klo 19 kappelissa konsertti,
Ilkka Turta, kitara. Vapaa pääsy, ohjelma 10€.

11.5. klo 18 Lapin Lottaperinneyhdistyksen konsertti, Lapin sotilassoittokunta. Vapaa pääsy, ohjelma 10€.
13.5. klo 18 Improvisaatiokonsertti,
Esa Pietilä, saksofoni. Liput 10€
ovelta.
14.5. klo 10 perhemessu.
19.5. klo 19 nuorten kevätjuhla.
21.5. klo 15 Frigyes Hidas: Requiem, Seitakuoro ja Lapin sotilassoittokunta.
Liput 20€, lippu.fi.
21.5. klo 18 Tuomasmessu.
24.5. klo 10 lasten Kevätkirkko.
25.5. klo 10 Helatorstain messu,
jonka jälkeen kirkonmäellä juhla
"Pyhä arjen keskellä".
15.6. klo 19 Häämusiikki-ilta. Lapin sotilassoittokunta, kapellimestarina Jaakko Nurila, hääpuhe Camilla Huuhtanen. Vapaa pääsy,
ohjelma 10€.

14.5. klo 11 Sinetän kappelissa
messu. Äitienpäivän kirkkokahvit.
21.5. klo 11 Sinetän kappelissa lasten ja nuorten messu ja isosten tehtäväänsiunaaminen.
24.5. klo 18 Meltauksen kappelissa
Virsikirja tutuksi -ilta.
28.5. klo 11 Sinetän kappelissa
messu. Kirkkokahvit. 70- ja
80-vuotiaiden syntymäpäiväjuhlat.
06.6. klo 17–19 Sinetän kappelilla
kesämielellä –tapahtuma.

KESKIKAUPUNKI

OUNASVAARA

18.5. klo 18 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
20.5. klo 17 srk-keskuksessa
OMA-ilta.
24.5. klo 18 miesten saunailta Norvajärvellä. Lähtö 17.45 srk-keskuksen edestä.
25.5. klo 11 alkaen katulähetyksen
soppatykkitapahtuma kirkonmäellä.
27.5. klo 13–15 kryptan Eelin huoneessa Rukouksen iltapäivä.
28.5. klo 17 srk-keskuksessa Raamattuluento.
30.5. klo 9.15 ja 10.15 Viirinkankaan kappelissa lasten Kevätkirkko.
7.6. klo 18.30 Ilta Kirkkolammella-tapahtumat alkavat. Joka keskiviikko Kirkkolammen rannalla ke
30.8. asti.

12.5. klo 18 kappelissa nuorten
Deeper-ilta.
13.5. klo 18–20 kappelissa varhaisnuorten Donkkis Big Night. Ovet
aukevat klo 17.45.
14.5. klo 15 kappelissa messu, kirkkokahvit.
21.5. klo 15–17 kappelissa Pyhät
meiningit, perhemessu ja perhetapahtuma.
23.5. klo 9 kappelissa lasten Kevätkirkko (päiväkodit) klo 10 (kerhot).
28.5. klo 15 kappelissa kevätlaulujen kirkko.
16.6. ja 30.6. klo 18 kappelissa
nuorten Deeper-ilta.

KORKALOVAARA
14.5. klo 13 kappelissa messu. Äitienpäivän kirkkokahvit.
20.5. klo 11–13 israelilaista kansantanssia Hillakirkolla, Hillapolku 9.

OUNASJOKI

ALAKEMIJOKI

messu, kirkkokahvit.
21.5. klo 10 kappelissa messu.
31.5. klo 10 kappelissa lasten Kevätkirkko.

YLÄKEMIJOKI
14.5. klo 12 Viirin kappelissa sanajumalanpalvelus, klo 13 Äitienpäiväjuhla.
18.5. klo 18 Auttin kappelissa Virsi-ilta.
21.5. klo 10 Viirin kappelissa Kaatuneitten muistopäivä: sanajumalanpalvelus ja kunniakäynti Viirin hautausmaalla. Klo 12 kunniakäynti
Auttin hautausmaan sankarihaudoilla.
22.5. klo 15 Oikaraisen aikuisten
kerho koulun nuorisotilassa.
25.5. klo 14 Auttin kappelissa Motoristikirkko.
30.5. klo 18 Viirin kappelissa virsi-ilta.
18.6. klo 10 Auttin kappelissa sanajumalanpalvelus.
18.6. klo 12 Viirin kappelissa sanajumalanpalvelus.

SAAREN
-NAMMANKYLÄT
11.5. klo 18 Virsilaulut Perunkajärven entisellä koululla, Leirikeskuksentie 84.
14.5. klo 11 Aapakirkossa Äitienpäivän messu.
14.5. klo 13 Jouttikeron kappelissa
Äitienpäiväjuhla.
18.5. klo 18 Aapakirkossa Virrestä
voimaa-yhteislaulutilaisuus.
28.5. klo 11 Aapakirkossa virsikirkko.
28.5. klo 13 Jouttikeron kappelissa
virsikirkko.
13.6. klo 17 Jouttikeron kappelissa
virsi-ilta.
18.6. klo 11 Aapakirkossa sanajumalanpalvelus.
18.6. klo 13 Jouttikeron kappelissa
sanajumalanpalvelus.

