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• 24.06. klo
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•

19 kirkossa Suvilaulujen ilta.
13 Somosen kirkolla juhannuksen jumalanpalvelus ja kesälaulut.
19 Meltauksen kappelissa Suvi-illan konsertti.
11 Alanamman koulumuseolla sanajumalanpalvelus.
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Vauhdikasta
menoa kesän
rippikouluissa

Lähes 600 nuorta käy tänäkin kesänä
rippikoulun Rovaniemellä.
Konfirmaatioissa ja rippijuhlissa on mukana
jopa kymmenisen tuhatta henkeä.
Isonen, itu, yökkö ja avustaja
ovat rippikoulun sanastoa.
Rainer Hiuspää

Keskiaukeama s. 6–7

Eetu Karppinen oli viime viikolla Korkalovaara-Ylikylän rippileirillä Norvajärvellä. Opetuksen välillä kuljetettiin palloa vauhdikkaasti.
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Pääkirjoitus

Kirkko kansan keskellä
K

esäkuun viikot Rovaniemen seurakunnan työssä ovat olleet vahvasti kansan keskellä elämistä. Touko-kesäkuun
vaihteessa tuhannet koululaiset opettajiensa kanssa kiittivät
Jumalaa lukuvuoden työstä kirkossa ja kappeleissa riemulla
suvivirttä veisaten. Samoihin aikoihin akateeminen väki kokoontui jumalanpalvelukseen juhlallisen promootion osana.
Heti kohta näiden jälkeen palveltiin jumalanpalveluksin
sekä runon, musiikin ja yhteislaulujen hetkissä Eläkeliiton
liittokokouksen, Keskustan ja Kokoomuksen puoluekokousten väkeä.
Seurakunnan näkökulmasta voi sanoa, että on ollut ilo palvella ja tehdä yhteistyötä. Runsaasta myönteistä palautteesta päätellen kirkolliset hetket ovat olleet myös järjestäjille ja
osanottajille merkityksellisiä.

Y

hteistyökuviot kertovat luottamuksesta seurakuntaan, erityisesti siihen, että seurakunnan sanoma sisältää tärkeitä arvoja, jotka rakentavat niin lähiympäristöä kuin koko yhteiskuntaa.
Rovaniemen seurakunnan strategiset arvot – totuudellisuus,
välittäminen, yhteisöllisyys ja oikeudenmukaisuus – antavat
tärkeän viestin siitä, miten seurakunta haluaa tukea niin yksittäistä ihmistä kuin ihmisryhmiä heidän sen hetkisessä elämäntilanteessaan.
Yhteistyön ojennettuun käteen tarttuminen merkitsee uusien yhteyksien syntymistä ja verkostoitumista, jonka kautta

taas avautuu lisää mahdollisuuksia uudenmuotoisiin toimintoihin ja tapahtumiin.
Ratkaisevaa ei ole se, kuka käden ojentaa tai keneltä aloite tulee, vaan siihen vastaaminen. Ojennettuun käteen tarttumalla luodaan yhteistä tulevaisuutta.

T

änään, virran ollessa lievästi ulospäin kirkosta, seurakuntien on katsottava strategisesti tulevaisuuteen. Mitkä ovat
niitä tehtäviä ja toimintoja, joihin seurakuntien tulee keskittyä
ja millä tavalla verkostoitua?
Ihmiset eivät kokoonnu seurakunnallisiin tapahtumiin yleisluontoisen lehti-ilmoituksen innoittamina niin kuin ennen.
Niinpä tiedotus, mainonta ja seurakunnan yhteyteen kutsuminen on selkeästi kohdennettava kulloinkin eri ryhmille, ns.
segmentoidusti. Siihen löytyy nyt yhä enemmän apua myös
vauhdilla uudistuvasta tietotekniikasta.
Tästäkin näkökulmasta verkostoituminen on aivan erityisen
tärkeää tulevaisuuden seurakuntaelämää ajatellen.
allupien mukaan monet sanovat uskovansa toisin kuin kirkko opettaa. Sanontaan liittynee se virhe, ettei välttämättä edes tarkasti tiedetä, mitä kirkko opettaa.
Yksilöllisen vakaumuksen korostus näyttää kuitenkin olevan
trendi. Tämä asettaa väkevän haasteen seurakuntien työntekijöille, miten ilmaista uusin sanoin ja tuorein tavoin evankeliumin sanomaa.

kärsimykset, ja nyt hän istuu Jumalan valtaistuimen oikealla puolella.
Ajatelkaa häntä, joka kesti syntisten ankaran vastustuksen, jotta
ette menettäisi rohkeuttanne ja antaisi periksi.
Vielä te ette ole joutuneet vuodattamaan vertanne taistelussa
syntiä vastaan.
Te olette unohtaneet tämän sanan, joka rohkaisee teitä kuin isä
poikiaan:

Laulaen kesään

änäänkin voimme sanoa rohkeasti, että kristillinen usko on
yhä merkityksellinen vastaus ihmisen kysymyksiin olemassaolosta. Tiede vastaa kysymykseen, minkälainen todellisuus
on ja kristinusko mitä varten. Kysymys olemassaolon tarkoituksesta ja mielekkyydestä avautuu siitä, että Jumala on ihmisen perusluottamuksen perustana.
Olennaista evankeliumin viestimisessä uusin sanoin on, että se antaa kokonaisvaltaisesti tunnon elämän mielekkyydestä, järkevyydestä ja tarkoituksesta.
Siis tulevaisuuden ja toivon kansalle – ja kirkolle.

Kari Yliräisänen, vt. kirkkoherra

Kirkon kynnys

Viikon sana
– Älä väheksy, poikani, Herran kuritusta,
älä masennu, kun hän ojentaa sinua
jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa,
hän lyö jokaista, jonka pojakseen
ottaa.
(Heprealaiskirje 12: 1–6)

Hartaus
Kuva Harriet Urponen

Lehti oli puussa, kukat olivat alkaneet kukkia. Ilta oli kaunis ja täynnä iloa vihdoin koittaneesta keskikesästä. Ajoin kesäisessä auringonpaisteessa perinteiseen juhannuksenviettopaikkaani.
Kun astuin autosta ulos ja koolla oleva väki näki tulevan pastorin
saapuvan paikalle, kajahti tuttu virsi: ”Jo joutui armas aika ja suvi suloinen, kauniisti joka paikkaa, koristaa kukkanen.”
Tuosta hetkestä on kulunut muutamia vuosia ja tulevasta pastorista
on tullut oleva pastori. Olen laulanut lukemattomia kertoja Suvivirttä koulujen kevätkirkoissa, kesähäissä ja kerran jopa keskellä talvea aikoinaan opettajana toimineen vanhuksen sairasvuoteella.
Kuitenkin tuo yllä kuvaamani
kesäinen juhannusaattoilta ja herkkä laulutuokio läheisten kanssa on
piirtynyt erityisen vahvasti mieleeni. Yhteinen laulu hiljensi minut –
ja toivottavasti myös muunkin väen – kiittämään kesästä ja elämän
hyvyydestä.
Lauluihin liittyy paljon muistoja. Kun kuulee tutun kappaleen,
saattaa muistaa, missä ja milloin
on kyseisen laulun aiemmin kuullut tai laulanut.
Tunteet, ajatukset ja lähellä olevat ihmiset piirtyvät mieleen. Tietystä laulusta voi ajan kuluessa tul-

T

G

Katse suunnattuna Jeesukseen
Kun siis ympärillämme on todistajia kokonainen pilvi, pankaamme pois kaikki mikä painaa ja synti, joka niin helposti kietoutuu meihin.
Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme, katse suunnattuna Jeesukseen,
uskomme perustajaan ja täydelliseksi tekijään.
Edessään olleen ilon tähden hän
häpeästä välittämättä kesti ristillä

Yhden olennaisen tärkeän näkökulman uusiin sanoituksiin
avaa ihmisten ikiaikainen kysymys olemassaolosta. Miksi ylipäätänsä on olemassaoloa? Mikä tämän kaiken tarkoitus on?
Mikä on minun olemassaoloni merkitys ja tarkoitus?

Voimasanoja 200 vuotta
Nyt ei ole kyse niistä suuttumusta
ilmaisevista ärräpäistä, joita ei saisi sanoa. Nyt on kyse niistä todellisista voimasanoista, joita 200 vuotta täyttävä Suomen Pipliaseura julkaisee. Nyt on kyse Raamatusta.
Sanotaan, että uskonpuhdistuksen tuloksena Raamattu saatiin kansan kielelle ja kansan käsiin. Väite
on sikäli oikea, että suomenkielinen Uusi testamentti ilmestyi 1548
ja Raamattu 1642.
Painokset olivat kuitenkin pieniä.
Vuosina 1548–1776 julkaistiin yhteensä noin 17 000 suomenkielistä Raamattua tai Uutta testamenttia. Vaikka Suomen väkilukukin oli
pieni, ei Raamattu todellakaan vielä
kulunut kansan käsissä.

Suomi lähetyskenttänä

la pieni tietopankki, johon kerääntyy aarteita elämän varrelta. Laulu ei laulamisen tai laulun kuulemisen jälkeen olekaan enää vain
pelkkä laulu.
Virret ja hengelliset laulut kertovat elämästä. Ne voivat koskettaa
syvälle sieluun asti. Virsien sanoin
saamme rukoilla ja ihmetellä maailmaa. Joskus virsistä löytyvät ne
ajatukset, joita emme ole osanneet
sanoiksi pukea. Virsistä löytyy sanoja ja säveliä erilaisiin tilanteisiin
elämän arkeen ja juhlaan. Laulamme sitten virsiä yksin tai yhdessä
toisten kanssa, ne tuovat siunausta
elämäämme, vievät meitä lähemmäksi Jumalaa.

Suvivirsi ohjaa meitä kiittämään Luojaamme kesästä. Lehti
on puussa, kukat kukkivat. Olemme saaneet jälleen uuden kesän.
Luoja on siunannut meitä uudella kukoistuksella.
Kesä tarjoaa meille mahdollisuuden olla luonnossa, levätä ja
viettää aikaa läheistemme kanssa.
Mikä voisi olla parempi syy laulaa ja olla lähellä Jumalaa?
Kenen kanssa sinä voisit laulaa
Suvivirttä tänä juhannuksena tai
muissa kesän hetkissä?
Inka-Riina Valtonen
Pastori

Lontoossa perustettiin 1804 raamattuseura, joka otti tehtäväkseen levittää Raamattuja kaikkialle maailmaan. Skotlantilainen John Paterson (1776–1855) aikoi lähetystyöhön Intiaan, mutta koska se ei ollut
mahdollista, hän päätyi Ruotsiin ja
Suomeen.
Patersonin tavoitteena oli perustaa myös Suomeen raamattuseura,
joka painattaisi Raamattuja kansan
käyttöön. Paterson sai puolelleen
Turun piispan ja jopa kenraalikuvernöörin.
Pelättiin kuitenkin, ettei lupaa brittien tukemaan hankkeeseen saataisi,
koska Venäjä ja Iso-Britannia olivat
sodassa keskenään. Monen mutkan
kautta suunnitelma esitettiin Venäjän
keisarille, joka hyväksyi hankkeen ja
antoi itsekin siihen rahaa.

sekä Suomen luterilaisten että Venäjän ortodoksien kanssa, ja samaa
tunnustusten välistä yhteistyötä jatkavat tämän päivän raamattuseurat
eri maissa.

Puhutko Pipliaa?
Suomen kirjakielen synty ja suomenkielinen Raamattu liittyvät
yhteen. Nykyäänkin monet kielet
saavat raamatunkäännöstyön tuloksena kirjoitetun muodon. Se,
mikä on meille itsestään selvää,
on monille kieliryhmille uutta ja
ihmeellistä.
Arkinen sanastomme sisältää
monia Raamatun kielikuvia, vaikka
emme aina niiden alkuperää tunnista. Puhumme kielletystä hedelmästä, Jobin postista ja Jaakobin painista. Juhlapuheissa puolestaan saatetaan siteerata Raamattua ja väittää,
että kyse on vanhasta suomalaisesta sananlaskusta.
Tunnemme siis Raamattua, emmekä kuitenkaan tunne. Pitäisikö
siihen tutustua paremmin? Jos edellisestä lukukerrasta on aikaa, kannattaa aloittaa Uudesta testamentista. Vanhan testamentin keskeiset
kohdat voi kerrata vaikkapa lasten
Raamatusta ja siirtyä sitten oikeaan
Pipliaan.

