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Pääkirjoitus | Kari Yliräisänen, kirkkoherra

Valo voittaa

Loma –
pysäys
ja rysäys
Kauan odotettu kesäloma
koittaa. Pitäisi palautua
työvuodesta, olla parisuhteen aikaa, tehdä sukulaiskierros, poimia marjat…
Saattaapi käydä niinkin,
että lomalla kriisit
lisääntyvät ja tulee riitoja.
Olisi hyvä, jos jokainen perheenjäsen saisi vähän jotakin
toivomaansa ja odottamaansa. Jos yhdessä voitaisiin
luopua kaikesta mitä ”pitää”
tehdä ja olla vaan.
Kun pysähtyy saattaa
rysähtää. Omat tunteet
saattavat yllättää. Sisäisen
maailman kohtaaminenkin
on jo vaikeaa, jos elo on ollut kovin hektistä, saatikka
sitten aidon yhteyden löytyminen kumppanin kanssa.
Jumalan kasvojen edessä on lupa ajatella, että
syyllisyys ei ole vain merkki
tehdyistä virheistä. Se on
myös merkki siitä, että rakkautemme on aina rajallista
ja haurasta. Syyllisyys on
myös merkki rakkaudesta.
Olisimme halunneet rakastaa
läheisiämme paremmin,
mutta omien haavojemme
takia emme siihen kyenneet.
Henkinen ja psyykkinen
paraneminen alkaa, kun
voimme hyväksyä oman
heikkoutemme osana
itseämme. Silloin rakkautemme voi kypsyä. Anteeksianto toisille edellyttää
anteeksiantoa itselle!
Jos siis rysähtää, niin
muista, että rysähdät suuren
Luojamme syliin. Hänen
rakkautensa on rajaton.
Katso taivaan kauneutta.
Avaa sydämesi ja anna kesäsi
Jumalan käsiin…
Sari Arponen

Kesä on monenlaisten juhlien ja
kesätapahtumien, myös suurten hengellisten kokoontumisten aikaa aikaa.
Rovaniemellä juhlii lestadiolaisen
Uusheräyksen väki heinäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Liike erkani lestadiolaisuuden pääuomasta 1900-luvun
alussa.
Uusheräyksen tämän vuoden kesäjuhlat
ovat järjestyksessään toiset Rovaniemellä.
Ensimmäisen kerran kokoonnuttiin 116
vuotta sitten vuonna 1911.
Juhlan teema Valo voittaa kertoo väkevästä, voimakkaita vastakohtia sisältävästä
vuoden kiertokulusta Lapissa. Pimeän
syksyn ja talvikaamoksen keskellä hartaudella odotetaan valon ja lämmön tuloa.
Tammikuun alun lyhyet valon kurkistukset virkistävät ja tuovat hiljaista iloa, kun
päivänvalo lisääntyy kukon askeleella.
Valo voittaa sydämet, kun kevättalven
valoa hohtavat hanget kutsuvat talviliikunnan ystävät nauttimaan lisääntyvästä
kirkkaudesta. Sisin riemuiten nauttii, kun
yötön yö kertoo valon voittaneen. Ja elämä
herää. Pohjoinen valo äärimmäisyyksineen
on lumoavaa.

”

On lupa löytää
oma yksilöllinen polku
kristillisyyden
piirissä.

odotuksin. Ystävien tapaaminen ja keskustelut heidän kanssaan ovat toivelistan
kärjessä monella. Sanan avautuminen
matkaevääksi on sydänten kaipuuna.
Odotetaan myös vahvoja elämyksiä ja
voimaantumisen kokemuksia yhteydestä ja yhteisöllisyydestä tuttujen Siionin
matkalaulujen myötä.
Toivottavasti odotuksiin sisältyy myös
sellainen erilaisuuden tökkäys, jossa on sopivasti jotain täysin uutta, joka rikastuttaa
ja kasvattaa vaeltajia eteenpäin.
Odotusten täyttymisessä, uuden löytymisessä auttaa ihmettelevä ja kyselevä
asenne, jossa lapsen avoimuudella kohdataan asioita. Ehkä Jeesuskin tarkoitti jotain
tällaista, kun hän opasti lapsen kaltaisuuteen sekä neuvoi etsimään ja kolkuttamaan. On lupa löytää oma yksilöllinen
polku kristillisyyden piirissä.