Katso muut

11.5. klo 18 kappelissa
Virsi-ilta.
tapahtumat
12.5. klo 18–20 kappeaniemenlilla varhaisnuorten www.rov
Donkkis-ilta. Ovet aukeseurakunta.ﬁ
vat klo 17.45.
14.5. klo 10 kappelissa

Kuljetukset Tavivaaran hautausmaalle
SEURAKUNTA järjestää
tulevan kesän ajan kuljetuksen Tavivaaran hautausmaalle
lauantaisin.
Ensimmäisen kerran Äitienpäivää edeltävänä lauantaina
13. toukokuuta ja viimeisen
kerran syyskuun 23. päivä.
Juhannuspäivänä 24.6. kuljetusta ei järjestetä.
LÄHTÖ tapahtuu klo 13
Rovaniemen linja-autoaseman kaukoliikenteen puolen
tilauslaiturilta noudattaen
paikallisliikenteen reittiä. Kuljetuksesta huolehtii Eskelisen
Lapin Linjat Oy.
Tavivaarassa viivytään yksi
tunti, jonka jälkeen paluu kaupunkiin samaa reittiä.
Kuljetuksesta veloitetaan 6
euroa henkilöltä, alle 12-vuotiailta ei peritä maksua.
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Kuvateksti

Puuroa ja kohtaamista
Muurolan kappelilla
MUUROLAN kirkolla on istahdettu syömään
Muurolan Marttojen keittämää puuroa tämän kevätkauden aikana joka toinen torstai kello 10–11.
– Puuroaamun lisätarjoiluista, kuten leivistä,
leikkeleistä ja kahvileivästä ovat vastanneet Muurolan K-market ja Sale. He ovat antaneet sen päivän
poistoon menevät elintarvikkeet Puuroaamujen
käyttöön, Anneli Kangas kertoo.
Marttojen puheenjohtaja Anneli Kangas kiittää
juuri siitä, että tällä toimintamallilla tarjoilut ovat
aina olleet yllätyksellisen vaihtelevat.
– Yhteistyössä on yhteen hiileen puhaltamisen
meininkiä. Mukana ovat Marttojen lisäksi seurakunta ja paikalliset kaupat.
ANNELI KANKAAN mukaan Puuroaamujen
toteutus on onnistunut hyvin.
– Tehtävä ei ole ollut liian työllistävä. Sen sijaan
työ on tuntunut mielekkäältä ja iloinen puheensorina on antanut vahvan tunteen aamujen tarpeellisuudesta, Anneli kertoo.
– Puuroaamut ovat tarjonneet mahdollisuuden
tulla porinoille tuttavien ja vähän vieraampienkin
kyläläisten kanssa. On kohdattu ystäviä pitkienkin

aikojen takaa. Aamun nimeksi onkin ehdotettu
“Puuroporinat”, Anneli naurahtaa.

TOISTEN ihmisten kohtaaminen on tärkeä osa
elämää. Puuroaamut ovat antaneet kohtaamista ja
vatsan täytettä noin 30 hengelle kerrallaan. Puuro
ei maksa mitään, mutta tukensa aamujen toteutukseen voi antaa 1 € arpajaisten merkeissä.
Ensi syksyn osalta on pohdittu puuroaamujen
tulevaisuuden suunnitelmia. Martat ja seurakunnan
diakoniatyö kaipaavat yhteistyöhön vapaaehtoisia
pöydän kattamiseen ja tiskaamiseen.
OLISIKO sinulla aikaa tulla puuroaamujen toteuttajaksi?
Jos olet kiinnostunut asiasta, ota yhteyttä seurakunnan diakoniatyöntekijä Laila Junttiin, 0400
152 243, laila.juntti@evl.fi tai tule mukaan torstaina
18.5. kello 10 jolloin syömme kevään viimeiset puurot täytekakkukahvin kera.
– Tervetuloa myös Sinulle joka et ole vielä puuroaamussa käynyt, Laila Juntti toivottaa.
Harriet Urponen

Lutherin häät draamakavalkadi 27. ja 28.10.
LUTHERIN HÄÄT draamakavalkadi Rovaniemellä 27. ja 28.10. Tiedotustilaisuus
lehdistölle 8.6. klo 14.30
REFORMAATION juhlavuoden
tapahtumasarja huipentuu lokakuun lopussa, kun Lutherin teesien
naulaamisesta tulee kuluneeksi
500 vuotta. Rovaniemen seurakunnassa esitetään draamakavalkadi Lutherin häät, jonka on
käsikirjoittanut ja ohjannut Lilja
Kinnunen-Riipinen. Puvustus on
Saija Lempiäisen suunnittelema ja
se on valmistettu Salon kaupungin
Tekstiili- ja taidepaja Waltissa.
Tanssijoiden koreografioista vastaa
kirkkotanssitaiteen ekspertti Titta Tunkkari.
Musiikkidramaturgina toimii Mauri Miettunen, joka
on Lilja Kinnunen-Riipisen pitkäaikainen yhteistyökumppani erilaisten musiikkidraamojen toteuttamisessa.
LUTHERIA ja hänen kollegojensa elämää, uskontaistelua, ja rakkautta käsittelevä musiikkinäy-

telmä esitetään Rovaniemen kirkossa
perjantaina 27. ja lauantaina 28.10.
Lutherin Häät -musiikkinäytelmän ensiesitys on Salossa
helatorstaina. Teos muotoillaan sopivaksi Rovaniemen
kirkkoon.

TIEDOTUSTILAISUUS

esiintyjille 8.6. klo 17
Lutherin häät draamakavalkadiin etsitään
roolihenkilöitä, laulajia,
tanssijoita. Esiintyjänä sitoudut harjoituksiin 23.–27.10.
Tule kuulemaan lisää tiedotustilaisuuteen 8.6. kello 17.

ASIASTA kiinnostuneet tervetuloa mukaan. Lopulliset roolivalinnat tehdään myöhemmin kesäkuussa. Yhteyshenkilönä toimii Leena
Aspégren p. 040 7554 245.
Molemmat tiedotustilaisuudet järjestetään Rovaniemen seurakuntakeskuksen juhlasalissa, Rauhankatu 70 B. Sisäänkäynti Yliopistonkadun puolelta.