Ripeää ekumeniaa
Paterson tuli Suomeen 1811. Jo seuraavana vuonna perustettiin Turussa Pipliaseura ja päätettiin Raamattujen painamisesta. Vuoteen 1824
mennessä painettiin suomeksi 19
250 Raamattua ja 28 000 Uutta testamenttia. Tulos oli huikea edellisiin vuosisatoihin verrattuna.
Raamattulähetys yhdisti erilaisia
kristittyjä. Paterson teki yhteistyötä

Pirjo Pyhäjärvi
kirkkovaltuuston varapj.
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Credo – uskon

Yrittäjä Pekka Ruokanen:

Kasva täysi-ikäiseksi!
Kasvu yhteydessä

Kuva

”Hänen on tultava suuremmaksi, minun pienemmäksi.”
(Joh 3:30)

Kristinusko on yhteisöllistä. Kukaan ei voi säilyä eikä kasvaa uskon tiellä kotona yksinään. Siksi
seurakunta on välttämätön. Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka
on yksi kokonaisuus, mutta jossa
on monta jäsentä; vaikka jäseniä on
monta, ne kaikki yhdessä muodostavat yhden ruumiin. (1 Kor 12:12.)
Jeesukseen uskovina me olemme maailman laajuisen Kristuksen
ruumiin, seurakunnan jäseniä! Se
on mahtavaa! Menet minne päin
maailmaa tahansa, löydät aina seurakunnan ja ystäviä!
Kasvun tiellä jokaisen tulisi löytää oma pienryhmä. Jeesus lupaa,
että etsivä löytää.
Ole rohkea, avoin ja aktiivinen.
Älä odota kutsua vaan toimi itse! Yhteydessä toisiimme me saamme Paavalin sanoin: vahvistusta ja puolin ja
toisin rohkaisua yhteisestä uskosta.
Muista, että paholainen pyrkii estämään yhteyden toisiimme.
Herkästi pahoitamme mielemme ja
loukkaannumme. Älä suostu paholaisen ”kätyriksi”! Jeesukseen ei
tarvi loukkaantua koskaan!

Todistamalla arjessa

"Kasvu on elämänikäinen prosessi", sanoo Pekka Ruokanen.

Y

rittäjänä olen oppinut ja jo nuorena kauppaopistossa 60-luvulla meille opetettiin yksinkertaista tosiasiaa: jos et kasva, kuihdut
ja kuolet pois. Tämä on totta yrityselämässä.
Yllätys oli aikanaan minulle,
että hengellisestikin meidän tulee kasvaa ja se on jopa raamatullista.
Keväällä pienessä miesten ryhmässä käsiteltiin aihetta ja siitä myös vilkkaasti keskusteltiin.
Minua pyydettiin siitä alustamaan
ja sen olen kirjoittanut pyynnöstä
myös Pääskyn lukijoille.

Kasvun perusta
Kun me synnymme fyysisesti,
alamme heti kasvaa. Kunhan vain
saamme äidinmaitoa, paino ja pituus lisääntyvät jo muutamassa
kuukaudessa. Samalla tavalla kun
me hengellisesti uudestisynnymme, tulemme uskoon, me alamme
kasvaa. Ainakin jos saamme oikeaa hengellistä ravintoa, Jumalan sanaa.
Yksinkertaisesti: uskon syntyminen meissä on lähtökohta hengelliselle kasvulle.
Usko puolestaan on Jumalan teko. Ihminen ei voi omasta järjestään eikä voimastaan uskoa Jeesukseen.
Usko ei synny yrittämällä. Jeesuksen tehtävänä on synnyttää usko eikä sinun tai minun. Perustus on jo laskettu, ja se on Jeesus
Kristus. Muuta perustusta kukaan
ei voi laskea. (1. Kor 3:11.)
Tällä perustalla me seisomme ja

kasvamme, mutta vain Jumala suo
kasvun!

luaa, että rakkautemme häneen kasvaa.

Miksi tarvitsemme kasvua?

Voimme kasvaa
lukemalla Raamattua

Meistä aikuisista miehistä sanotaan usein: ”pojat ovat aina poikia”.
Mutta eihän se näin voi olla. Meidän tulee vuorollamme kasvaa aikuiseksi ja ottaa vastuu omasta elämästämme. Samaan meitä opettaa
Raamattukin.
Toisen Pietarin kirjeen kolmannen luvun viimeisessä jakeessa
Pietari kirjoittaa selvästi: Kasvakaa hengellisesti täysi-ikäisiksi ja
tutustukaa yhä paremmin meidän
Vapahtajaamme ja Herraamme Jeesukseen Kristukseen.
Lainopettaja kysyi Jeesukselta:
”Opettaja mikä on lain suurin käsky?” Vanhassa testamentissahan on
yli 600 käskyä. Jeesus vastasi: ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi!”
Siksi Paavali muistutti efesolaisia: rakkaus on elämämme perustus ja kasvupohja. Rakkaus siis luo
pohjan kasvulle.
Arjessa meidän rakkautemme
mitataan. Ainakin minä olen usein
joutunut pyytämään anteeksi läheisiltäni kotona sekä työpaikalla ja
vähän muuallakin.
Lutherin mukaan ihminen pitää
luonnollista itserakkautta itsestään
selvänä tosiasiana. Sen sijaan ihmisen tulee pitää lähimmäisen tarpeita yhtä tärkeinä kuin omiaan. Jeesus sanoo – joka paljon on saanut
anteeksi, rakastaa paljon. Jeesus ha-

Kun tapaamme mielenkiintoisen
uuden henkilön, haluamme oppia
tuntemaan häntä paremmin. Jeesus on Raamatun päähenkilö. Häntä me opimme tuntemaan paremmin ja syvällisemmin Raamatusta.
Siksi Raamatun lukeminen on erittäin tärkeää.
Suuri apu Raamatun säännölliseen ja johdonmukaiseen lukemiseen on Raamatun lukukalenteri. Niitä on monenlaisia, mutta tärkeintä on päivittäinen, sanoisin, kurinalainen lukeminen. Jumala puhuu meille nimenomaan Raamatun
lehdillä ja siitä seuraa aina siunaus
koko elämään.
Siksi Kolossalaiskirjeessä on
yksinkertainen kehotus: ”Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana.”
(Kol 3:16.)

Jumala vastaa rukouksiin
Raamattu lupaa: ”Minä johdatan
heitä, kun he kulkevat rukoillen.”
Rukous ei ole pelkästään puhumista ja pyytämistä, vaan myös
kuuntelemista, hiljaisuutta Jumalan edessä. Se vaatii harjoitusta,
mutta harjoitus tekee mestarin tässäkin asiassa.
Olen oppinut, että Jumala ei oikeastaan tee muuta kuin vastaa rukouksiin. Rukousvastaukset puolestaan rohkaisevat meitä jatkuvan
kasvun tiellä.

Monikaan kehotuksistamme huolimatta ei lue Raamattua. Siksi me
uskovat olemme useasti ainoa raamattu, jota luetaan.
Vuosia sitten erään tinkauksen
päätteeksi minulle tokaistiin: kehtaatkin – ja vielä uskovainen. Hämmästyin, että ”tinkauskaverini” tiesi jotain minun uskovaisuudestani.
Pyysin anteeksi ja asia korjaantui
välittömästi!
Vaimoni kertoi puolestaan tarinan ystävästään, jonka kanssa he
olivat tutustuneet jo opiskeluaikoina. Kahvittelun lomassa vaimo oli
tokaissut, että sinullekaan en ole
koskaan puhunut suoraan uskosta
Jeesukseen. Ystävä oli vastannut
hauskasti: olenhan lukenut sen rivien välistä.

Hyvä niinkin, mutta vielä parempi olisi lukea selvästi riviltä!
Sillä yksikään, joka häneen uskoo,
ei joudu häpeään. (Room 10:11)
Todistaminen tuntuu joskus kovin juhlalliselta. Sehän tarkoittaa
yksinkertaisesti Jeesuksesta kertomista. Siihen me saamme Pyhän Hengen voiman. Sen Jeesus
itse meille lupasi. (Apt 1:8) Samalla uskomme kasvaa ja rohkeutemme lisääntyy!

Mitä kasvusta seuraa?
Kristityn elämä on toisia varten.
Olen säilyttänyt pienen lapun Raamattuni välissä. Siinä muistutetaan; kukaan ei tule onnelliseksi
pelkästään omistamalla paljon.
Todellinen onnellinen elämä on
toisia ihmisiä varten. Siksi suostu tekemään jotain seurakunnassa
vaikka vain pieniä asioita. Pelkkä
istuminen kehittää meistä vain hyviä arvostelijoita. Pienetkin asiat
rohkaisevat ja kasvattavat.
Monelle miehelle jo pelkästään
kolehdin kantaminen voi olla pieni mutta lopulta iso asia tai kirkon
ovella puolison kanssa virsikirjojen jakaminen ja väen tervetulleeksi toivottaminen. Jumalanpalvelukset ja hengelliset tilaisuudet
tehdään lopulta yhdessä.
”Hän antoi seurakunnalle sekä
apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat, sekä paimenet ja
opettajat varustaakseen KAIKKI
seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristukseen ruumiin rakentamiseen.” (Ef 4:11,12)
Tämän takia tarvitsemme seurakunnissa hengellisesti täysi-ikäisiksi kasvaneita kristittyjä kantamaan vastuuta. Kasvu on elämänikäinen prosessi. Kerran taivaassa
me olemme vasta täydellisiä.
Kunkin jäsenen toimiessa oman
tehtävänsä mukaan, näin ruumis
kasvaa ja rakentuu rakkaudessa.
(Ef 4:16)
Pekka Ruokanen

Lähellä Sinua

Rovaniemen seurakunnan
syyskauden avaus su 2.9.
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.
Ennakko-ilmoittautuminen Merita Orell-Kiviniemi,
p. 040 7301 965.
18 Sanan ja rukouksen ilta kirkossa.
- puhe, evankelista Ilkka Puhakka.
- rukouspalvelu.
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Kirkkoherran koulutuksesta tohtoriksi väitellyt Pekka Asikainen:

Seurakunnan johtaminen ei poikkea
muista organisaatioista

Pentti Tepsa siirtyy
Kemijärven vt. kirkkoherraksi
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on antanut Ounasjoen piirin
kappalaiselle Pentti Tepsalle virkamääräyksen Kemijärven seurakunnan vt. kirkkoherraksi 1.9. alkaen ensi vuoden elokuun loppuun.
Aiemmin yliopisto- ja oppilaitostyön pappina ollut Tepsa on toiminut Ounasjoen piirin kappalaisena syksystä 2009. Tuomiokapituli
on todennut hänet kelpoiseksi hakijaksi myös Rovaniemen kirkkoherran virkaan.
Kemijärven kirkkoherran virkaa
hakivat viime syksynä kappalainen

Aki Lautamo ja Venäjällä lähetystyössä oleva Juha Saari. Tuomiokapituli ei katsonut kumpaakaan
kelpoiseksi hakijaksi, koska he eivät osallistu messun toimittamisen
yhdessä naispappien kanssa. Kapitulin päätöksestä seurannut valitusprosessi kestänee ainakin vuoden,
jonka jälkeen edessä on joko vaali tai viran julistaminen uudelleen
haettavaksi.

Rask-Litendahl
vs. kappalaiseksi,
Heini Kesti oppilaitospapiksi
Pentti Tepsan sijaiseksi vs. kap-

palaiseksi on määrätty seurakuntapastori Elina Rask-Litendahl,
joka palaa työhön hoitovapaalta 3.9. Rask-Litendahlin sijaisena
Saaren-Nammankylien piirin seurakuntapastorina jatkaa Inka-Riina Valtonen.
Kesäkuussa 2010 papiksi vihitty Heini Kesti tulee hoitovapaalta
oppilaitospapiksi elokuun alusta.
Oppilaitostyössä puolitoista vuotta sijaisena ollut Maija Konttinen
on siirtynyt papiksi Oulun Karjasillan seurakuntaan.
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Pekka Asikainen lupasi tohtoripromootiota edeltäneissä miekanhiojaisissa
puolustaa parempaa johtajuutta.
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Tilanteen
mukainen
toiminta
• roolivarasto

Ensin tehtävä,
sitten asema
Onko seurakuntatyö sitten liian
kirkkoherrakeskeistä?
– Arvio riippuu paljon siitä,
millaisen rooli kirkkoherra ottaa.
Siinä on kyse pitkälti samoista lainalaisuuksista missä tahansa organisaatiossa ja sen johtamisessa, Asikainen tähdentää.
– Se voi olla ongelmallista, jos
asemasta tulee itsetarkoitus ja itse tehtävä hämärtyy.
Asikainen korostaa, että ensin
pitää aina olla mielessä tehtävä
eikä asema. Pappina kirkkoherrakin on perustehtävässään palvelija.
– Se toteutuu silloin kun kirkkoherra ei liikaa linnoittaudu
hallinnon labyrintteihin, vaan on
mukana mahdollisuuksien mukaan jumalanpalveluselämässä ja
kirkollisissa toimituksissa.
– Näin ei katoa tuntuma perustehtävään ruohonjuuritasolla,
Asikainen korostaa.
Hengellisen moninaisuuden
sietäminen on yksi kirkkoherran
tehtävän hoitamisen avainasioita.
– Kirkkoherran on hahmotettava laajasti hengellinen elämä. Tämä on keskeinen puoli pastoraalista johtamista, Asikainen pohtii.
Hänen arvionsa mukaan tämä on aika laajasti ymmärrettykin seurakunnissa, mutta on myös
toisenlaisia esimerkkejä. Silloin
kaikesta muusta paitsi hengelli-

Johtamisen
kokonaiskenttä
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Rainer Hiuspää

Muutosjohtaminen
• strateginen
johtaminen

j oh

Pekka Asikainen vertaa koulu- ja
sairaalamaailmaan perusteesiään
siitä, että ei ole erityistä kirkollista johtamista.