tulevaisuudenuskoa ihmiselämän moniin
jännitteisiin. Elämämme on monin tavoin
rajalla oloa: uskon ja epäuskon, tarkoituksen ja tarkoituksettomuuden, luottamuksen ja epätoivon rajoilla. Elämä on painia
haastavien kysymysten, moninaisten
ongelmien, huolien, epävarmuuksien ja
pelkojen alla.
Valo voittaa on samalla kertaa miete- ja
rukouslause yhä uudestaan sydämen kammiossa toistettavaksi.
Raamatussa valo liittyy mm. järjestykseen, pimeys puolestaan kaaokseen ja
epäjärjestykseen. Juhlan teema rohkaisee
luottamaan valon voittoon maailmassa,
jossa paikoin näkyy järkkymistä ja kaaosta.
Olkoon rukouksenamme 100 vuotiaan Suomen ja koko maailman puolesta: Jeesus,
maailman valo, suo valosi voittaa. Monet
aiempien sukupolvien ihmiset sanoittivat
valon viestiä: Asioilla on taipumus järjestyä.

Juhlateema Valo voittaa rohkaisee ja
lohduttaa. Se luo toivoa, luottamusta ja

Olemme valmistelleet näitä juhlia
rukoillen kaiken hoitumista mahdolli-

Kesäjuhlille lähdetään aina monin

viikon sana |
Tärkeä
elämänohje
Jeesus sanoi opetuslapsilleen:
”Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon
ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se,
joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa
sen, mutta joka elämänsä minun tähteni
kadottaa, on sen löytävä. Mitä hyödyttää
ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko
maailman mutta menettää sielunsa?
Millä ihminen voi ostaa sielunsa takaisin? Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin
hän maksaa jokaiselle tämän tekojen
mukaan.” Matt. 16: 24–27

simman hyvin. Olemme pyytäneet ennen
kaikkea sitä, että juhlavierailla olisi juhlilla ja juhlien jälkeen tunne: ”Tulin kohdatuksi, tulin ravituksi, sain matkaevästä, minulle puhui juhlilla elävä Jumala.
Sain oppia uutta ja tielleni tuli valoa.
Uusheräyksen kesäjuhlat ovat avoimet
kaikille. Tervetuloa rovaniemeläiset tutustumaan modernin lestadiolaisuuden
uomaan. Uusheräys on ollut liikkeen alkuajoista lähtien ulospäin suuntautunut. Siitä
kertoo mm. vuosikymmenten mittainen
yhteistyö Suomen Lähetysseuran kanssa
maailmanlaajuisen lähetystehtävän toteuttamiseksi.
Toivotan Taivaan kosketusta jokaiselle
juhlille tulijalle juhlateeman sanoin Valo
voittaa. Toivottavasti pohjoinen valo hellii
juhlavieraita samalla muistuttaen Vapahtajastamme Jeesuksesta, joka kuoleman
kukistajana on Voittava valo.

Terveisiä Kiinasta. Viime viikon
Kiinan matkalla sain olla tutustumassa
noin kahden miljoonan jäsenen vuosivauhdilla kasvavan Kiinan protestanttisen kirkon elämään.
Vierailut Yunnanin ja Pekingin teologisiin seminaareihin, Dalin raamattukouluun
sekä muutaman seurakunnan elämään
toivat esiin kasvavan kirkon tarpeet.
Seurakunnat tarvitsevat koulutettuja
pappeja ja saarnaajia. Seminaareihin ja raamattukouluihin tarvitaan korkeatasoisesti
koulutettuja opettajia. Myös diakoninen
sosiaalityö vaatii koulutusta ja organisointia. Oppilaitoksissa nyt annettavassa
koulutuksessa on lisäksi haasteena sisällön
laajentaminen ja myös tason nostaminen.
Rovaniemen seurakunta osaltaan tukee
edellä kerrottua työtä Suomen Lähetysseuran kautta. Ystävälliset ja sydämelliset kohtaamiset kertoivat työn suuresta sisäisestä
merkityksestä. Täydet kirkkosalit viestivät
työn vaikuttavuudesta. Jumalanpalvelukseen pääsyä jopa jonotettiin.
On hienoa olla mukana tällaisessa työssä.
Tukea on hyvä jatkaa ja kehittää.
PS. Joka kohteessa markkinoimme Rovaniemeä upeana matkakohteena. Pekingissä
kiinalainen ystävä kehui kotikaupunkiamme taivaaksi.