Reformaation
juhlavuosi
huipentuu syksyllä
REFORMAATION juhlavuosi huipentuu syksyllä
myös Rovaniemellä. Martti Lutherin silloisen katolisen kirkon mullistuksen käynnistäneestä teesien
naulauksesta tulee lokakuun viimeisenä päivänä
kuluneeksi tasan 500 vuotta.
Rovaniemellä juhlapäivä on edellinen sunnunai
29.10. Silloin myös esitetään tavalla tai toisella nykyajan teesejä, joita valmistellaan kesän rippikouluissa.
Uskonpuhdistuksen nimellä tunnetun reformaation eli kirkon uudistuksen teemoja tarjotaan käsiteltäväksi syksyllä myös kouluissa eri oppiaineissa.
Reformaatio on ollut myös mahtava sytyke musiikissa ja taiteissa. Yksi maistiainen siitä on Händelin
Messias-oratorio, joka esitetään kirkossa 4.10.
ROVANIEMILÄISILLE tuttu Lilja Kinnunen-Riipinen on kirjoittanut kirkkodraaman Lutherin häät,
josta on kirkossa kaksi esitystä 27.–28.10.
Syksyyn on tulossa lisäksi luentosarja luterilaisuudesta ja kirkosta Suomen kansan historiassa ja
kulttuurissa.
ITSENÄISYYDEN juhlavuotta vietetään erityisesti
veteraanipolven kanssa tarjoamalla Kiitos isänmaasta -lauluhetkeä kodeissa.
Veteraaneille tarjotaan mahdollisuutta, että nuorten lauluryhmä käy kodissa viettämässä isänmaallisen lauluhetken veteraanin kanssa. Samaan tyyliin
kuin parin joulun alla toteutettu Laulava joulukortti.
RUNOJEN ja laulujen sikermin isänmaata juhlitaan
ainakin kahdessa tilaisuudessa. Kati Kanto lausuu
runojaan 13.10. Ulla ja Mauri Miettusen matinea
isänmaalle on 26.11.
Lasse Heikkilän
Suomalaista messua on kaavailtu
toteutettavaksi
paikallisena
yhteistyönä.
Monikulttuurinen
uusi Suomi
puolestaan
ilmenee
maailmojen
messussa
8.10.
Itsenäisyyspäivää
6.12. juhlitaan perinteisen tapaan yhteistyössä
kaupungin ohjelman
mukaan.
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laulamaan virsiä

Virrestä Voimaa-yhteislaulutilaisuus
seurakuntakeskuksessa parillisen viikon
keskiviikkona klo 13 ke 31.5. saakka.
To 11.5. klo 18 Muurolan kappeli
To 11.5. klo 18 Perunkajärven entinen koulu
Leirikeskuksentie 84
To 18.5. klo 18 Aapakirkko
To 18.5. klo 18 Auttin kappelissa
Yläkemijoen kuoro
Ke 24.5. klo 18 Meltauksen kappeli
Ounasjoen kuoro
Ti 30.5. klo 18 Viirin kappelissa
Yläkemijoen kuoro
Ti 13.6. klo 17 Jouttikeron kappeli

RIPPIKOULUT |

Vuoden 2018 rippikouluihin
ilmoittautuminen alkanut
Vuonna 2003 syntyneet ilmoittautuvat rippikouluun
31.7. 2017 mennessä sähköisesti osoitteessa www.
rovaniemenseurakunta.fi/rippikoulut, sieltä rippikoulut
2018.
Sivuilta löytyy yleistä rippikoulutietoa, tarjolla olevat
rippikouluvaihtoehdot sekä ohjeet ilmoittautumiseen.
Ilmoittautumista ei kannata jättää viimeiselle tunnille,
sillä mikään ei takaa, että netti toimisi juuri silloin takuuvarmasti.

Muualla rippikoulun käyvä
Myös muualla kuin kotiseurakunnassa rippikoulunsa
käyvä ilmoittautuu sähköisesti kohdassa ”Muualla
rippikoulun käyvät 2018”. Tämän vaihtoehdon valinneet
tutustuvat myös kotiseurakunnan toimintaan. Tämän
osion hoitamisesta tulee ilmoittautuneille tarkempaa
tietoa marraskuun loppuun mennessä.
Jos ei varmuudella tiedä, voiko rippikoulun käydä
muualla, kannattaa ilmoittautua myös oman seurakunnan

rippikouluihin.
Myöhemmin ryhmän peruminen on helpompaa kuin
jälki-ilmoittautuminen syyskuussa, jolloin ei ehkä ole
mahdollista päästä toiveryhmään.

Milloin tieto rippikouluryhmästä
Rippikouluryhmästä ilmoitetaan 31.8.2017 mennessä
sähköisesti nuoren nimen kohdalla olevaan sähköpostiin sekä 1. huoltajalle. Tiedotteessa tulee ohjeet, kuinka
toimia, jos ei olekaan tyytyväinen saamaansa ryhmään
ja mahdollisesti jo tieto ensimmäisestä kokoontumisesta.
Vaihtotoiveita voi jättää 11.9.-13.10. välisenä aikana
rippikoulutoimistoon.
Lisätietoa:
Maija Pieskä
Rippikoulutoimisto 040526 8289
ti klo 10–14 to klo 11–15

Su 21.5. klo 18
Tervetuloa!

Musiikkivartti
Pieni elävän musiikin
hetki kirkossa
Kesä-elokuussa ke klo 13

Rippikoulut ja
konﬁrmaatiot kesä 2017
Alue ja ryhmän numero:

Konfirmaatio:

Paikka:

KESKIKAUPUNKI / KIRKONMÄKI
1. Rippikoululeiri

17.–22.6.

2.7. klo 12:30

pääkirkko

2. Rippikoululeiri

17.–22.6.

2.7. klo 15

pääkirkko

3. Rippikoululeiri

5.–10.6.

11.6. klo 12:30

pääkirkko

4. Rippikoululeiri

5.–10.6.

la 17.6. klo 12:30 pääkirkko

5. Rippikoululeiri

1.–7.7.

la 16.9. klo 11

pääkirkko

6. Rippikoululeiri

2.–7.7.

16.7. klo 15

pääkirkko
pääkirkko

OUNASVAARA / KAPPELI

SAARENKYLÄ / AAPAKIRKKO
8. Rippikoululeiri

26.6.–1.7.

9.7. klo 10

9. Rippikoululeiri

26.6.–1.7.

9.7. klo 12:30

pääkirkko

3.–19.7.

17.9. klo 12:30

pääkirkko

10. Rippikoululeiri
11. Rippikoululeiri

14.–19.7.

la 5.8. klo 12:30

pääkirkko

12. Rippikoululeiri

26.–31.7.