Työkulttuuri
ilmapiirijohtaminen

•

n
ine

Kuten rehtori
tai ylilääkäri

– Rehtorin tehtävänä on toimia
pedagogisena johtajana ja tasoittaa tietää opetuksen toteuttamiseen
kuten myös johtava lääkäri tekee
oman lääkäritiiminsä kanssa sairaalassa.
– Vastaavasti kirkkoherran tehtävä on tasoittaa tietä jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten,
kasvatuksen, diakonian ja lähetyksen toteutumiseen seurakunnan toiminnassa.
– Huolehtiessaan hengellisestä perustehtävästä on tärkeää, että
kirkkoherra on itse siihen sitoutunut ja elää itse uskosta.
– Seurakunta on maailmassa ensisijaisesti hengellisen perustehtävänsä toteuttamiseksi. Siksi kaikkea toimintaa, hallintoa ja taloutta
tulee tarkastella tästä käsin.

/

misesta, Asikainen painottaa.
Seurakunnissa keskiössä on pastoraalinen johtaminen, jossa korostuu kirkon hengellisestä perustehtävästä muistuttaminen ja jonka
voi rinnastaa esimerkiksi oppilaitosten pedagogiseen johtamiseen
tai armeijan sotilasjohtamiseen.
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apin yliopiston kesäkuun promootiossa kasvatustieteen tohtoriksi promovoitu Pekka Asikainen on tuonut keskusteluun kirkkoherran roolista väitöskirjansa
johtopäätöksenä johtamisen kokonaiskentän, joka ilmentää seurakunnan johtamisen moniulotteisuutta.
– Sinällään ei ole olemassa erityistä kirkollista johtamista. Vaikka kirkon perustehtävä on hengellinen, työn tekemiseen ja organisaatioon liittyvät asiat eivät poikkea muiden organisaatioiden johta-

o
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Kehittymiskyky
itsesäätely
• kehityshalu
•

Tunneäly
• itsetietoisuus
• itsehallinta
• motivaatio

Asikaisen väitöskirjan sovellus: johtamisen kokonaiskenttä.

sestä elämästä on tullut itsetarkoitus.

Vuorovaikutus ja
verkostoituminen
Kirkkoherran tehtävässä korostuvat avoin vuorovaikutus ja verkostoitumisen kyky, erityisesti suurissa seurakunnissa, jotka
ovat samalla suuria työyhteisöjä.
– On toivottavaa, että kirkkoherralla on rohkeutta verkostoitua yhteiskunnan eri toimijoiden
kanssa, Asikainen pohtii.
Hän näkee Rovaniemen mielenkiintoisena, Lapin ja jopa koko kalottialueen pääkaupunkina.
Toisaalta täällä on pohjoisen juurevuutta ja välittömyyttä, mutta
samalla mm. yliopiston lisääntyvässä määrin tuomaa kansainvälistä ilmapiiriä.
– Tästä kaupungista ja seurakunnasta voi syystäkin olla ylpeä, hiippakuntasihteeri Asikainen luonnehtii.

Tunneäly
avainasemassa
Asikaisen mukaan johtajuuden
suuri haaste on tunneäly: kyky
tulkita itseä, omia tunteita ja sitä
kautta myös muita ihmisiä. Jos
se puuttuu, sitä on vaikea korvata.
– Kukaan ei ole syntynyt kirkkoherraksi. Suuren seurakunnan
johtamisessa voi parhaiten menestyä henkilö, jolla on hyvä itsetuntemus ja kyky ottaa vastaan.
– Toisaalta johtaminen on sidottu persoonaan, toisaalta johtajuuteen voi oppia oman persoonansa lisääntyvän tuntemisen myötä.
– On vaikea sanoa, kumpaa painottaa, mutta ne kulkevat käsi kädessä

Koulutus karsii
ja vahvistaa
Pekka Asikaisen tutkimuksen
mukaan kirkon oma seurakuntatyön johtamisen koulutus (Kirjo
1) kohentaa pappien johtamistaitoja.
Koulutus palvelee niin yksilöä
kuin yhteisöäkin. Opiskelijat tun-

nistavat koulutuksen aikana omat
edellytyksensä hoitaa kirkkoherran tehtäviä aiempaa paremmin.
10 Lisääntyneen itsetuntemuksen ja
pohdinnan myötä myös urasuunnitelmat selkeytyvät molempiin
suuntiin
– Myönteinen tulos koulutuksesta on oma arvio, että kokee
sopivansa johtajaksi. Mutta yhtä
tärkeää on myös sen toteaminen,
ettei tämä tehtävä ole minulle.
– Näin johtamistehtäviin ei
ajaudu henkilöitä, joilla ei ole
edellytyksiä toimia johtajina, Asikainen toteaa.
Koulutus auttaa myös näkemään kirkkoherran tehtävät kokonaisvaltaisesti.
– Opiskelijoiden näkemykset
etenkin ihmissuhdejohtamisesta
laajenevat, ja he oppivat arvostamaan kirkkoherran tehtävää aiempaa enemmän.
– Tämä parantaa alais- ja työyhteisötaitoja seurakunnissa, joiden työkulttuuria luonnehditaan
usein yksilökeskeiseksi, Asikainen arvioi.

Ongelmat
vähentyneet
Ev-lut kirkko on vuodesta 2002
lähtien edellyttänyt kirkkoherran
virkaa hakevilta seurakuntatyön
johtamisen tutkintoa.
Koulutuksen tavoitteena on antaa kirkkoherran tehtävän edellyttämiä tietoja, taitoja ja asenteita.
Koulutus sisältää myös psykologisen testin. Tutkinnon on suorittanut tähän mennessä toista tuhatta pappia.
Asikainen arvioi koulutuksen
hyödyttäneen merkittävästi kirkkoa ja seurakuntia. Työilmapiiriä
mitanneiden barometrien mukaan
ongelmallisia seurakuntia on aiempaa merkittävästi vähemmän.
– Arvelen siinä näkyvän myös
koulutuksen vaikuttavuuden.
Asikaisen väitöskirja ”Kirkkoherran virkaan pätevöittävä johtamiskoulutus opiskelijoiden arvioimana” hyväksyttiin Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa keväällä 2010.
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Kaisu ja Jani miettivät
hääpaikan tarkkaan

VAIVATON VIHKIHETKI
KIRKOSSA
Tänä vuonna on kolme
nonstop-vihkimisten päivää.

S

euraava Vaivaton vihkihetki kirkossa on ensi viikon perjantaina 29.6.
Silloin avioituvat muiden muassa rovaniemeläiset Kaisu Leskinen ja Jani
Alaluusua. Pariskunta puntaroi pitkään
sitä, miten he voisivat saada omannäköisensä pienimuotoiset häät.
Sulhanen esitti maistraattiin astelemista, kun taas morsian toivoi kirkkohäitä. Välillä ajatuksissa käveltiin morsiamen kotikirkon käytävällä Sallassa
tai seisottiin papin edessä morsiamen
kotipaikassa.
– Olettaisin, että suurella osalla naisista on haave kirkkohäistä, Kaisu Leskinen sanoo.
– Minusta se on kaunis perinne, josta
on syytä pitää kiinni, hän jatkaa.
Lisäksi Kaisulle on tärkeää, että
avioliitto on kristillinen, sillä hän kokee uskonnolliset arvot tärkeiksi.
Leskinen ja Alaluusua vihitään Rovaniemen kirkossa, jonne on kutsuttu
pariskunnan lähisuku. Sen jälkeen pariskunta – edelleen Leskinen ja Alaluusua – viettää hääjuhlaa hieman isommassa seurueessa.
Juhlaruoat on tilattu pitopalvelusta,
mutta leipomukset tehdään omin voimin.
– Olen patistanut koko lähisuvun leipomaan, kun itse olen aika tumpelo,
Kaisu sanoo.
Myöhemmin toiveissa on vielä juhlistaa avioliittoa matkalla, mutta sen aika on ehkä vasta seuraavana talvena.

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. 335 5200.

Helmikammarin
Kaisu Leskinen avioituu kesäkuussa.

Vaivatta naimisiin
myös kirkossa

Maistraatti on ollut yleistyvä vaihtoehtoinen vihkipaikka kirkolle. Monet
perustelevat sitä sillä, että eivät halua suurellisia kirkkohäitä. Siksi monet seurakunnat ovat ryhtyneet tarjoamaan vaihtoehdoksi pienimuotoisia
kirkkohäitä.
Rovaniemelläkin vihkimiset ovat
olleet suosittuja, ja tänä vuonna edessä on vielä kolmet suuret ”pikkuhäät”.

Häätilaisuus on nimeltään Vaivaton
vihkihetki, ja sen aikana vihitään useita pariskuntia. Suurin osa pariskunnista vihitään yksittäin, mutta myös yhteisvihkimiseen voi osallistua.
Vaikka ”hääpäivät” ja ”hääyöt” ovat
osoittautuneet suosituiksi, seurakunnasta muistutetaan, että kirkossa voi
mennä naimisiin muulloinkin – ja aivan yhtä pienimuotoisesti kuin maistraatissa.
Tiia Haapakangas

Sydän täynnä kiitollisuutta
A

– Parasta työssäni on ollut kanssakäyminen ihmisten kanssa, Hämäläinen toteaa.
Työn kautta hän on saanut elinikäisiä
ystävyyssuhteita ja oppinut ”olemaan
korvana”, kuuntelemaan. Sen lisäksi
hän on saanut seurata läheltä päätöksentekoa ja luottamushenkilöiden toimintaa.

Pehmeä lasku
Jos Hämäläisellä oli pehmeä lasku tullessaan osa-aikatyöhön Rovaniemen
seurakuntaan yli 25 vuotta sitten, on sitä ollut myös eläkkeelle jääminen: hän

Olet tervetullut kammarille vapaaehtoiseksi,
ilmoittautuminen on jatkuvaa. Vapaaehtoisena
voit toimia kyläpaikan tai keittiön vapaaehtoisena, toimintatuokioiden vetäjänä,
kuuntelijana ja keskustelijana tai kammarin
monenlaisissa ylläpitotoiminnoissa.
Tied. Riitta Pitkänen, puh. 0400 376 472.

Välittäminen on inhimillisyyttä – tulethan
Sinäkin mukaan!

jäi osa-aikaeläkkeelle viitisen vuotta
sitten.
Nyt elokuussa hän jää kokonaan
eläkkeelle kiitollisena ja iloisena, mutta toisaalta hieman haikein mielin. Iloisena siitä, että hän voi nyt kääntää puhtaan lehden elämänsä päiväkirjasta ja
tehdä sydän avoimena ratkaisuja jokaisena päivänä.
Hämäläinen kokee olleensa etuoikeutettu, kun hän on saanut olla Rovaniemen seurakunnan työntekijä.
Harriet Urponen

Seuraa viikoittaisia ilmoituksia Uusi Rovaniemilehdessä ja seurakunnan kotisivuilta
http://www-evl.fi/srk/rovaniemi/ Palvelut/
Diakonia/Helmikammari

RUKOUSTYÖN
KESÄÄ
Rukouksen lähde –
rukousiltapäivä
Rovaniemen puolesta
11.8. klo 13–15.30 kirkon kryptassa. Mukana
lähetystyöntekijä pastori Tarja Säynevirta.
Aamurukous
tiistaisin klo 8.30–9.30 kirkon sakastissa.
Rukousvartioviikot 24/7
Rukousvartioita Rovaniemen puolesta kunkin
kuukauden ensimmäisestä päivästä alkaen
seitsemän päivän ajan.
Rukousvartioon liittyvä sitoutuu tunnin tai
puolen tunnin päivittäiseen rukousaikaan.
Rukoilla voi myös vapaasti valitsemallaan
ajalla. Rukousvartioon ilmoittautumisia ottaa
vastaan Mirja Mäntymäki puh. 016 344 063.
Häneltä saa myös ohjeistusta päivittäiseen
rukousvuoroon.

Monipuolinen työnkuva
Anna-Liisa Hämäläinen toimi ensimmäiset kolme vuotta osa-aikatyössä
diakoniatoimistossa. Osa-aikatyö mahdollisti sen, että äidillä oli lapsilleen
tuolloin enemmän aikaa.
– Työ monipuolistui sitten, kun pääsin kokoaikaiseksi toimistosihteeriksi,
Hämäläinen muistelee.
Hän hoiti diakoniatoimiston toimistoa ja oli diakoniajohtokunnan sihteerinä.
Sen lisäksi hän on toiminut sihteerinä kahdessa muussa työalajohtokunnassa, pyhäkoulutoimistossa ja palvelevassa puhelimessa sekä auttanut
myös kirkkomusiikkityössä esimerkiksi kopioimalla nuotteja.

Tervetuloa kammarille vanhat ja uudet kävijät
viihtymään ja oleskelemaan tai osallistumaan
ohjelmien pariin. Ota myös ystäväsi mukaan
tutustumaan toimintaamme.

Tulossa:
Ke 1.8. klo 12–14 Info kammarin
vapaaehtoistyöstä sekä kammarin toiminnan
esittelyä.