Pääskysestä
ei päivääkään

Rukous
Herra, meidän Jumalamme.
Sinä et vain osoita rakkautta,
sinä olet rakkaus.
Ole pitkämielinen
meitä rakkaudettomia kohtaan.
Lahjoita meille Henkesi, rakkauden
Henki,
joka uudistaa meidät
ja sitoo meidät toinen toiseemme.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden.
Aamen.

Juhannuksen Pääsky
on lennähtänyt luoksesi,
kiitos, että avasit sen ja viivyt hetken sen parissa.
Vaikka lehti ilmestyykin
alkukesästä, juhannuksen alla, on siinä paljon
tietoa ja tapahtumia
koko kesän ajaksi. Keskiviikoiksi rukoilemme aurinkoisia ilmoja,
sillä kesäisin silloin on paljon ohjelmaa
kirkonmäellä.
Kesävieraiden kanssa voi piipahtaa
kirkossa kesäkeskiviikkoisin klo 13. Silloin
on musiikkivartti, pieni elävän musiikin hetki, jonka kirkkomuusikkomme
toteuttavat. Klo 18 kohtaamme kirkossa
Arki-illan ehtoollisella, jolta voi siirtyä Ilta
Kirkkolammella –tapahtumaan.
Olkoon Sinun kesäsi virkistävä ja levollinen!
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Lutherin häät houkutteli
innokkaita esiintyjiä

Myös Päivi Laitala on näyttelijänä
mukana draamassa.
– Vähän jännittääkin, mutta kiinnostuneena odotan. Tämä on ihan
uudenlaista hommaa, kun minulla ei
ole aiempaa kokemusta näyttelijänä,
muuta kuin päärooli ”oman elämäni
elokuvassa”.
– Näytelmän teksti pitää päästä
kunnolla lukemaan, että sisäistää
sisällön.
Laitala osoitti myös tekstiä lu-

Harriet Urponen

Lutherin häät -draamakavalkadin esiintyjille järjestetty tiedotustilaisuus sai liikkeelle runsaan joukon
kiinnostuneita.
Lokakuun lopulla Rovaniemen
kirkossa nähtävä esitys tarjoaa mielenkiintoisia rooleja kuorolaulajille,
soittajille, tanssijoille ja näyttelijöille.
Seurakuntakeskuksen juhlasalissa
pidetyssä infossa näyttelijöiden pöytään istahti myös Markus Korkalainen. Draaman käsikirjoituksesta ja
ohjauksesta vastaava Lilja Kinnunen-Riipinen antoi ensimmäiseksi
miehelle näytelmän tekstiä ääneen
luettavaksi. Ainakaan äänivaroista
ei Korkalaisen koe-esiintyminen
ollut kiinni, sen verran voimakkaana näyttelijän ääni kaikui ympäri
juhlasalia.
Korkalainen tuntee jo entuudestaan
Lilja Kinnunen-Riipisen ja tapahtuman yhteyshenkilön Leena Aspegrénin.
– Itse asiassa Leena soitti minulle
ja kysyi kiinnostaako tämmöinen.
Näin minä Lapin Kansastakin tämän
ilmoituksen. Niinpä tulin tänne tutustumaan, Korkalainen kertoo.
– Lilja näytti siltä, että häntä kiinnostaisi minun teatterin tekemiset.
Korkalaisella on kansantanssitausta. Hän on tanssinut Sirpakoissa ja
Siepakoissa yli 20 vuotta. Vuoden
päivät hän on ollut harrastajateatteria
tarjoavassa RunoRaamaRyhmässä,
joka kuuluu osana Rovaniemen Seudun Vapaaehtoistyönkeskus Neuvokkaan toimintaan.
Lutherin häät -esitykseen osallistumista Korkalainen pitää mielenkiintoisena kokemuksena.
– Innolla odotan treenejä.