6.8. klo 12:30

pääkirkko

la 5.8. klo 14

Autti kpli

6.8. klo 11

Muurola kpli

*leirijakso yhdessä Yläkemijoen kanssa
YLÄKEMIJOKI / VANTUS
12. Rippikoululeiri

26.–31.7.

*leirijakso yhdessä Saarenkylän kanssa
ALAKEMIJOKI / MUUROLAN KAPPELI
7. Rippikoululeiri

26.–31.7.

OUNASJOKI / SINETÄN KAPPELI
13. Rippikoululeiri

11.–16.6.

18.6. klo 12:30

pääkirkko

14. Rippikoululeiri

8.–13.7.

16.7. klo 12:30

pääkirkko

8.–13.7.

16.7. klo 12:30

pääkirkko

11.–16.6.

18.6. klo 13

Korkalovaara

*yhdessä Korkalovaaran kanssa
KORKALOVAARA / KAPPELI
14. Rippikoululeiri
*yhdessä Ounasjoen kanssa
15. Rippikoululeiri
16. Rippikoululeiri

8.–13.7.

16.7. klo 13

Korkalovaara

17. Rippikoululeiri

20.–25.7.

la 29.7. klo 13

Korkalovaara

18. Rippikoululeiri

20.–25.7.

30.7. klo 13

Korkalovaara

19. Päivärippikoulu

27.7.–4.8.

6.8. klo 13

Korkalovaara

YHTEISET RIPPIKOULUT
22. Päivärippikoulu

5.–15.6.

18.6. klo 12:30

pääkirkko

23. Vaellusrippikoulu

24.–29.7.

3.7. klo 12

Ounasrinne

24. Pienryhmä

26.–28.5.

25.6. KLO 12:30

pääkirkko
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KEVÄTKIRKOT
Lasten keväisiä kirkkohetkiä
vietetään kappeleilla seuraavasti:
• Korkalovaaran kappeli ma 22.5. klo 10
• Aapakirkko ma 22.5. klo 10
• Ounasrinteen kappeli ti 23.5. klo 9
(päiväkodit) ja klo 10 (kerhot)
• Kirkko ke 24.5. klo 10
• Viirinkankaan kappeli ti 30.5. klo 9.15
ja 10.15
• Muurolan kappeli ke 31.5. klo 10.
Kaikkiin kevätkirkkoihin on vapaa pääsy!

SYKSYN PÄIVÄKERHOT
Haku syksyn päiväkerhoihin
on käynnissä.
Päiväkerho on tarkoitettu 3–6 -vuotiaille
lapsille. Kerhot kokoontuvat 1-3 kertaa
viikossa eri puolella Rovaniemeä sijait-

sevissa toimipisteissä. Päiväkerhot ovat
kasteopetukseen pohjautuvaa viriketoimintaa. Päiväkerhoon voi osallistua 3
vuotta täyttävä lapsi. Ryhmässä lapset
oppivat sosiaalista kanssakäymistä toimiessaan ikäistensä kanssa.
Kerhossa on lapsen tietoja ja taitoja
kartuttavaa toimintaa: lauluja, leikkejä,
askartelua ja ulkoilua. Kerhoja ohjaavat
ammattitaitoiset lastenohjaajat.

niemi@evl.fi tai puh. 040 6538 415.

Kerhopaikat: Aapakirkko, Alakorkalon
kerhotila, Korkalovaaran Kappeli, Koskenkylän kerhotila, Nivavaaran kerhotila, Ounasrinteen kappeli, Seurakuntakoti, Sinetän kappeli ja Viirinkankaan kerhotila. Lukukausimaksu kolme kertaa
viikossa 60 €, kaksi kertaa viikossa 40 €
ja kerran viikossa käyvät 20 €.
Lisätietoja Mira Uimaniemi mira.uima-

Seuraavat perhekerhot on peruttu ohjaajien koulutuksen vuoksi: Pe 19.5. Nivavaara, seurakuntakoti, Korkalovaaran
kappeli.
Olemme mukana helatorstain perhetapahtumassa 25.5. kirkonmäellä!
Tule mukaan ja katso juttu tämän lehden sivulta 3! Kaikki lapset saavat ilmapallon!

SOME
Lasten ja perheiden tapahtumista ilmoittelemme myös Facebookissa. Löydät meidät Rovaniemen seurakunnan
lapsi- ja perhetyö –nimellä!

AJANKOHTAISTA

Ilta kirkkolammella kutsuu keskiviikkoisin
SEURAKUNNAN kesäillan tapahtumilla on pitkät perinteet. Niin
tänä kesänäkin nautitaan yhdessäolosta ja hengellisestä yhteydestä
Ilta Kirkkolammella tapahtumissa
keskiviikkoiltaisin.
Tilaisuus alkaa kello 18.30, joten
sinne voi luontevasti siirtyä suoraan
arki-illan ehtoolliselta, kirkosta.
Tilaisuudella on säävaraus.
Tapahtumissa on hartaus, musiikkia ja yhteislaulua ja mielenkiintoisia
vieraita sekä mahdollisuus hiljaiseen
pyhiinvaellukseen Kirkkolammen
ympäri. Reitin varrella on paimensauvoja, jotka sisältävät Psalmin 23
säkeitä.
Ilta Kirkkolammella keskiviikosta
7.6. alkaen läpi kesän.
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Mira Uimaniemi
HARRIET URPONEN

JOUNI HAGSTRÖM

lastenohjaaja

MIRA UIMANIEMI on tuttu nimi seurakunnan päiväkerhopaikkaa kyseleville ja
lapsiaan kerhoihin ilmoittaville.
Lapsi- ja perhetyön toimistossa työskentelevä Mira tuli seurakunnan palvelukseen yli
viisitoista vuotta sitten. Hän on ehtinyt toimia lastenohjaajana lähes kaikissa kerhoissa.
Mira muodostaa tehokkaan työparin lapsityönohjaaja Mari Karannan kanssa. Tiimin
30 lastenohjaajaa pyörittävät päiväkerhoja
ja perhekerhoja kymmenessä toimipaikassa
sekä seitsemää koululaisten iltapäiväkerhoa.
Kristillistä varhaiskasvatustoimintaa ovat ohjaamassa ja suunnittelemassa tiimin esimies,
pappi Sanna Kerola sekä lapsityönohjaaja
Seija Luomaranta.
– Toimistolta hoidamme keskitetysti tarjoilut ja tarvikehankinnat kerhoihin. Huolehdimme myös, että kerhoissa on työväkeä
paikalla, kun tarvitaan sijaisia. Olemme myös
ohjaajien tukena arjen työssä, Mira kertoo.