Anna-Liisa Hämäläinen eläkkeelle
nna-Liisa Hämäläinen katsoo tuttua Kirkkolammen maisemaa ja hymyilee. Hän muistaa ensimmäisen työpäivänsä kirkkaasti.
– Oli helmikuun toinen päivä 1987.
Tulin aamulla töihin ja minulla oli sovittuna tapaaminen silloisen talousjohtaja Hans Enbusken kanssa. Kättelin
rohkeasti ensimmäistä henkilöä, jonka ajattelin olevan talousjohtajan. Esittäydyttyämme hän osoittautuikin vahtimestariksi.
Ennen työtään Rovaniemen seurakunnassa Anna-Liisa Hämäläinen oli
työskennellyt muun muassa kirjakaupassa. Hän on myös nähnyt maailmaa,
asunut Saksassa ja Libyassa, mikä on
antanut perspektiiviä.
Hämäläisellä on paljon mukavia
muistoja seurakunnasta. Kahdenkymmenenviiden vuoden aikana työ muuttui paljon. Tietokoneet helpottivat monia työtehtäviä ja puhtaaksikirjoitus,
jota ennen oli työstä ollut merkittävä
osa, jäi vähemmälle huomiolle.

kyläpaikka
avoinna ma–to klo 10–14,
kesä- ja heinäkuun ajan
keskiviikot kiinni.
Pohjolankatu 4,
käynti torin puolelta.

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

Anna-Liisa Hämäläinen Kirkkolammen maisemissa.
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Rohkeasti mukaan isos-koulutuksiin
L

aura Veki, Sanna Keskinarkaus, Katri Vaarala ja Ville
Lasanen sanovat kaikki kuin yhdestä suusta, että ”rohkeasti vaan
mukaan isoskoulutukseen”.
Jokaisella heistä oli omasta rippikoulusta niin hyvät kokemukset,
että he halusivat jossain muodossa
kokea sitä samaa uudelleen, vaikkakin hieman eri näkökulmasta eli
isosena.
Kysyttäessä mitä isoskoulutus itseltä vaati ja mitä koulutuksesta sai
Katri sanoo: – Lisäkoulutus on aina plussaa… töitä hakiessa ja tästä
koulutuksesta saa paljon muutakin
kuin paperisen todistuksen, sain uusia kavereita, tietämystä niin itse uskosta kuin ihan tavallisista asioista.
– Ennen kaikkea olen saanut paljon lisää rohkeutta ja siellä oppii
paljon sellaista, mitä ei koulussa
opeteta”.

Aikaa ja joustavuutta
Kaikkien mielestä koulutus vaa-

ti lähinnä aikaa ja Villen kokemuksen mukaan myös kärsivällisyyttä, koska oman seurakuntapiirin ohjaaja vaihtui niin monta kertaa, että oli hankala pysyä
kärryillä.
Ehdottomasti parasta heidän
kaikkien mielestä ovat olleet koulutusleirit.
Sanna ja Ville aikovat mukaan
avustajakoulutukseen, mutta Katri vielä empii, koska arvelee lukion ja mahdollisen uuden harrastuksen vievän hänen ajan.
Laura on jo käynyt myös avustajakoulutuksen. Laura toteaa, että ”en kadu yhtään isoskoulutukseen lähtemistä”.
Lisäksi hän sanoo oppineensa koulutuksessa ajattelemaan
erilailla ja ehkä tulleensa avarakatseisemmaksi ja lisäksi saanut
paljon uusia tuttavuuksia ja kokemuksia.
Laura arvelee lähtevänsä syksyllä mukaan K-18-toimintaan.

Päivärippikoulun isoset luontoretkellä Paaniemellä: Katri Vaarala (vas), Sanna Keskinarkaus, Laura Veki ja Ville Lasanen.

Isoskoulutus on kaksivuotinen
Uusi isoskoulutus alkaa aina syyskuussa
ja mukaan voivat tulla rippikoulun
käyneet.
Ensimmäisen vuoden koulutusta
kutsutaan itukoulutukseksi ja toista vuotta
sitten isoskoulutukseksi.
Koulutus alkaa jokaisessa
seurakuntapiirissä (7), mutta nuori voi
tulla minkä seurakuntapiirin ryhmään
haluaa.

Rippikoululaisille kerrotaan omassa
rippikoulussa isoskoulutuksesta ja he
voivat jo silloin jättää yhteystietonsa ja
saavat sitten elokuun loppuun mennessä
kirjeitse tarkempaa tietoa, milloin ja missä
koulutusryhmä kokoontuu.
Isoskoulutus kestää kaksi vuotta (80
tuntia).
Tarkemmat tiedot isoskoulutuksesta
29.8. ilmestyvässä Pääskyssä.

Avustajakoulutus
Avustajakoulutukseen voivat tulla isoskoulutuksen
käyneet.
Koulutus sisältää kuukausitapaamisia (n. 1 x
kk keskiviikkoiltana), hartauksien, raamiksien,
toiminnallisten tuokioiden ja nuortenmessujen
suunnittelua ja toteutusta, itu- tai isosleirille ja
rippikouluralliin osallistumista.
Koulutus kestää 40 tuntia.
Ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.
29.8. ilmestyvässä Pääskyssä tarkemmat tiedot.

Vaihtoehtona kahd
NUORTEN
15–22-vuotiaiden
EUROOPAN REISSU
26.7.–5.8.2013
Pariisi – Torino – Verona –
Venetsia – Taize – Pariisi
tai Pariisi – Taize – Pariisi
Reissun omavastuuosuus on 300 €,
sisältäen matkat, majoitukset, ruuat,
ohjelman ja nähtävyydet.
(Kokonaishinta on noin 850 €)
Kartutamme retkikassaa talkootyönä.

M

itä tehdä, kun haluaisi käydä rippikoulun ja tulla konfirmoiduksi, mutta leiririppikoulu
ei jostain syystä ole itselle sopiva
vaihtoehto?
Silloin oikea vaihtoehto voi olla
päivärippikoulu. Tänä kesänä seurakunta järjestää kaksi päivärippikoulua, joista toinen oli kesäkuun
alussa ja toinen on heinä-elokuun
vaihteessa.
Miten päivärippikoulu sitten
eroaa leiririppikoulusta?
Suurin ero on siinä, että rippikoululaiset ja työntekijät kokoontuvat vain päivisin yhteen ja jokainen pääsee illaksi ja yöksi kotiin.
Tästä syystä päivärippikoulu kestää kaksi viikkoa, kun taas

normaalimittainen leiririppikoulu
kestää kuusi päivää. Muutoin päivärippikoulu muistuttaa hyvin paljon leiririppikoulua.

Päivärippikoulun ohjelma
Kesäkuun päivärippikoulu järjestettiin seurakuntakodilla. Rippikouluun osallistui 15 nuorta.
Heitä ohjaamassa olivat pastori Sari Kuirinlahti, nuorisosihteeri Maija Pieskä, kanttori Mauri Miettunen, kesäteologi Ida-Maria Kauppi sekä isoset Laura Veki,
Katri Vaarala, Sanna Keskinarkaus ja Ville Lasanen.
Päivän aikana rippikoululaiset
osallistuivat oppitunneille, joilla
opittiin tuntemaan kristillisen us-

Ilmoittautuminen 13.8. klo 15–17
katariina.rautio@evl.fi, 0400 365 878
merita.orell-kiviniemi@evl.fi, 040 730
1965
Heiltä myös lisätietoja tarvittaessa.
25 ENSIMMÄISTÄ PÄÄSEE MUKAAN!!
Ryhmän ensimmäinen tapaaminen
on sitova ilmoittautuminen,
tapaamme pe 17.8. klo 17–19
seurakuntakodilla, yläsalissa,
Rauhankatu 70 G
Vanhempainilta ke 5.9. klo 18
seurakuntakodilla, yläsalissa,
Rauhankatu 70 G

Kesäkuun päivärippikoulu retkellä Paaniemellä.

Kesä on vilkasta
leiritoiminnan aikaa
A

lkanut kesäkausi on vilkasta lapsija rippileiritoiminnan aikaa Oulun
hiippakunnan seurakunnissa. Parhaillaan monessa seurakunnassa eletään
vilkkaita leiririppikoulujen viikkoja.
Arvion mukaan Oulun hiippakunnan
61 seurakunnassa on tänä vuonna noin
250 leiririppikoulua, joihin osallistuu
5500 nuorta.
Viime vuoden tilastojen mukaan rippikoulun käyneiden prosentuaalinen
osuus oli yli 94 % 15-vuotiaiden ikäluokasta. Oulun hiippakunnassa prosenttiluku kohosi edellisvuodesta puoli prosenttia. Hiippakuntasihteeri Pekka Asikainen ennustaa prosenttilu-

vun pysyvän samoissa lukemissa tänäkin vuonna. Vastaavasti valtakunnallinen prosentuaalinen osuus ikäluokasta
vuonna 2011 oli 83 prosenttia ja Ruotsissa vastaava luku on vain n oin kolmannes ikäluokasta.

Kasteopetusta
Rippikoulu on tärkeä osa kirkon kasteopetusta, jossa kohdataan rippikoululaisen omat elämänkysymykset ja perehdytään kirkon opetukseen kolmiyhteisestä Jumalasta – Isästä, Pojasta ja
Pyhästä Hengestä.
Rippikoulu antaa nuorelle ainutlaatuisen mahdollisuuden pohtia oman

Pääsky
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–leiri
15.–16.9. Norvajärven

elämän kysymyksiä muiden nuorten ja
rippikoulussa mukana olevien kirkon
työntekijöiden kanssa. Rippikoulu on
edelleen luonteva osa suomalaista nuorisokulttuuria.
Rippikoulutyö tarkoittaa suurta ponnistusta seurakuntien kasvatustoiminnassa. Työntekijöiden rinnalla seurakunnan rippikouluissa toimi reilut pari tuhatta isosta.
– Heidän sitoutuminen rippikoulutyöhön on myös merkittävää. On tärkeää, että kirkko tarjoaa rippikoulun muodossa nuorille turvalliset puitteet kestävien elämänarvojen pohtimiseen, Asikainen arvioi.

leirikeskuksessa.

* Ohjelmaa ulkoilusta
yhteislauluun, käden töitä,
keskusteluja yms.
* Leirin hinta aikuisilta 25 €, lapsilta 10 €.
(alle 4-vuotiaat ilmaiseksi).
* Ilmoittautumisen yhteydessä mainitse
nimet, yhteystiedot, iät, ruokavalio
ja majoitustoive.
* Leiri alkaa la klo 10 ja päättyy su klo 12.
Matkat omilla kyydeillä.
* Ilmoittautuminen 7.9. mennessä
puh. 040 761 7448, Mari Karanta.
(Lapsityön väki lomalla 9.–29.7.)

Rovaniemen seurakunnan

Saaren-Nammankylien piirin
työntekijät pelasivat keväisen
jalkapallo-ottelun FC Lynxin
12-vuotiaita tyttöjä ja poikia
vastaan Syväsenvaaran koulun
kentällä 23.5. Paikalla oli
munkki- ja mehutarjoilu
Yhteisvastuukeräyksen
hyväksi. Tiukka ottelu päättyi
tasalukemiin 2–2.

den viikon päivärippikoulu

ke 8.8. koulujen alkaessa.
Tutustumispäivä iltapäiväkerhoissa
tiistaina 7.8. klo 13–17.
Seurakunnan päiväkerhot ja perhekerhot
aloittavat toimintansa viikolla 34
(20.8. alkaen).

kerhopaikoista tai päiväkerhotoimistosta,
Rauhankatu 70, puhelin 335 5245 tai
Terttu Valtonen 0400 335 261 ja
Mari Karanta 040 761 7448.
Päiväkerhotoimisto lomalla 16.7.–29.7.
Aurinkoista kesää!

Mahdollisuudet retkiin

Nuorten
kesäinfo
NUORTENILTA
Seurakuntaan tutustumassa: Helmikammarilla tavattiin senioreita.

pe klo 18 kryptassa, paitsi 29.6.
seurakuntakodin yläsalissa.

NUORISOTYÖNTEKIJÖITÄ

Helmikammariin tutustumassa

tavoittaa kesän aikana parhaiten

Teimme rippikouluryhmän kanssa myös päiväretken Paaniemeen.
Siellä ohjelma oli luontopainotteista; kävimme lintutornilla ja päivän oppitunti käsitteli ekoteologiaa. Rippikoululaiset pääsivät kokemaan myös iltaohjelman lauluineen, leikkeineen ja sketseineen.
Aurinkoinen päivä sisälsi paljon
yhdessäoloa ja yhdessä tekemistä.
Päivän lopuksi rippikoululaiset
pääsivät vielä askartelemaan puiset ristit muistoksi rippikoulusta.
Teksti: Ida-Maria Kauppi, kesäteologi
Kuvat: Maija Pieskä

Koululaisten iltapäiväkerhot aukeavat

Vapaita kerhopaikkoja voit kysellä

kon perusteita. Oppituntien välissä rippikoululaisista pitivät leirien
tapaan huolen isoset, jotka leikittivät ja laulattivat rippikoululaisia.
Lisäksi he vetivät pienryhmiä,
joissa keskusteltiin erilaisista aiheista kristillisestä näkökulmasta.
Isoset pyrkivät toiminnallaan luomaan rippikouluun hyvää yhteishenkeä ja tuomaan vaihtelua päiväohjelmaan.
Koska päivärippikoulut järjestetään kaupungissa, ne antavat hyvän mahdollisuuden vierailla seurakunnan erilaisissa toimipisteissä
tutustumassa.
Kesäkuun alun päivärippikouluryhmä teki vierailun Helmikammariin tutustuakseen seurakunnan vanhuksille järjestämään toimintaan.
Lisäksi kävimme tutustumassa sairaalakappeliin, jossa sairaalapappi
Lauri Kinnunen kertoi työstään.

päiväkerhot, perhekerhot
ja koululaisten iltapäiväkerhot

matkapuhelimista ja lähettämällä sähköpostia.