Strategiaa 2020-luvulle
valmistellaan
Rovaniemen seurakunta valmistelee
strategiaansa 2020-luvulle. Lähtökohtana
on ollut seurakuntalaisten, luottamushenkilöiden sekä eri työalojen ja alueiden
työntekijöiden kuuleminen.
Aineistoa on kerätty verkko- ja lomakekyselyillä myös yhteistyökumppaneilta ja
sidosryhmiltä.
Saadun aineiston pohjalta nousseita keskeisiä asioita käsiteltiin kesäkuun ensimmäisellä
viikolla strategiaillassa. Ydinteemoja olivat
jäsenyys, verkostot, vapaaehtoistyö, viestintä
sekä hallinto ja talous.
Seuraavaksi strategian suuntaviivoja
käsitellään kirkkoneuvostossa loppukesästä.
Tavoitteena on, että kirkkovaltuusto päättäisi
joulukuussa uuden strategian.

Sotaorpotunnus
kuolinilmoituksiin
Sotaorpojen kuolinilmoituksissa voidaan käyttää
sotaorpotunnusta, jonka piirros
on jaettu kaikkien päivälehtien
toimituksiin. Tunnus on otettu sotaorpojen
käyttöön syyskuussa 2014. Rintamerkkinä
tunnus on lähetetty kunniakirjoineen noin
15 000 sotaorvolle, jotka ovat ilmoittaneet
nimensä sotaorporekisteriin.
Lisätiedustelut, Lapin sotaorvot ry, Mikko
Virrankoski 040 5039759 ja Helena Lehtonen
040 7607540
Musiikkidramaturgi Mauri Miettunen (vas.), johtava kanttori Sari Alakulppi, Leena
Aspegrén, Lilja Kinnunen-Riipinen ja kirkkoherra Kari Yliräisänen valmistautuvat jo
syksyn reformaation juhlavuoden päätapahtumaan.
kiessaan, että äänikin on kantava ja
selkeä.
– Neljän lapsen äidillä pitää ollakin,
hän naurahtaa.
Edellispäivänä Laitala tutustui Lutheriin lähemmin aamuviiteen saakka.
– Koulussa on opetettu jotakin,
mutta siitä on jo pitkä aika. Muistini
on hyvä, mutta ei niin hyvä, joten
tutustuin taas lukemalla Lutheriin.
– Vielä eilen en tiennyt, kuka oli
Katharina von Bora. Nyt tiedän, Laitala toteaa tutustuttuaan myös Lutherin
vaimon tarinaan.

Kuororyhmään ilmoittautunut
Irma Pakarinen odottaa innokkaana kuoroharjoituksia ja tulevaa
esitystä.
– Laulu on työni ja elämäni. Olen
laulanut koko ikäni koulun tilaisuuksista alkaen. Nykyisin laulan monessa

kuorossa, kertoo Joensuusta pari
vuotta sitten Rovaniemelle muuttanut Pakarinen.
– Joensuussa lauloin viidessä
kuorossa ja oopperaproduktioissa.
Konservatoriossa olen opiskellut
yksinlaulua kaksikymmentä vuotta.
Olen pitänyt myös omia konsertteja.
Sari Alakulpin johdolla Pakarinen
on suorittanut Naiskuoroliiton mestarikellotutkinnon.
– Laulaminen antaa terveyttä, mielihyvää ja vahvuutta. Jos on väsynyt,
kun menee lauluharjoituksiin, niin
ei ole enää väsymystä harjoitusten
jälkeen, hän toteaa.
Lutherin häät herätti Irma Pakarisen kiinnostuksen välittömästi.
– Kun näin lehti-ilmoituksen, niin
ajattelin heti, että tuohon pitää päästä
mukaan.
Pasi Kokko