”

Paras palaute on
iloinen lapsi ja
tyytyväinen perhe.
– Kerhoihin ilmoittautumisten lisäksi huolehdin myös tiliöinnistä ja tilastoinnista.
Suurimpana rikkautena työssään Mira
kokee yhdessä tekemisen erilaisten ihmisten
kanssa, ihanien työkavereiden tukemana.
– Itsekin tuurailen silloin tällöin tarvittaessa kerhossa, ja varsin mielelläni. Ihana nähdä
tuttuja perheitä ja pikkuisia kerholaisia. Samalla kuulee kentältä iloja ja suruja, toiveita
ja tunnelmia. Paras palaute on iloinen lapsi ja
tyytyväinen perhe.
Tähän aikaan vuodesta vipinää tuo haku
syksyn päiväkerhoihin.
– Kesäkuussa järjestämme kerhotoimintaa
pikkukoululaisille, jotta heidän ei tarvitse
viettää pitkiä lomapäiviä yksin, Mira sanoo.
– Toukokuussa on suosittu leiri Norvajärvellä isille ja lapsille, ja äiti-lapsi-leiri syksyllä.
Tarjoamme myös retkipäivän isovanhemmille
ja lastenlapsille Norvajärvellä elokuussa.

KOULUJEN alkaessa siunataan koulun

aloittavat lapset koulutielle.
– Järjestämme myös neljävuotiaiden syntymäpäiväjuhlia kappeleilla ja seurakuntakodilla. Kolmevuotiaille postitamme onnittelukortin, Mira kertoo.
– Tehtäviini kuuluu myös vauvaperheiden
muistaminen ja toimitan vauvakasseja Lapin
keskussairaalaan.
Miran omassa perheessä lapset ovat jo
isompia. Äidin mielessä päällimmäisenä on
jääkiekkoa harrastavan esikoispojan Juuson,
18, lähestyvät ylioppilasjuhlat. Jere, 17,
laskettelee ja skeittailee. Vilma, 12, harrastaa
telinevoimistelua.
Mira ja kuljetusalalla yrittäjänä toimiva
miehensä Jukka ovat kotoisin Sodankylästä.
Vapaa-ajallaan Mira Uimaniemi viihtyy hyvin
perheen mökillä Miekojärvellä, Pellossa.
Pasi Kokko

Jeesus elää
ENNEN pääsiäistä sain kiertää rippikouluryhmän kanssa pääsiäisvaelluksen maisemissa. Matkalla rippikoululaisille kerrottiin Jeesuksen syntymästä, hänen kohtaamistaan ihmisistä, myrskyn tyynnyttämisestä sekä
pääsiäisen tapahtumista.
Yläsalissa Jeesus söi viimeisen aterian opetuslastensa kanssa ja asetti ehtoollisen. Vangittuna hänet vietiin
Pilatuksen eteen, joka ei löytänyt syytä tuomita Jeesusta,
silti kansa huusi ”Ristiinnaulitse! Ristiinnaulitse!” Kolme,
tyhjää ristiä hämärässä huoneessa on joka vuosi vaikuttava näky. Kuolitko Sinä, Jeesus-rakas, minunkin tähteni?
Seuraavaksi matka vei valoisaan huoneeseen, jossa oli tyhjä hauta. Ilosanoma kuuluu: ”Jeesus ei ole enää täällä. Hän
on noussut kuolleista. Jeesus elää.”
TYHJÄN haudan äärellä kerroin rippikoululaisille, että
juuri pääsiäisen ilosanomaa lähetystyöntekijätkin lähtevät viemään eri puolille maailmaa. Sanomaa toivosta ja
rakkaudesta, elävästä Jumalasta, joka sanoo: ”Sinä olet
minulle rakas. Sinä olet arvokas.” Tie Jumalan luo kulkee Jeesuksen kautta. Ei tarvitse hyvitellä vainajahenkiä, ei tehdä hyviä tekoja pelastuksen eteen, ei maksaa

aneita. Kaikki on jo täytetty. Usko Jeesukseen riittää. ”Ja
katso minä olen sinun kanssasi kaikki päivät maailman
loppuun asti”, sanoo Jeesus.

TUONA iltana juttelimme Etu-Aasian nimikkolähettimme kanssa Skypessä. Hän kertoi pienestä, kristillisestä
seurakunnasta miljoonakaupungin keskellä. Jumala
kutsuu ihmisiä luokseen. He kuulevat Jumalan kutsun,
ottavat Jeesuksen vastaan ja heidät kastetaan, vaikka
ympäröivä yhteiskunta, saati perhe, ei kääntymistä
kristityksi hyväksyisikään. Koska moni on sukunsa ainut kristitty ja usein vielä salaa, kristilliset juhlat kuten
joulu ja pääsiäinen ovat seurakunnan juhlia. Seurakunta
kokoontuu seimen ja tyhjän haudan äärelle kiittämään
ja ylistämään Jumalaa.
”JUMALA antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka
Häneen uskoo joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.” Joh: 3:16. Pääsiäisen ilosanoman kanssa
on hyvä kulkea eteenpäin.
Pirita Bucht
lähetyssihteeri