KERHONOHAAJIEN PERUSKURSSI
15.8. aloitustapaaminen seurakuntakodilla.
25.–26.8. koulutusleiri Norvajärvelle.
Peruskurssi on tarkoitettu rippikoulun
käyneille.
Ilmoita mukaan tulostasi oman
seurakuntapiirisi nuorisotyönohjaajalle.

NUORISOTOIMISTOSSA PÄIVYSTYS
Irtiottoa päivän oppitunneista.

21.8. alkaen ti–to klo 15–17.

tapäivä
Hyvänolon liikun opistolla
Urheilu
Santasport Lapin .8.2010
tiistaina 24
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Sykettä syksyyn on monipuolista liikuntaa

LÄMMIN KIITOS

Kiitos antamastanne sponsorituesta
Yhteisvastuukeräys 2012 hyväksi
järjestetyssä riemukierroshiihdossa
Kirkkolammilla 26.3.
Tempauksemme tulos oli ennätykseliset
7.335,95 €!
Joulupukki
Roifoto
Painatuskeskus
Kuvaraito
Ylikylän diakoniakylätoimikunta
PAM - Liikealan Rovaniemen
osasto
Rovaniemen Kalevalaiset
Naiset ry
Jouttikeron kuoro
Tuomaskuoro
Ilopysäkki - Kristillinen
kirja ja musiikki Oy
Seurakunnan miesten
saunaporukka
Auditauer Oy
Pretax Rovaniemi
VMP
Lapin Lattiamestarit
PWC Rovaniemi
Rovakaira Oy
Pohjolan Tilintarkastuststo
Rovaniemen Energia
Kemijoki Oy
Rovaniemen kaupungin
velkaneuvonta (yksityiset sponsorit)
Jokelan hautaustoimisto
Juhlapalvelu Jokela Oy
(Yksityiset sponsorit)
Rovaniemen hallinto-oikeus
(Yksityiset sponsorit)
Ounasvaaran lukion
opettajat (yksityiset sponsorit)
Osuuskauppa Arina, Prisma
Polarlehdet Oy/Matkalehti
Joulupukin kammari
Arkkitehtitsto Rantakokko Oy
Santamus
Uusi Rovaniemi
Kopiplus Oy
Kairatien Apteekki
Aula-Caravan oy
Lapland Safaris
Sähköareena
Pestatilit Oy

Pikasuutari Paikka
Autokoulu S. Nuutinen Ky
Väri Laitinen Oy
(Yksityiset sponsorit)
Arkkitehtisuunnittelu
Hiilivirta Oy
Rovaniemen hovioikeus
(Yksityiset sponsorit)
Rovaseudun Sydäntuki ry
Helmikammarin väki
Väylä-Yhtiöt Oy
Pelastakaa Lapset
Pohjolan Osuuspankki
Nordea Pankki
Arkkitehtitsto P Lehtinen
City-Hotelli Oy
Rakennus Futuroi Oy
Insinööritsto H Kylmänen
Pohjolan Purku ja Saneeraus
TKS-NORD
LVI-Asennus Vaarala
Lakehansa Oy
K-Valinta Vikajärvi
Neste Kansankatu
K-Market Hessuntori
Länsi-Lapin Sähkö
Rakennus Y. Martti
Rakennus P. Jokelainen
Rovaniemen Rakennuskeskus
Rakennusliike K. Alaoja Oy
Kunnes Oy
Laplan Oy
Rovaniemen Energia Oy
Rak.palvelu Huhtaniemi Ky
Mainostaso Oy
Pohjolan Timanttisahaus
Pomppiduu
Insinööritsto Matti Vaarala Oy
Jah-Tekniikka
JIA-Tilat Oy
Arkkit.suunn. Voutilainen Oy
Seitap Oy
A ja E Koukkula
Ilmaster Ky
LVI-Konsultointi J.Vaarala Oy
Sähköins.tsto Esko Laakso Oy
Sähköpalvelu Sarkkinen Oy

JA MUUT YKSITYISET SPONSORIT
JA HIIHTÄJÄT
Eniten sponsorirahaa keräsi tällä kertaa
Hannu Ovaskainen, 2.379 €.
Seuraavaksi eniten Markus Lohi, 900 € ja
Erkki Vierimaa, 346 €.
Rovaniemen seurakunnan
Riemukierroshiihtotyöryhmä ja
Yhteisvastuutoimikunta

DIAKONIATYÖN

järjestämää eläkeläisille
Eläkeläisten retki Posiolle 8.8.
* Vierailu Posion kirkossa, ruokailu lomakeskus Himmerkissä, kahvihetki Korpihillassa sekä vierailu
Pentikillä.
* Lähtö klo 8 linja-autoasemalta, paluu
noin klo 17 samaan paikkaan.
* Hinta 20 € sisältäen matkan, ruokailun ja kahvit.
* Vetäjinä diakonissat Kirsti Vuolo ja Riitta Pitkänen.
* Ilmoittautumiset 27.7. mennessä
kirkkoherranvirastoon, puh. 335 5200.
Eläkeläisten liikunnallinen leiri Saariselän
tunturimaisemissa13.–16.8.
* Lähtijän pitää pystyä kävelemään maastossa n.2
km ilman apuvälineitä.
* Majoitus hotelli Kiepissä kahden hengen huoneissa.
Vierailukohteina mm. Ametistikaivos, Koilliskairan
luontokeskus, Husky-kennel ja Revontulikota.
* Lähtö 13.8. klo 8.30 linja-autoasemalta, paluu
16.8. klo 20 mennessä linja-autoasemalle.
* Retken vetäjinä diakoniatyöntekijät Kirsti Vuolo ja
Sari Koski.
* Hinta 130 € sisältää matkan, täysihoidon ja pääsymaksut. Taloustoimisto laskuttaa leirin jälkeen.
* Ilmoittautumiset 30.7. mennessä kirkkoherranvirastoon, puh. 335 5200.
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Sykettä syksyyn -tapahtumassa on tarjolla monipuolista liikuntaa
ja antoisia esityksiä.
Päivän avaavat apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala ja
vt. kirkkoherra Kari Yliräisänen.
Urheiluopiston miesvoimistelijat vetävät jumppaa.
Professori Sami Pirkola puhuu psyykkisestä hyvinvoinnista.
Musiikilla viihdyttävät ikinuori Pirkko Mannola Tarja Alakörkön
säestyksellä sekä Ossi Riipi, joka johtaa yhteislaulua ja tanssittaa.
Ruokailun jälkeen on kolmen tunnin ajan mahdollisuus tutustua
liikuntapisteisiin ja kuntoneuvolaan opiskelijoiden opastamana.

”Sykettä syksyyn – toimintaa talveen”
isto

Lapin Urheiluop

Hyvänolon liikuntapäivä
ikäihmisille tiistaina 21.8.
R

ovaniemen kaupunki, Rovaniemen
seurakunta ja Neuvokas kutsuvat
seudun ikäihmiset jo perinteiseen maksuttomaan hyvänolon liikuntapäivään
tiistaina 21.8. Lapin Urheiluopistolle.
Ilmoittautumiset 30.7.–13.8. välisenä aikana Neuvokkaaseen; p. 016 356
0337 tai 356 0292, anneli.laine@rovaniemi.fi

Yhdistyksille, järjestöille
ja muille ryhmille tiedoksi:
Kun ilmoitatte jäseniänne tapahtumaan, ilmoittakaa osallistujien luku-

määrä ja toimittakaa osallistujien nimilista sekaannusten välttämiseksi ja tarjoiluun varautumista varten 13.8. mennessä Neuvokkaan toimistolle, Kansankatu 8, tai yllä olevaan sähköpostiosoitteeseen.
Tapahtumaan voidaan vastaanottaa
turvallisesti enintään tuhat (1000) ensiksi ilmoittautunutta.
Rovaniemen seurakunta järjestää tapahtumaan kuljetuksia yhdellä linjaautolla tiensuuntaa kohti ja seuraavin
lisätiedoin: Meno-paluumatkan hinta
2 € maksetaan linja-autossa. Jokainen

lähtijä huolehtii itse, että on ajoissa
linja-autossa paluumatkalle Urheiluopistolta klo 15. Linja-autojen kelloajat tapahtumapaikalle ovat ”noin” aikoja, joten pysäkillä on syytä olla hyvissä ajoin. Ylä-Kemijoen tien suunnan yhden bussikuljetuksen järjestää
Ylä-Kemijoen aluelautakunta, ei maksua. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoita myös osallistutko yhteiskuljetukseen ja miltä tiesuunnalta ja pysäkiltä nouset kyytiin.

Sykettä syksyyn bussikuljetukset
SODANKYLÄN SUUNNALTA:
Meno:
klo 8.30 Tiainen/Niesintien risteys
klo 8.45 Ylinampa/koulu
klo 9.00 Alanampa/linja-autopysäkki
klo 9.15 Vikajärvi/kauppa
klo 9.45 Lapin urheiluopisto

klo 15.30 Sinettä
klo 16.00 Meltaus
klo 16.30 Lohihovi

Taksit:
klo 8.00–8.30 Niesi – Tiainen
klo 8.45–9.15 Misi – Vikajärvi

KEMINTIEN SUUNNALTA:
Meno:
klo 8.30 Jaatila, Rannantien risteys
klo 8.50 Muurola, koulun pysäkki
klo 9.10 Hirvas, koulun pysäkki
klo 9.35 Lapin urheiluopisto

Paluu:
klo 15.00
klo 15.30
klo 15.45
klo 16.15

Urheiluopisto
Vikajärvi/kauppa
Ylinampa/koulu
Tiainen / Niesintien risteys

Taksit:
klo 16.15–16.45 Tiainen-Niesi
klo 15.30–16.00 Vikajärvi-Misi
OUNASJOEN SUUNNALTA
Meno
klo 8.15 Lohihovin piha
klo 8.45 Meltauksen kappelin piha
klo 9.15 Sinetän kappelin piha
klo 9.45 Lapin urheiluopisto
Paluu:
klo 15.00 Lapin urheiluopisto

Yhteisvastuun
tulos kasvoi

Kevään Yhteisvastuukeräys torjui ylivelkaantumista. Rovaniemellä keräystulos, runsaat 32 000 euroa, oli tuhat
euroa edellisvuotta parempi.
Perinteinen riemukierroshiihto lähes
tuplasi ennätystulokseen yli 7 300 €.
Eniten sponsorirahaa keräsivät Hannu Ovaskainen (lähes 2400 €), Markus
Lohi (900 €) ja Erkki Vierimaa (350 €).
Aikaisemmin merkittävimpänä muotona olleen ovelta ovelle -listakeräyksen kannatus on hivenen pudonnut.
Nyt se tuotti yli 8 200 euroa, josta lähes puolet (3 700 €) keräsi Rauni Ylikörkkö.
Saman verran 8600 € tuottivat lipas-

Taksia saa käyttää linja-autoreitille.
Tiedustelut diakonissa Kirsti Vuolo,
0400-261589.