Tuomiokapituli ratkaisi esirukouskiistan kirkkoherran kannan mukaan
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on ratkaissut kirkkoherran kannan
mukaan Rovaniemen seurakunnassa
syntyneen erimielisyyden seurakunnan
esirukouskäytännöstä uuden avioliittolain voimaantulon jälkeen.
Tuomiokapituli katsoi, että esirukouksen ohjeistaminen kuuluu kirkkoherran
toimivaltaan. Rovaniemen kirkon messussa siis rukoillaan myös niiden samaa
sukupuolta olevat parien puolesta, jotka
seurakunnan jäseninä pyytävät esirukousta aiotulle avioliitolle.
Rovaniemen kirkkoneuvosto käsitteli
asiaa maaliskuussa sen jälkeen kun piispa
Samuel Salmi oli antanut uudet ohjeet
koskien avioliittolain muutosta 1.3. ja sen
vaikutusta jumalanpalveluksen esirukoukseen.
Kirkkoherra Kari Yliräisänen esitti,
että kirkkoneuvosto toteaa esirukouksen

ohjeistamisen kuuluvan kirkkoherralle
piispan ohjeistusta noudattaen.
Kirkkoneuvoston enemmistö asettui
kuitenkin äänin 8–3 piispan ohjeistuksesta poikkeavalle kannalle ja päätti, että
jumalanpalveluksessa esirukous toimitetaan vain silloin kun avioliitto on solmittu
miehen ja naisen välillä.
Koska kirkkoherra ja kirkkoneuvosto
olivat eri mieltä jumalanpalvelukseen
liittyvässä asiassa, asia meni tuomiokapitulin ratkaistavaksi.
Tuomiokapituli perusteli ratkaisuaan,
että jumalanpalveluselämän ohjeistaminen kuuluu kirkon säädösten mukaan
kirkkoherralle piispan ohjeistusta noudattaen.
Rovaniemen seurakuntaan ei ole kevään aikana tullut yhtään samaa sukupuolta olevien parien esirukouspyyntöä.

Katso Reformaation
juhlavuoden ohjelma
www.rovaniemenseurakunta.fi

Kuoroon mahtuu
vielä mukaan
Lutherin häät -projektikuoroon otetaan
vielä laulajia kaikkiin ääniin, ja etenkin
miesääniä kaivataan lisää.
Kuorolaisilta toivotaan kuorokokemusta
ja osalta laulajista myös intoa heittäytyä
tarvittaessa näyttämölliseen toimintaan. Projektikuoro harjoittelee ennen esitysviikkoa
kolmesti syys-lokakuussa.
Kysy lisää johtava kanttori Sari Alakulppi
p. 040 543 4597, sari.alakulppi@evl.fi

Lähde virkistymään
ja voimaantumaan
Hengen Uudistuksen kesäjuhlaan
4.–6.8. Ikaalisissa
Sitovat ilmoittautumiset Kirsti Marjaselle viimeistään maanantaina 26.6.,
puhelin 050 550 5540 tai tekstiviestinä.
Juhlaan lähtö junalla perjantaina 4.8.
klo 6. Oulusta jatketaan bussilla Kempeleen seurakunnan väen kanssa.
Paluu junalla sunnuntai-iltana 6.8.
Arvioitu matkakustannus 105–115 euroa.
Majoitus Cumulus Resort -hotellissa
2 h huoneissa. Rovaniemen seurakunta
tukee majoituskuluissa.
Lisätietoja matkasta antaa
Terttu Luoma-aho puh. 0400 692 801.
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menoksi |

henkilö|
Tällä palstalla ihmisten mietteitä ja kysymyksiä elämästä ja uskosta.