Palvelevan puhelimen puhelinnumerot muuttuivat
KIRKON Palveleva puhelin vastaa nyt uusissa numeroissa. Palvelu on jatkossa soittajalle edullisempaa, ja
samalla myös keskusteluavun tavoitettavuus paranee.
Uusi suomenkielinen palvelunumero on 0400 22 11 80.
Uusi numero on matkapuhelinnumero, joten se kuuluu
soittajilla tavallisimpiin operaattoreiden puhepaketteihin.
Uudistuneen puhelujärjestelmän myötä Palvelevan puhelimen resursseja pystytään kohdentamaan tehokkaammin apua tarvitsevien soittajien kohtaamiseen. Aiemmin
linjat tuuttasivat usein varattua. Uutena mahdollisuutena
soittaja voi halutessaan odottaa linjoilla seuraavaa vapautuvaa päivystäjää.
Palveleva puhelin on avoinna joka päivä kello 18 alkaen,
arkena ja pyhänä. Sunnuntai-torstai -päivystys jatkuu
kello 01.00 saakka, perjantaisin ja lauantaisin kello 03.00
saakka.
Verkkoauttaminen ei korvaa vaan täydentää auttavaa
puhelinkeskustelua
Kirkon Palveleva puhelin on Suomen vanhin puhelinauttamisen palvelu. Se on toiminut jo yli 50 vuotta. Puheluihin
vastaavat koulutetut vapaaehtoiset ympäri Suomen.

”Vaikka olemme palvelleet verkossakin jo yli 10 vuoden
ajan, puhelin on edelleen ylivoimaisesti tavallisin yhteydenoton väline. Tarjoamalla erilaisia keskustelukanavia
toivomme, että kukin löytäisi itselle sopivimman tavan
puhua elämänsä tärkeistä asioista”, Titi Gävert kirkkohallituksesta toteaa.
Vuonna 2016 kirkon puhelin- ja verkkoauttamisen
palveluissa keskusteluja käytiin noin 73 000 puhelimitse,
2000 chatissa ja 1300 nettikirjeinä. Lisäksi vastattiin myös
perinteisiin kirjeisiin.
Keskusteluavun kaikki palvelut löytyvät uusituilta verkkosivuilta
www.kirkonkeskusteluapua.fi.
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Esa Pietilä
konsertoi kirkossa 13.5.

RÖ

ST
EN

Esa Pietilän moniulotteinen ilmaisu ja persoonallinen tyyli liikkuu monenlaisissa musiikin
genreissä ja sekoittelee niitä hyvin luovasti.
Rohkeana improvisoijana ja musiikillisena visionäärinä tunnettu Pietilä improvisoi omia
soolosaksofonikonsertteja ja esiintyy lukuisten
jazz- ja improyhtyeidensä
kanssa ympäri maailmaa.
The New York City Jazz
Records palkitsi Pietilän
Liberty Ship -yhtyeen levyn
“Approaching” Vuoden albumina 2013. Pietilä on tunnettu
myös säveltäjänä, orkesterien
solistina ja kamarimuusikkona.
Suomen Jazzliitto myönsi 2016 Pietilälle
Yrjö-palkinnon, jota pidetään yleisesti arvostetuimpana suomalaiselle jazzmuusikolle myönnettävänä tunnustuksena.
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M

Esa Pietilä, Rovaniemen kirkossa 13.5. klo 18. Lippu 10 €.

RIK
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Kitarakonsertti
Korkalovaaran kappelissa
Kitaristi Ilkka Turta konsertoi Korkalovaaran kappelissa
tiistaina 13.6. klo 19. Vapaa pääsy, ohjelma 10€.

Seitakuoro on yksi kolmesta esiintyvästä kuorosta. Kuva: Kimmo Pallari

Requiem

– sielun messu soi kirkossa 21.5.
Requiem kuullaan sunnuntaina 21.5 Rovaniemen
kirkossa kello 15.00. Teos on noin tunnin mittainen.
Ennakkomyynti lippu.fi ja tuntia ennen ovelta.
Liput 20€.
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ROVANIEMEN kirkossa soi kaatuneiden
muistopäivänä 21.5. suomalaisittain harvoin esitetty Requiem. Tämä unkarilaisen
Frigyes Hidasin (1928–2007) säveltämä Requiem on omistettu maailmansotien uhreille.
– Requiem on koskettavan ajankohtainen, kaatuneitten muistopäivää ja kaikkia sodan uhreja kunnioittava teos, Lapin sotilassoittokunnan kapellimestari
Jaakko Nurila kertoo.
Kaatuneiden muistopäivää on vietetty vuodesta 1940
saakka marsalkka Mannerheimin käskystä.
– Päivää vietetään kaikissa suomalaisia koskettaneissa
sodissa tai esimerkiksi rauhanturvaamistehtävissä kaatuneiden muistoksi. Sodan muistot elävät vahvana vielä
tässäkin sukupolvessa, ei näistä tapahtumista kuitenkaan
niin pitkä aika ole, Nurila muistuttaa.
HIDASIN Requiem on ainutlaatuinen, sillä se on sävelletty puhallinorkesterille.
- Yleensä vastaavissa teoksissa orkesterina toimii
sinfoniaorkesteri, kuoron ja solistiryhmän lisänä. Tästä
tyylillisesti romanttisesta Requiemista tuli erityisen tärkeä
teos säveltäjälle. Hidasin kerrotaan sanoneen, että hän jää
viimeiseksi romanttisen tyylin säveltäjäksi.
Requiemin esittävät Rovaniemen kirkossa Lapin sotilassoittokunta sekä kolme kuoroa ja neljä solistia. Yhteensä
lavalla on noin 140 esiintyjää.
– Luvassa on suuri klassisen musiikin tapahtuma Suomen mittakaavassa. Lappilaisittain tämä on ainutkertainen mahdollisuus kokea upea mestariteos.

I

ESIINTYMÄSSÄ on laaja-alaista osaamis-

ta Pohjois-Suomesta: Kuoroina toimivat
Seitakuoro, Meri-Lapin oratoriokuoro ja
Kalajokilaakson oratoriokuoro. Solistiryhmän muodostavat Virva Puumala
(sopraano), Airi Tokola (altto), Aki
Alamikkotervo (tenori) ja Markku Liukkonen (basso). Lapin sotilassoittokuntaa
johtaa tuttuun tapaan musiikkimajuri
Jaakko Nurila.