Paluu:
klo 15.00
klo 15.25
klo 15.50
klo 16.15

Lapin urheiluopisto
Hirvas
Muurola
Jaatila, Rannantien risteys

RANUANTIEN SUUNNALTA
Meno:
klo 8.00 Rovaniemeltä linja-autoasemalta
klo 8.20 Kivitaipaleen koulun risteys
klo 8.30 Narkaus
klo 8.45 Saarikämän risteys / paluu
takaisin
klo 9.00 Jokelantien risteys
klo 9.35 Koskenkyläntien risteys
tempaukset kauppakeskuksissa.
Eri seurakuntapiireissä järjestettiin
lisäksi tempauksia, kuten arpajaisia ja
lounastapahtumia, esim. Muurolassa
YV-lounas. Tuotteita myytiin yli 2000
eurolla ja kolehtitulot olivat yli 1400 €.
Yhteisvastuun hyväksi toteutui viisi
konserttia: musiikkiopisto, Saila Seurujärvi duo, Petri Laaksonen, Tuomo
Nikkola ja Risto Ainali sekä suosituimmat rippikoululaulut.
Yhteisvastuutempauksia toimeenpanemassa on ollut Yhteisvastuutoimikunta, jossa ovat olleet mukana Antti Lehmus (pj) , Annikki Nelin, Jenniina Heikkilä, Sari Koski, Sinikka Perkiö, Anu Tikkanen, Taina Alatarvas
(sihteeri), Pirjo Timonen (rahastonhoitaja) sekä Markku Kukkonen (keräyspäällikkö).

klo 9.40 Koskenkylän koulu
klo 9.50 Urheiluopisto
Paluu:
klo 15.00
klo 15.15
klo 16.00
klo 16.15
klo 16.35
klo 16.50

Lapin urheiluopisto
Koskenkylän koulu
Jokelantien risteys/Narkaus
Saarikämän risteys
Kivitaipale
Linja-autoasema

YLÄ-KEMIJOEN SUUNALTA:
Meno:
Bussi lähtee Rovaniemeltä ajaen
klo 7.45 Vanttauskosken risteys,
Juotaksen kautta Pajulammelle
klo 8.15 Pajulammelta ajaa Auttin ja
Pekkalan kautta Vanttauskoskelle
klo 8.50 Vanttauskoski, Jokitorin pysäkki
klo 9.40 Lapin urheiluopisto
Paluu:
klo 15.00 Lapin urheiluopisto,
ajoreitti takaisin sama Vanttauskoskelle
noin klo 15.50, josta loppumatkan ajosuunta ratkaistaan matkustajien lukumäärän mukaan

Rahaa ja keskustelua
Tuotosta menee 60 % Kirkon Ulkomaanavun kautta köyhiin kehitysmaihin ja 40
% kohdistuu oman maamme hädänalaisiin. Oman seurakunnan vähävaraisten
auttamiseen jää keräystuotosta 10 %
Yhteisvastuu on maamme suurin
kansalaiskeräys ja se puhuu unohdettujen ihmisryhmien, lähimmäisenrakkauden ja oikeudenmukaisuuden puolesta.
Raha on väline, jolla välitetään apu
ihmisille. Yhtä tärkeää on myös julkinen keskustelu, jolla jokainen ihminen
herätetään huomaamaan avun tarvetta
lähellä ja kaukana.
Kiitos kaikille teille, jotka osallistuitte Yhteisvastuukeräykseen, niin yksityiset ihmiset kuin yritykset. Innostutaan taas ensi keväänä!
Markku Kukkonen
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Kirkon
musiikkijuhlat innostivat
Jäipä todella hyvä maku suuhun
Kirkon musiikkijuhlista, joita vietettiin Jyväskylässä toukokuun lopussa. Reilut 5000 henkeä oli kokoontunut musiikkijuhlille, jossa
oli edustettuna hyvin laajasti koko kirkollisen musiikin kirjo. Erityisesti kamarikuorojen, nuorisokuorojen ja lapsikuorojen runsas
määrä ilahdutti. Samoin esitysten laaja tyylillinen kirjo, sillä yhtä luontevasti laulettiin niin vaativia klassisia teoksia kuin meneviä
gospelhenkisiä sävellyksiä. Myös
Nostalgia-illassa jäi mieleen lukuisat kuorolaulut vuosien ja vuosikymmenien laulujuhlilta. Händelin
Hallelujakin taittui hienosti suurkuorona.
Jyväskylän keskustan kävelykatu täyttyi lauantaina kuorojen kulkueesta, joka yhteisesitysten jälkeen jakaantui pitkin kävelykatua
laulamaan maakunnittain omia ohjelmistoja. Paikalliset jyväskyläläiset ottivat tapahtuman hyvin vastaan, kuulijoita oli paljon, tunnelma hyvä, johtuen myös hienosta
kesäisestä säästä.
Yksi hyvin käytännöllinen toimintatapa tuli esille nuorisokuoroon liittyen. Kun lehdessä oli ilmoitus kuoron perustamisesta, ketään ei tullut paikalle. Mutta kun

kanttori kävi kouluilla kertomassa
kuorosta, tuli tyttöjä mukaan. Kun
kanttori kävi tyttökuoron kanssa
jälleen kouluilla, alkoi poikiakin
löytyä. Näin syntyi nuorisokuoro muutama vuosi sitten. Juhlilla kuoro esitti upeasti varsin vaativan ohjelmiston. Siinäpä jalkautumisen mallia kotiseurakuntaammekin, sopii monille työaloille.
Seurakunnan musiikkityön tavoittavuus on pitkälle sidoksissa
myös siihen, miten Jumalan Henki
saa vaikuttaa seurakunnassa. Hengellisesti rakentunut seurakunta on
aina laulava ja ylistävä seurakunta. Laulamisen iloa voi koko kesän
ajan kokea myös Virsin, lauluin,
psalttarein –tilaisuuksissa, joita
pidetään joka keskiviikko klo 13
Rovaniemen kirkossa.

ROVANIEMEN KIRKOSSA
22.06. klo 19 Suvilaulujen ilta, Putaan
Pelimannit ja kansanlaulumessun
laulajat. Vapaa pääsy.

Kanttori Tauno Savioja laulatti kolmea kesävirttä.

Musiikkituokio kirkossa
klo 13 joka keskiviikko

K

anttori Tauno Savioja toimi seremoniamestarina, kun Virsin, lauluin, psalttarein -tilaisuudessa viime keskiviikkona kirkossa laulettiin iloisesti
kesävirsiä.
Kyse ei ollut mistään ihan tavanomaisesta virsilaulusta. Tilaisuuteen oli valittu kolme kesäistä virttä,
joiden sanoja ja säveliä kanttorin johdolla vaihdeltiin.
Etuoikeutetusti Suvivirsi 571 oli kesävirsien joukossa, mutta mukaan pääsivät myös virsi 620 Sen
suven suloisuutta ja virsi 574 On kaunis synnyinmaamme.

Samalla rytmillä

Mauri Miettunen
johtava kanttori

ille !
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Näissä kaikissa virsissä on sama sanarytmi, joten jokaista voi laulaa vaikka Suvivirren sävelellä.
On helppoa tehdä asiat sillä tavalla kuin ne on aina tehty. Haastetta on siinä, että asia tehdään uudella tavalla. Se ei ehkä ole helpoin reitti, mutta onnistumisen jälkeen huomaa, miten palkitsevaa se on.
Tätä kannattaa tulla kokeilemaan Rovaniemen
kirkkoon, jossa kesällä joka keskiviikko klo 13 lauletaan yhdessä kolme varttia kanttorin johdolla, keskustellaan lauluista ja kuullaan muuta ajankohtaista
musiikista. (HU)

28.06. klo 22 "Hiljaisin siivin – Kari
Tapio muistoissamme". Jani Jalkanen
ja Hänen Orkesterinsa, Suora Lähetys
– lauluyhtye, Mertsi Lindgren, Timi
Järvivuori ja Dimitri Grönfors.
Liput 20/15 €. Jutajaiset.
29.06. klo 22 "Piilossa itkulta" –konsertti.
Elämän lähteellä Niillas Holmberg laulu,
kitara, Sverre Porsanger laulu, kitara,
Marko Jouste laulu, kitara, Pessi Jouste
viulu, Roope Mäenpää, sello.
Liput 15/10 €. Jutajaiset.
30.06. klo 22 Pelimannivesper,
Sodankylä Lauluraito, Kemijärven
Laudus-kuoro ja soitinyhtye, Viulujen
Vesper "Koko päivän kanssani kuljit"
–kantaatti. Liput 15/10 €. Jutajaiset.
19.07. klo 19 sello- ja pianokonsertti,
Heidi Miettunen, sello, Anna Maria
McElwain. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.
21.07. klo 19 iltamusiikki, Heikkilän
sukuseura.
29.07. klo 19 huilu- ja urkukonsertti,
sveitsiläiset Olivier Eisenmann urut
ja Verena Steffen huilu. Vapaa pääsy,
ohjelma 5 €.
07.08. klo 19 Selloduokonsertti, AnnaMari ja Olli Varonen. Vapaa pääsy,
ohjelma 5 €.
JOKA KESKIVIIKKO KLO 13–13.45
VIRSIN, LAULUIN, PSALTTAREIN
6.6.–29.8.
Musiikkia ja yhteislaulua kirkossa
kanttoreiden toteuttamana.

Johannes - keskikesän juhla
Niin, luit ihan oikein. Juhannus on alunperin Johannes Kastajan muistojuhla. Meillä se on samalla myös kesän juhla. Nimi
Johannes tarkoittaa, että Jumala on armollinen. Johannes oli
Jeesuksen serkku, joka syntyi puoli vuotta aiemmin. Hänestä
oli ennustettu, että “Ääni huutaa erämaassa, Valmistakaa

+

Herralle tie, tehkää Hänelle polut tasaiseksi.” Johannes viettikin
hyvin vaatimatonta elämää asuen autiomaassa. Hän pukeutui
kamelinkarvavaatteeseen ja söi heinäsirkkoja ja villihunajaa.
yhdistä

+
Ratkaiset kuva-arvoitukset, niin saat selville mitä
Johannes Kastaja söi. Tarkista tekstistä.
Lapsilla on sen sijaan toisenlaiset juhannusherkut.
Kulje viivaa pitkin, niin tiedät mistä he pitävät.

Mutta kaikkein tärkeintä Johanneksessa oli se, että hän uskoi
uskoi pienestä pitäen Jumalaan ja hän kulki ympäriinsä kertomassa hänestä. Johannes kuulutti ihmiselle: “Herätkää, muuttakaa mielenne ja olkaa Jumalan kavereita. Hän rakastaa teitä ja
haluaa teille vain hyvää!”. Johannes sai lisänimen kastaja, sillä hän
kastoi ihmisiä, jotka halusivat olla Jumalan kavereita. Kaste tarkoittaa Jumalan omaksi liittämistä. Johanneksella oli tärkeä tehtävä, sillä hän kastoi myös Jeesuksen. Siten Jeesus aloitti tehtävänsä maailman pelastajana.
Kun Jeesus oli kastettu, taivaat aukesivat ja Pyhä Henki laskeutui kyyhkysen muodossa Jeesuksen ylle. Jumala
sanoi taivaasta: “Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt.”

Etsi 15 eroavaisuutta vasemmasta kuvasta.

Laati Elina Koivula 2012
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Terveisiä Haminasta

Pää pyörällä lähetystyöstä

Profeetat sotkevat
ympyröitämme
Eero Junkkaala nosti esille Vanhan
Testamentin profeettojen yhä ajankohtaisen sanoman. Koko yhteiskuntaa koskevat viestit näyttävät
epäkohdat, kehottavat meitä parannukseen ja pyytävät palaamaan Jumalan luo.
Profeetat puhuvat oikeudenmukaisuudesta, rehellisyydestä, köyhien auttamisesta. He myös lohduttavat ja rohkaisevat. Jesajan 53. luku kertoo Jumalan valmistamasta
pelastuksesta, Jeesuksesta joka on
ihmisen elämää muuttava voima.
Eero nosti esille erään ateistin
lausuman, joka muistinvaraisesti
kirjoitettuna kuuluu: ”Afrikkalaisia ei ole voitu auttaa viemällä sinne länsimaista kulttuuria ja aatteita. He ovat muuttuneet kristinuskon kautta.”

Terveisiä ympäri maailmaa
Juhlilla oli mahdollisuus osallistua
eri herätysliikkeiden virsilaulutilaisuuksiin, tarjolla oli Sibeliuksen
rakastettuja klassikoita, afrikkalaisia rytmejä Amanin 25-vuotisjuhlakonsertissa ja nuorten musiikkiryhmä Cuminan esittämänä, musisoimassa olivat myös Pekka Simojoen Exit ja Jakaranda. Perhejuhlassa saimme nauttia Xaris Finlandin ylistystanssista.
Päätösjuhlassa Bastioni kaikui vahvaa hengellistä musiikkia
suurkuoron ja orkesterin tahdittamana. Piispa Joseph P. Bvumbwe
Malawista, yksi monista ulkomaisista vieraista, muistutti, että Jeesus Kristus on sama eilen, tänään
ja iankaikkisesti.
Juhlien päättyessä lähetystyön
veteraani, satavuotias Päivö Parviainen siunasi juhlavieraat.

Lähetys on kastamista
opettamista ja auttamista
Lähetystyö on aina ollut aktiivista köyhien auttamista ja yhteiskunnallisiin oloihin vaikuttamista.
Evankeliumin ja lähimmäisenrakkauden julistaminen tapahtuu parhaiten tekojen kautta.
Nuorissa kirkoissa on erityisen
tärkeää tukea naisia taloudenhoi-

Tule mukaan viettämään perinteistä

katulähetystyön
LEIRIPÄIVÄÄ
Paaniemen leirikeskukseen kesälauantaisin
14.7. ja 25.8. klo 12.
* Hartaus * Ruokailu * Kilpailuja * Saunomista
* Makkaranpaistoa ym.
Bussikuljetus, lähtö srk-keskuksesta klo 11,
paluu klo 18 mennessä.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut
heinäkuussa Tuula Kivinen 0400 127 189,
elokuussa Sinikka Vilen 040 734 5914.
Retki on maksuton.
Tervetuloa, tuo ystäväsikin!
Rovaniemen seurakunnan diakonia/katulähetystyö.

LÄHETYSTYÖ
Lähetyksen rukousilta 23.8. klo 18
kryptassa kirkon alakerrassa
Retki hiippakunnan lähetysjuhlille Pelloon
lauantaina 1.9. Lähtö klo 7.30 srk-keskuksen edestä,
Rauhankatu 70, paluu n. klo 20. Bussimatkan hinta 5 €.
Ilmoittautumiset elokuun alusta lähetystoimistoon
040 503 4057.

dossa. Tasaus-keräyksellä tuetaan
naisten taloudellisia oikeuksia.
Esimerkiksi Tansaniassa Kishapun kylässä naisille jaetaan pienlainoja yrityksen perustamiseen.
Naiset valmistavat myyntiin saippuaa, sandaaleja ja uuneja. Raamatun kääntäminen omalle kielelle tekee evankeliumin ymmärrettäväksi. Raamattu on avain lukutaitoon
ja vahvistaa identiteettiä.
Tänä vuonna 200 vuotta täyttävällä Suomen Pipliaseuralla oli
juhlissa oma kanavansa.

- tulen paikalle, kun nimikkolähetit vierailevat täällä
- käyn Toivon Torilla ostajana, lahjoittajana tai vapaaehtoistyöntekijänä
Seija Luomaranta

Seurakunnan perustehtävä
Uusien lähettien tehtävään siunaaminen on aina koskettavaa. Nyt
lähtijöiden joukko oli edellisvuosia pienempi ja lähtijät olivat myös
iäkkäämpiä. Tämä kertonee jotain
seurakuntien tilasta ja asenteiden
muutoksesta.
Piispa Seppo Häkkinen muistutti
puheessaan, että lähetystyö on seurakunnan perustehtävä.
Matkalaisten ajatuksia:
– Oma seurakuntamme voisi tukea lähetystyötä enemmän talousarvomäärärahoista.
– Sunnuntain messuun pitäisi ehdottomasti kuulua rukous nimikkolähettien ja ystävyysseurakuntien puolesta.
– Yhteydenpito ystävyysseurakuntiin on osaltaan tukemassa
evankeliumin leviämistä.

Retkeläiset matkatunnelmissa.

Pää pyörällä kotona…
Pää pysyy pyörällä lähetystyöstä
täällä kotona, kun
- liityn lähetysrenkaaseen
- luen Lähetyssanomia tai muita lähetyslehtiä
- rukoilen lähettien puolesta
- osallistun lähetyspiireihin

Lea Välimaa (vas) ja Pirkko Suopanki Haminan juhlilla.

Lilja Kinnunen-Riipinen lähti vielä yhdelle kaudelle

Nimikkolähettimme Thaimaan
teologikoulutuksen johtoon
R

ovaniemen seurakunnan nimikkolähetti, teologian tohtori
Lilja Kinnunen-Riipinen on ollut Suomen Lähetysseuran työssä
Thaimaassa jo kaksitoista vuotta.
Keväällä päättynyt jakso piti olla hänen viimeinen kautensa, mutta Thaimaan kirkon toivomuksesta
hän lähtee vielä kahdeksi vuodeksi
tehtävänään toimia teologisen koulutuskeskuksen johtajana.
Thaimaan ev.lut. kirkon ylläpi-

tämä Luther-seminaari kouluttaa
teologeja ja pappeja sekä evankelistoja ja heidän apulaisiaan.

Ensimmäiset maisterit
Koulutuskeskuksesta valmistuvat
ensi keväänä ensimmäiset teologian maisterit.
Kinnunen-Riipinen toimii heprean ja teologisen englannin opettajana sekä johtaa graduseminaareja. Tämän lisäksi hän toimii ko-

Radio Dei
93,4 Mhz
Rovaniemen seurakunnan ohjelma
3.6.–26.8. välisenä aikana
sunnuntaisin 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.

ko kirkossa liturgian yliopettajana.
Myös tuntuma tieteelliseen tutkimukseen säilyy aktiivisena, sillä
hän kirjoittaa paikallisella thai-kielellä asiantuntijoiden avustuksella
ajankohtaista tutkimusta liturgiasta, kirkkomusiikista ja Raamatusta.
Lilja Kinnunen-Riipinen iloitsee
myös siitä, että hän on saanut olla mukana aloittamassa teologista koulutusta Pohjois-Thaimaassa
vuoristolaiskansojen keskuudessa.

Rainer Hiuspää

Niemelän bussi kuljetti lähes 40 rovaniemeläistä, pari sallalaista ja ranualaista Haminaan Suomen Lähetysseuran vuosijuhlille. Pikkukaupungin keskellä kohoava Raatihuone ja sitä ympyröivät kadut tekivät
suunnistamisen meille helpoksi. Entisöity Bastioni ja Reserviupseerikoulu tarjosivat hyvät puitteet juhlille. Tässä poimintoja kokemastamme.

Lähetysruutu

Nimikkolähetti Lilja Kinnunen-Riipinen vieraili Rovaniemellä helluntaina
tervehtimässä lähettäjiään.

Pyhiinvaellus rankassa
maastossa
Kinnunen-Riipinen kuvailee Thaimaan kirkon työtä – sikäläisen
piispan sanoja lainaten – pyhiinvaeltamiseksi hyvin rankassa maastossa. Kyseessä on köyhien kirkko, joka elää vaikeissa olosuhteissa
olevien ihmisten keskellä.
Juuri työn haasteellisuus ja monimuotoisuus on saanut Lilja Kinnusen-Riipisen pysymään niin pitkään Thaimaassa ja jatkamaan
siellä vielä yhden kauden.
Vastapainona Thaimaan kuumuudelle Suomessa käydessään
Kinnunen-Riipinen lepää viileydessä ja nauttii lumesta ja talviteatterin tekemisestä.
Harriet Urponen
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Seppo Ahtinen on poissa
Kappalainen Seppo Ahtinen menehtyi äkillisessä sairauskohtauksessa torstaiyönä 14.6.
Seppo oli syntynyt Rovaniemellä 1949 ja oli kuollessaan
63-vuotias.
Nuoruudessaan Seppo työskenteli matkailualalla. Kymmenkunta vuotta vierähti matkaoppaan tehtävissä Välimeren maissa, erityisesti Israelissa. Rakkaus
Israeliin säilyi Sepolla läpi elämän ja hän toimi aktiivisesti Lapin Israelin ystävien yhdistyksessä.
Aktiivisesta partiotoiminnasta Mannerheim-soljella palkittu
Seppo oli myös hyvin isänmaallinen, mikä ilmeni hänen saarnoissaan ja kirjoituksissaan sekä hänen järjestämissään tapahtumissa.
Kipinän teologian opiskeluun
Seppo sai Israelin työaikana pro-

fessori Lennart Pinomaan kannustamana. Hän sai pappisvihkimyksen 1982 Helsingin Tuomiokirkossa ja toimi pappina aluksi
Vantaan Tikkurilassa ja Vaasassa.
Pisimpään hän oli papintyössä
kotikaupungissaan Rovaniemellä korkeakoulu- ja opiskelijatyön
pappina 1988–97 sekä 2002 lähtien keskikaupungin piirin kappalaisena.
Seppo oli pääsihteerinä vuoden 1994 Missio-tapahtumassa.
Lisäksi hän toimi aktiivisesti matkailijoiden parissa.
Sepon sydäntä lähellä oli Isä
Camillon kaltainen työ kadun
kansan keskuudessa, mistä viimeisimmiksi jäivät soppatykkitapahtumat.
Hän toimi kuluvan kauden kaupunginvaltuutettuna sekä muissa luottamustehtävissä mm. Lapin liiton valtuustossa.

Seutulanharjun hoivakoti Ky
Seutulankuja 11 016 379 7071
96800 Rovaniemi





 

Seppoa kiinnosti historia, erityisesti keskiaika sekä Raamatun
maiden historia ja arkeologia.
Harrastajanäyttelemisestä innostuneena hän oli mukana näytelmäryhmä Saaloissa. Hän toteutti
useita historiaan liittyviä tapahtumia, joissa esitettiin kuvaelmia
mm. kirkkovuoden ja luostarikuntien perinteiden tapahtumista.
Seppo oli kiinnostunut kaikenlaisesta urheilusta ja liikunnasta. Hän oli Rovaniemen Palloseuran johtokunnan jäsen 199497 ja valmensi aikanaan juniorijoukkuetta.
Rovaniemi-viikon yksi traditio
oli Sepon organisoima kaupungin
ja seurakunnan välinen ystävyysjalkapallo-ottelu. Hän veti myös
lukuisia urheilurippikouluja urheiluopistolla.
Viimeisenä iltanaan Seppo oli
seurannut kesäkirkon jälkeen jal-

kapallon EM-kisojen ottelua.
Seppo palveli pappina lähes 30
vuotta. Työuraan sisältyi myös
jännitteitä seurakunnan hallinnon
ja johdon kuin myös tuomiokapitulin suhteen.
Seurakuntalaiset arvostivat
kekseliästä, luovaa ja persoonallista pappiaan, joka puheissaan
piti aina esillä Raamattua ja Kristus-keskeistä evankeliumia, jolla
hän kutsui etäälle kulkeutuneita
Kristuksen yhteyteen.
Kantakoon Sepon läheisiä ja
meitä kaikkia se kristityn toivo,
jota myös Seppo antaumuksellisesti julisti.
Jeesus sanoo: ”Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo
minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja
uskoo minuun, ikinä kuole.” (Joh
11:25–26)

Seppo Ahtinen 1949–2012

Kari Yliräisänen

Leikin asia.
Tilaa:
www.kotimaa-yhtiot.fi/
tilaukset



Seutulanharjun hoivakoti Ky
Seutulankuja 11 016 379 7071
96800 Rovaniemi

DentoTeam
Hammaslääkärit





Valtakatu 4 A, Rovaniemi

Hammaslaboratorio

Hyvä Hammas
Oy
Puree Paremmin.

 

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

Välitämme.
Muisto kaunis
voimaa antaa
surun raskaan
hiljaa kantaa

Kotimaa-yhtiöt ilmoitusmarkkinointi
toivottaa kaikille hyvää kesää.
Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Hammaslaboratorio
DentoTeam
Toni hoitaa kaikki hautajaisiin
liittyvät
Hyvä
Hammas
Oy
käytännön järjestelyt. Tarvittaessa
Hammaslääkärit
Puree Paremmin.

hän vastaa myös musiikkiesityksistä.

Valtakatu 4 A, Rovaniemi

Valtakatu 4 D, Rovaniemi
p. tunnelmallinen
020 743 3940
Lähteentien
pirtti on
Hll Aki
Tuomanen
paikka muistotilaisuuksille.
Suu- ja leukakirurgian
Hammasteknikkomestari,
erikoishammaslääkäri
Pirtin pitopalvelu onerikoishammasteknikko
tunnetusti hyvää.
Isojärvi
Mikäli
omaiset haluavat, Jyrki
Maarit
lukee adressit.
Sekä yleishammaslääkärit
Ajanvaraukset
Myös suuhygienistipalvelut
Hautaustoimisto
Karilahti
Lähteentien
p. 040-7388
916 pirtti
Maarit
Simoska
p. 020Toni
743Karilahti
3946
Myös laitosja kotikäynnit

0500-664 774

044-200 6880

P

Vapun
ANNIN
PITOPALVELU
itopalvelu
Juhlapalvelua ammattitaidolla

Anni ammattitaidolla
Pallari
Juhlapalvelua
Vappu
p.
0400Alapeteri
692 523
P. 016-384 070 l 0400 161 938

Välitämme.
Kotimaa-yhtiöt ilmoitusmarkkinointi
toivottaa kaikille hyvää kesää.

P

Vapun
itopalvelu

Juhlapalvelua ammattitaidolla

Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

ANNIN PITOPALVELU
Juhlapalvelua ammattitaidolla
Anni Alapeteri
Pallari
Vappu
l 0400
p. 0400
523
P. 016-384
070 692
161 938

www.kotimaa24.fi
Hengen Uudistuspäivät
Hyvinkäällä 3.-5.8.

Hinta alk. 2 yötä
aamupalalla 125 e.
www.pamintilausliikenne.fi
p. 040 530 4447

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

Pääsky
32. vuosikerta
Muisto kaunis
Julkaisija
voimaa antaa
Rovaniemen
seurakunta
surun raskaan

Päätoimittaja
hiljaa kantaa
Kari Yliräisänen
puh. 040 5032 734
kari.yliraisanen@evl.fi

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-yhtiöt
Ilmoitusmarkkinointi
Pirjo Teva
puh. 020 754 2284, 040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi
Toimituksellinen aineisto
Rovaniemen seurakunnan
tiedotustoimisto,
PL 8104, 96101 ROVANIEMI

Toimitussihteerit
Tuomo Korteniemi
Seuraava Pääsky ke
26.9.2012
puh. 040 8232
338hoitaa kaikki hautajaisiin
Toni
liittyvät
tuomo.korteniemi@evl.fi
AineistoTarvittaessa
ma 10.96.2012
käytännön järjestelyt.
hän
vastaa
myös
musiikkiesityksistä.
Kustantaja
Kustannus-Osakeyhtiö
Jouni Hagström
Kotimaa
puh. 335 5249
Lähteentien pirtti on tunnelmallinen
Painatus Alma Manu Oy,
jouni.hagstrom@evl.fi
paikka muistotilaisuuksille.
Rovaniemen
paino
Pirtin
pitopalvelu
on
tunnetusti
hyvää.
Lehtityöryhmä
Jakelu
postiadressit.
oy
haluavat,
MaaritItella
lukee
Kari Mikäli
Yliräisänen omaiset
pj., Jouni Hagström,
Jakeluhuomautukset puh. 335 5249
KatiHautaustoimisto
Kanto, Sanna Kerola, Tuomo
Karilahti
pirtti
Tilaukset Lähteentien
5 euroa vuosikerta
Korteniemi, Markku
ToniKukkonen,
Karilahti
Maarit Simoska
Painos
31044-200
650
6880
Maija Pieskä ja 0500-664
Riku Tapio 774
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Juhannuspäivän
kansanlaulukirkko
radioidaan

Harriet Urponen vs. tiedotuspäälliköksi

Moderni yhteisöllisyys haasteena
K

Myynnistä markkinointiin
Harriet Urponen valmistui alemmasta korkeakoulututkinnosta 15 vuotta sitten ja on
toiminut sen jälkeen ohjelmajohtajana yksityisessä teatteriyrityksessä, asiakkuusjohtajana markkinoinnin suunnittelutoimistossa sekä myyntipäällikkönä ravintolakonsernissa.
– Kasvatustieteellinen koulutus antaa
hyvin paljon itsenäisiä ajattelun, arvioinnin ja argumentoinnin taitoja, joiden avulla voidaan ymmärtää kasvatus-, koulutusja oppimisprosesseja yhteiskunnassa, organisaatioissa ja erilaisissa oppimisympäristöissä.
– Se on antanut paljon valmiuksia tiedon
tuottamiseen ja soveltamiseen, Urponen kuvaa.