Kaatuneiden muistopäivän ohjelmat ovat myös
osa puolustusvoimien alueellista kirkkojuhlaa. Jääkäriprikaati järjestää vuosittain Pohjois-Suomessa kaksi
isompaa kirkkojuhlaa, jossa musiikilla on keskeinen
tehtävä. Tämä poikkeuksellisen juhlava päivä alkaa kello 10 jumalanpalveluksella, jossa saarnaa sotilaspastori
Camilla Huuhtanen. Lapin sotilassoittokunta soittaa
jumalanpalvelusmusiikin.

Kaatuneiden
muistopäivä
su 21.5.
• Messu Rovaniemen kirkossa klo 10
• Saarna: Camilla Huuhtanen
• Musiikista vastaa Lapin sotilassoittokunta,
kapellimestarina Jaakko Nurila

Ilkka Turtan instrumentit ovat Bert Kwakkelin
rakentama Merula Special vuodelta 2013, sekä
tuntemattoman rakentajan Stauffer-kopio vuosilta 1910-1911.
Hän on aloittanut kitaransoiton opiskelunsa vuonna 1997 Matti Sillanpään johdolla, siirtyen vuonna
2004 Turun seudun musiikkiopistoon Risto Vuorisen
oppilaaksi. Vuonna 2006
Turta aloitti opinnot Turun
Musiikkiakatemiassa, jossa
hänen opettajinaan ovat
toimineet Timo Korhonen,
Jyrki Myllärinen ja Ismo Eskelinen. Turusta hän valmistui
musiikkipedagogiksi keväällä
2012, jonka jälkeen suoritetuksi
on tullut vielä musiikin maisteritutkinto vuosina 2013-2015 Belgialaisen Raphaella Smitsin
johdolla. Tämän lisäksi Turta on osallistunut
mm. Ricardo Gallenin, Marcin Dyllan ja Zoran
Dukicin mestarikursseille.
Kamarimusiikin saralla Turta on vaikuttanut
esimerkiksi kitaraduo Autio ja Turtan jäsenenä
kumppaninaan kitaristi Kalle Autio, sekä tämän
lisäksi kitaratriossa Elise & Her Mans, joka mm.
kantaesitti Tapio Nevanlinnan kappaleen Hitaita
rakeita keväällä 2012 osana Euroopankiertuettaan.
Klassisen musiikin lisäksi Turta on toiminut
Kaikukasti proggae-yhtyeessä ja kokemusta löytyy myös teatterimuusikkoudesta sekä perinteisen teatterin, että nukketeatterin saroilta.

Häämusiikki-ilta kirkossa
To 15.6. klo 19 Lapin sotilassoittokunta, kapellimestarina
Jaakko Nurila. Puhe: Camilla Huuhtanen, sotilaspappi
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €

Tuuletamme aistejanne ja
tuotamme kuuloelämyksiä
mielenkiintoisella ohjelmistolla, jossa esittelemme
häämusiikkia. Nyt on upea
tilaisuus kuunnella rakastetuimpia häämarsseja
ison orkesterin soittamana.
Kirkon penkit täyttyvät
tässä konsertissa – sydämellisesti tervetuloa!

37. vuosikerta | Julkaisija: Rovaniemen seurakunta | Päätoimittaja Kari Yliräisänen puh. 040 5032 734 kari.yliraisanen@evl.fi | Toimitussihteerit
Harriet Urponen p. 040 6700 277 harriet.urponen@evl.fi | Jouni Hagström puh. 040 6854 935 jouni.hagstrom@evl.fi | Lehtityöryhmä:
Kari Yliräisänen pj., Kari Gustafsson, Jouni Hagström, Sanna Kerola, Pasi Kokko, Markku Kukkonen, Maija Pieskä, Heikki Salo ja Harriet Urponen.
| Toimituksellinen aineisto Rovaniemen seurakunnan tiedotustoimisto, PL 8104, 96101 ROVANIEMI |Ulkoasu ja taitto Kotimaa Oy | Painatus
Suomalainen Lehtipaino Oy | Jakelu : Pohjois-Suomen Suorajakelu Oy | Tilaukset 25 euroa vuodessa | Painos 30 400 kpl.

Seuraava Pääsky ilmestyy ke 21.6.2017 | Aineisto ma 5.6.2017.
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”

Oi saunahetki
pyhäni,
puhdista
pese mieleni
ja sieluun
asti yllä
Tapani Juntusen mukaan miesten saunailta on matalan kynnyksen paikka tutustua seurakuntaan.

Kokemuksia jakamalla eväitä elämään

Sauna yhdistää miehiä ja mieliä
PYHÄNÄ paikkana tunnettu sauna
kuuluu osana Rovaniemen seurakunnan
toimintaan.
Norvajärven saunailloissa kokoontuu
säännöllisesti kymmeniä miehiä kristillisen sanoman ja ajankohtaisen keskustelun
äärelle.
On jälleen se keskiviikkoilta, kun
useampi auto eri puolilta Rovaniemeä
suuntaa Norvajärven leirikeskuksen rantasaunan pihamaalle. Jo hetken kuluttua
puulämmitteinen sauna tarjoaa pehmeitä
löylyjään lauteilla istuville miehille.
Ryhmän keski-iästä viestii yhden saunojan muisto. Hän osallistui yli viisikymmentä vuotta sitten rippileirille Norvajärvellä.
– Vielä siihen aikaan pojilla oli omat
rippileirinsä ja tytöillä omat leirinsä, mies
muistelee.
Vuosikymmenten myötä poikien rippileiri on vaihtunut miesten saunaillaksi.
Tapani Juntunen heittää lisää löylyä
kiukaalle. Hän kertoo osallistuneensa
seurakunnan saunailtoihin alusta alkaen.
Ensimmäisen kerran Juntunen oli mukana
jo 17 vuotta sitten. Nyt hänen vastuullaan
on kuljettaa seurakunnan autolla osallistujia saunailtaan.
Vapaamuotoisen jutustelun jälkeen illan
ohjelmassa on kristillisen sanoman vuoro.
– Kyllä se alustus vakavamielinen on,
melkein saarnakin voi olla. Monesti on
hyvinkin antoisia keskusteluja sen jälkeen.
Kristillinen sanoma on keskeinen osa
iltaa. Virsiä veisataan ja iltahartauden pitää
pappi. Jos pappi ei satu olemaan illan isäntänä, niin ilman seurakunnan edustajaa ei
illassa silti välttämättä jäädä. Myös entinen
kirkkoherra Ilmo Pulkamo osallistuu usein
saunailtoihin, kuten tänäkin iltana.
ENTINEN biologian opettaja Tapani