Antoisat perhekerhot
Rovaniemi saa olla ylpeä seurakunnan tarjoamista perhekerhopalveluista. Sitä kautta
lapset saavat mahdollisuuden turvallisessa
ilmapiirissä käydä säännöllisesti tilanteissa, joissa on muita samanikäisiä lapsia läsnä.
– Sitäkään ei voi väheksyä, että äiti saa
ottaa rauhassa kupin kahvia ja vaihtaa ajatuksia muiden pienten lasten äitien kanssa.
– Nyt tuntuu, että ympyrä sulkeutuu, kun
saan tehdä oman rippipappini Kari Yliräisäsen viransijaisuutta tiedotuspäällikkönä.

Tieto- ja viestintätekniikka avuksi

Side seurakuntaan
Harriet Urponen on toiminut nuoruudessaan
Rovaniemen seurakunnassa kerhonohjaajana ja ollut aktiivisesti mukana isostoiminnassa.
Palattuaan Rovaniemelle hän on käynyt
lasten kanssa seurakunnan perhekerhossa sekä muun muassa äiti-lapsi-leireillä ja äitien
lepolomalla.

kanssa haaveilimme yöttömän yön retriitistä, jossa kirjaimellisesti hiljennyttäisiin omien ajatusten äärelle.
– Nyt voin viedä tämän toiveen konkreettisesti eteenpäin, Urponen toteaa.

– Erityisesti leirikokemukset ovat olleet
hyvin voimaannuttavia ja antaneet mahdollisuuden hiljentyä ajassa, jossa liian usein
on kiire.
– Eräällä leirillä kerran muiden äitien
Kuva: Rainer Hiuspää

asvatustieteen maisteri Harriet Urponen, 40, aloitti seurakunnan vs. tiedotuspäällikkönä kesäkuun puolivälissä. Hän on
syntyjään rovaniemeläinen ja palannut kotiseudulleen kolmisen vuotta sitten.
– Nyt oli oikea hetki tarttua työhön, sanoo
Harriet Urponen.
Hän on kahden pienen tytön äiti. Tuore
Lapin yliopiston maisterin tutkinto taskussaan hän toteaa tehneensä kasvatustieteellisellä koulutuksella hyvin monipuolisen uran.

Harriet Urponen perehtyy Pääsky -lehden
prosessiin

Harriet Urponen valitsi sivuaineekseen tieto- ja viestintätekniikan ja sen tuomia mahdollisuuksia voidaan hyödyntää työelämässä eritoten viestinnässä.
– Mediakasvatuksen näkökulma on tärkeä myös seurakunnalle enkä voi tässä yhteydessä olla mainitsematta sosiaalista mediaa, joka suo omat mahdollisuutensa vuorovaikutuksen edistämiselle.
– Olen ylpeä siitä, että saan antaa tietoa
seurakuntamme toiminnasta kaikille kaupunkilaisille. Sitä kautta pääsen kehittämään
seurakuntamme yhteisöllisyyttä ja sen jäsenten välistä vuorovaikutusta yhä avoimemmaksi ja monipuolisemmaksi.
Helmikuun alusta kirkkoherran tehtävää
hoitanut Kari Yliräisänen on virkavapaalla tiedotuspäällikön tehtävästä siihen saakka, kunnes uusi kirkkoherra ottaa tehtävän
vastaan.

La 23.6. klo 10 Rovaniemen kirkossa
Nimensä mukaisesti kansanlaulukirkko
ammentaa musiikkinsa monille tutusta ja
rakkaasta kansanlauluperinteestämme.
Tämä jumalanpalvelus voi auttaa meitä tutustumaan omaan kansanperinteeseemme,
juuriimme, toisiimme ja itseemme. Mahdollisesti jo lapsuudessa lauletut sävelet virittävät mielemme kuunteluun ja rukoilemiseen
ajasta ja paikasta riippumatta.
Rovaniemen kirkossa kansanlaulukirkon
toimittaa pastori Sari Kuirinlahti. Mukana
Ulla ja Mauri Miettunen ja Putaan pelimannit. Kansanlaulukirkko radioidaan YLE 1 –
kanavalta.
Retki Hengen Uudistuksen

kesäjuhlille
Hyvinkäälle 3.–5.8.
Viime elokuussa Rovaniemellä
koettiin voimakasta Pyhän Hengen
läsnäoloa ja kristittyjen yhteyttä
Hengen Uudistuksen kesäjuhlilla.
Nyt vastaava kesäjuhla
järjestetään 3.–5.8. Hyvinkäällä,
jonne tehdään retki linja-autolla.
Hinta sis. matka ja kaksi
hotelliyötä aamiaisella 125 €.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset
ti 26.6. mennessä:
Lilja Hiltunen p. 040 5084 926 tai
Kari Hiltunen p. 040 5486 025

Kesäallakka
ROVANIEMEN KIRKKO
Sunnuntaisin klo 10 messu kirkossa. Tiistaisin klo 8.30 Aamun rukoushetki kirkon sakastissa, jonne käynti sakastin ulko-ovesta. Keskiviikkoisin klo 13 kirkossa Virsin, Lauluin,
Psalttarein, musiikkia ja yhteislaulua. Klo 18 viikkomessu kirkossa.
Rovaniemen kirkko avoinna 2.9. saakka klo 9–21.
lasten kesäkirkko.
Suvilaulujen ilta, Putaan Pelimannit ja kansanlaulumessun laulajat.
Ilari Kinnunen, Miettunen. Vapaa pääsy.
23.06. klo 10
kansanlaulukirkko, liturgia ja saarna Kuirinlahti, Ulla ja Mauri Miettunen, Putaan Pelimannit. Radiointi YLE 1.
24.06. klo 12.30 konfirmaatio, keskikaup. Norvajärven leiri.
24.06. klo 15
konfirmaatio, Ounasvaaran Norvajärven
leiri.
28.06. klo 22
”Hiljaisin siivin – Kari Tapio muistoissamme”. Jani Jalkanen ja Hänen Orkesterinsa, Suora Lähetys –lauluyhtye, Mertsi Lindgren, Timi Järvivuori ja Dimitri Grönfors. Liput 20/15 €. Jutajaiset.
29.06. klo 16
Vaivaton vihkihetki -tapahtuma.
29.06. klo 22
”Piilossa itkulta” –konsertti. Elämän lähteellä Niillas Holmberg laulu, kitara, Sverre Porsanger laulu, kitara, Marko Jouste laulu, kitara, Pessi Jouste viulu, Roope Mäenpää,
sello. Liput 15/10 €. Jutajaiset.
30.06. klo 22
Pelimannivesper, Sodankylä Lauluraito, Kemijärven Laudus-kuoro ja soitinyhtye, Viulujen Vesper ”Koko päivän kanssani kuljit” –
kantaatti. Liput 15/10 €. Jutajaiset.

29.07. klo 19

21.06. klo 17
14.07. klo 12

21.06. klo 10
22.06. klo 19

01.07. klo 15
08.07. klo 15
15.07. klo 12.30
15.07. klo 15
17.07. klo 19
19.07. klo 19

konfirmaatio, Ounasv. Norvaj. leiri.
konfirmaatio, Korkalov. Norvaj.leiri.
konfirmaatio, Saarenkylä Norvaj. leiri.
konfirmaatio, Ounasvaara Oivanki.
Rauhanyhdistyksen seurat.
sello- ja pianokonsertti, Heidi Miettunen
sello, Anna Maria McElwain. Vapaa pääsy,
ohjelma 5 €.
21.07. klo 19
Iltamusiikki, Heikkilän sukuseura.
22.07. klo 12.30 konfirmaatio, Korkalov Norvaj leiri.
22.07. klo 15
konfirmaatio, Saarenkylän Oivanki.
29.07. klo 12.30 konfirmaatio, keskikaup. Norvaj. leiri.

10.07. klo 18
26.08. klo 12

huilu- ja urkukonsertti, sveitsiläiset Olivier
Eisenmann urut ja Verena Steffen huilu. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.
KESKIKAUPUNKI
Paaniemen majan pihalla Hyvän Sydämen
Tori, leirikirkko klo 18.
Paaniemen leirikeskuksessa katulähetystyön leiripäivä. Hartaus, ruokailu, sauna ym.
Bussi srk-keskuksesta klo 11, paluu 18. Ilm.
ja tied. Tuula Kivinen, 0400-127189. Retki
on maksuton.
KORKALOVAARA-YLIKYLÄ
kappelin asunnolla Kesälaulujen ilta.
Ylikylän koululla sanajumalanpalvelus, Kuirinlahti.

OUNASVAARA
kaikki tilaisuudet kappelissa
30.06. klo 12
konfirmaatio, kehitysvammaisten rippikoulu.
01.07. klo 15
messu, Korteniemi, kirkkokahvit.
08.07. klo 15
messu, Jääskelä, kirkkokahvit.
15.07. klo 15
sanajumalanpalvelus.
22.07. klo 12
konfirmaatio, Tunturikeimiön leiri.
22.07. klo 15
messu, Jääskelä, kirkkokahvit.
28.-29.07.
Rauhan Sanan kesäseurat.
29.07. klo 11
messu, Korteniemi.

01.07. klo 11
15.07. klo 11
15.07. klo 13
29.07. klo 11
29.07. klo 13

24.06. klo 13

SAAREN-NAMMANKYLÄT
Alanamman koulumuseolla sanajumalanpalvelus, Yliräisänen, Tauno Savioja, Jouttikeron kuoro.
Aapakirkossa sanajumalanpalvelus, kesäteologi, kirkkokahvit.
Jouttikeron kappelissa messu, Litendahl.
Aapakirkossa sanajumalanpalv, Valtonen,
kirkkokahvit.
Jouttikerossa messu, Valtonen.
YLÄKEMIJOKI
Somosen kirkolla juhannuksen jumalanpalvelus ja kesälaulut, Lindström.

01.07. klo 11
11.07. klo 18
12.07. klo 18
15.07. klo 11

15.07. klo 18
21.07. klo 12
22.07. klo 13
29.07. klo 11

Viirin srk-kodilla kesäkirkko ja -laulut, Miettunen.
Auttin Juhonkololla nuotioilta, Lindström.
Kaarnijärven laavulla nuotioilta, Lindström.
Kansanlaulumessu Pirttikoskella, Lindström, Miettunen, Vohon Veikot, kirkkokahvit. Kuuluu "Pirttikosken Entisten Nuorten
"-tapahtumaan.
Vanttauskosken venesataman laavulla nuotioilta, Lindström, Ylipulli.
Auttin nuorisoseurantalolla suvilaulut.
Somosen kirkolla Marjetan päivän jumalanpalvelus, Valtonen.
Viirin srk-kodilla virsikirkko, Miettunen.
ALAKEMIJOKI

23.06. klo 15
24.06. klo 11
08.07. klo 10
15.07. klo 10
22.07. klo 10
29.07. klo 10

kappelin pihalla juhannuspäivän kesäkirkko, Ilari Kinnunen.
kappelissa konfirmaatio, Norvajärven leiri.
kappelissa sanajumalanpalvelus, kesäteologi.
Välijoen laavulla kesäkirkko, Ilari Kinnunen.
kappelissa sanajumalanpalvelus, Mäkinen.
kappelissa messu, Mirjami Juuso-Vänskä.
OUNASJOKI

23.06. klo 11
26.06. klo 19

01.07. klo 12
08.07. klo 11
22.07. klo 14
29.07. klo 14

Sinetän kappelissa sanajumalanpalvelus,
klo 14 messu Meltauksessa ja klo 16 iltakirkko Maijasessa. Tepsa, Tikkala.
Meltauksessa Suvi-illan konsertti, Putaan
Pelimannit ja
Zambia Vocal Collection-ryhmä.
Meltauksessa konfirmaatio, Vuontispirtin
leiri.
Sinetässä messu ja klo 14 Meltauksessa,
Tepsa.
Meltauksessa messu ja klo 18 iltakirkko
Maijasessa.Mäkinen.
Sinetässa messu, iltakirkko klo 16 Meltauksessa ja
klo 18 Maijasessa. Mäkinen.