Juntunen on toiminut saunailloissa
itsekin alustajana ja kertonut valokuvin
matkoistaan eri puolille maailmaa, muun
muassa Israeliin ja Paavalin jalanjäljille
Turkkiin.
– Myös Senegalissa olen ollut Lähetysseuran ja Herättäjä-Yhdistyksen talkoohommissa, maapallon ympärikin matkannut Juntunen kertoo.

Risto Ikäheimo, Onni Tirkkonen, Tapani Juntunen ja Kari Vainio tapaavat saunaillassa
ystäviään ja kokoontuvat hengellisen sanoman ääreen. Parhaimmillaan ilta saa liikkeelle yli
30 osallistujaa.
Saunailta kokoaa väkeä laidasta laitaan
yhteiskunnan eri aloilta, työmiehistä korkeasti koulutettuihin.
– Nuorempia, vielä työikäisiä käy satunnaisesti illoissa. Ihan uusia kasvojakin
tulee mukaan, Juntunen sanoo.
Saunojien määrä vaihtelee. Parhaimmillaan saunaillassa on yli 30 osallistujaa,
ennätys on 35 miestä yhdessä illassa. Tänä
iltana paikalla on parikymmentä saunojaa.
– Paljon kulkee sellaisia, jotka eivät
muuten ole seurakunnan toiminnassa
mukana. Miesten saunailta on matalan
kynnyksen paikka tutustua seurakuntaan,
Juntunen toteaa.
Pukuhuonejutustelun jälkeen osallistujat siirtyvät leiripirttiin. Iltapalaksi on
tarjolla muun muassa makkaraa, kahvia ja
leipää.

RYHMÄ miehiä on jo istahtanut oleskelutilan tuoleille vaihtamaan kuulumisia
ennen pian kuultavaa aluekappalaisen
Topi Litendahlin alustusta, joka käsittelee pääsiäisen tapahtumia.
Liikuntaneuvos Risto Ikäheimo on
tehnyt päivätyönsä yrityselämässä ja ollut

luomassa hyvinvointimaisemaa yhteiseksi hyväksi. Eläkkeelle jäännin myötä
hän on tullut elämänsä risteyskohtaan.
Saunailtoihin Ikäheimo on osallistunut
pari vuotta.
– Olen hakemassa uusia ystäviä ja uutta
sanomaa. Sanoma on hyvä ja olen sivistänyt itseäni arjen ajatuksilla, joita pappi
lausuu. Nyt kuuntelen ajatuksia eri tavalla
kuin kouluaikana. Kerrankin olen kuuntelemassa enkä puhumassa.
– Veronmaksajana saan myös näin vastinetta kirkollisverolle, Ikäheimo tuumaa.
– Täällä välitetään ja kannustetaan välittämään toisista. Tulee pohdittua, miten
minäkin voisin olla toisille hyvä ja miten
täällä kuultavaa sanomaa voisi viestittää
eteenpäin.
Saunailtaan Ikäheimon kutsui mökkinaapuri, eläkkeellä oleva lääkäri, everstiluutnantti Onni Tirkkonen. Häntä askarruttavat kirkon ajankohtaiset asiat.
– Kiinnostavaa nähdä, miten seurakunta
selviytyy muutosmyllerryksistä. Näitä on
toki ollut kautta vuosisatojen eivätkä ne
tähän pääty. Kaikki löytävät aina ratkaisunsa kun vain malttavat hakea ja odottaa.

SAUNAILLAN väelle Onni Tirkkonen
toivoo hyvää elämää.
– Toivottavasti ollaan kaikki pitkässä
finaalissa. Täällä jaetaan yhteisiä kokemuksia, elämän myötä- ja vastoinkäymisiä. Saamme kuulla miten lähimmäiset
selviytyvät ja voi kertoa omista kokemuksistaan.
Rovaniemen seurakunnan puolesta
saunailtoja on viime vuodet organisoinut
yhteisen seurakuntatyön kappalainen
Tuomo Korteniemi hyvällä menestyksellä.
Myös eläkkeellä oleva armeijan upseeri
Kari Vainio pitää saunailtoja seurakunnalta hyvänä työmuotona.
– Tämä on sellainen mukava ikääntyvien miesten piiri. Täällä on hyviä ystäviä
ja hengellistä sanomaa tulee sopivasti.
On hienoa, että seurakunnasta tulee aina
joku, joka vetää tämän illan.
– Tässä on myös sopivasti vapaa hetki
vaihtaa ajatuksia ihmisten kanssa ennen
”virallisen” osan alkua, Vainio toteaa.
Ulkona kevätilta on vielä valoisa pari
tuntia kestäneen saunaillan lähestyessä
päätöstään. Useampikin laulettu virsi tuo
iltaan vahvan yhteisöllisyyden tunnelman
miesäänten kaikuessa komeasti Norvajärven rannan tuntumassa.
Pasi Kokko

Miesten saunaillat
Norvajärvellä
• Joka toinen keskiviikko klo 18.
• Lähtö klo 17.45 srk-keskus, Rauhank. 70.
• Ohjelmassa saunomista, iltakahvi,
alustus ja keskustelua.
• Yhteyshenkilö Tuomo Korteniemi, 040
630 3344 tuomo.korteniemi@evl.fi
• Kevään viimeiset saunaillat:
10.5. ja 24.5.
• Syyskausi alkaa 9.8. ja jatkuu 2 viikon
välein.