Harriet Urponen

Ilta Kirkkolammella
kutsuu keskiviikkoisin
Seurakunnan kesäillan tapahtumilla
on pitkät perinteet. Niin tänä kesänäkin
nautitaan yhdessäolosta ja hengellisestä yhteydestä Ilta Kirkkolammella -tapahtumissa
keskiviikkoiltaisin.
Tilaisuus alkaa klo 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.

Terttu Anunti (oik.) osallistui Lapin Lottaperinneyhdistyksen 15-vuotisjuhlaan ystävänsä Bertta Niemen kanssa.

Kesäkeskiviikkoisin klo 13 kirkossa
on pieni, vartin mittainen musiikkihetki.
Monipuolisia musiikkihetkiä toteuttavat
kirkkomuusikot. Voit tulla hetkeksi hiljentymään ja rauhoittumaan tilaisuuteen,
jossa on aina elävää musiikkia. Jos sattuu
hellepäivä, on kirkko viileä. Tule ja tuo
kesävieraasikin! Musiikkivartti järjestetään
kesä-elokuussa.

Käsivarren viimeinen lotta Terttu Anunti:

”Jumala on
mielessä joka päivä”
Käsivarren viimeinen lotta Terttu Anunti, 90, on nähnyt elämässään lähes kaiken. Hän sanookin olevansa
kiitollinen: on turvallinen isänmaa, oma koti, ystäviä,
kolme poikaa, kuusi lastenlasta ja viisi lastenlastenlasta.
– Lapsuudenkoti oli hyvin uskonnollinen, vanhoillislestadiolainen. Meillä oli usein seuroja ja rukoiltiin paljon.
Silloin lapsena tuntui, että kaikki oli syntiä. Vanhempana
olen oppinut ajattelemaan toisin ja Jumala on mielessä
joka päivä, Terttu Anunti miettii.
Omalle jälkikasvulleen hän on opettanut, että töitä on
tehtävä, mutta elämässä on aina johdatusta.
– Siitä olen huolissani, että nuoret eivät enää halua
tehdä töitä. Omiltani olen vaatinut, että kouluja pitää
käydä ja esivaltaa kunnioittaa. Sellaiset asiat pitää opettaa
kotona. Jos mitään ei vaadita ja kaikki raha tulee yhteiskunnalta olemisesta, ei siitä mitään hyvää seuraa, Terttu
Anunti miettii.
Terttu Anunti on kotoisin maalaistalosta Kittilän Köngäältä. Kansakoulun jälkeen hän haaveili jatkokouluksesta, mutta talvisodan vuoksi se jäi toteutumatta.

”

Jo joutui armas aika ja
suvi suloinen. Kauniisti
joka paikkaa koristaa
kukkanen. Nyt siunaustaan suopi taas lämpö
auringon, se luonnon
uudeks luopi, sen kutsuu
elohon.
Virsi 571

Kirkko ja mökki
jäivät polttamatta
Terttu Anunti oli aluksi pikkulottana, myöhemmin lottana. Jatkosodan aselepoehtoihin kuului saksalaisten
joukkojen karkottaminen pohjoisesta syyskuuhun 1944
mennessä. Lapissa oli yli 200. 000 saksalaista ja omia
asukkaita 143.000.
– Kun Kittilän kirkonkylää ja muita kyliä alettiin evakuoida, olin muonittajana. Meitä jäi kolme miestä ja viisi
naista muonituspaikalle ja lehmät hajaantuivat pitkin
metsiä.
Kittilästä evakkomatka suuntautui pohjoiseen Muonioon, jossa ei enää ollut yhtään paikallisia asukkaita.
– Joka paikka oli täynnä saksalaisia. Tornion maihinnousu muutti evakkosuunnitelmia, joten menimme
nopeasti lautalla joen yli Ruotsin puolelle. Olin Ruotsissa
11 kuukautta ennen kuin pääsin takaisin kotiin.
Saksalaiset polttivat Kittilän kirkonkylän lähes kokonaan. Terttu Anuntin kotikylä säilyi, sillä saksalaisilla tuli
kiire perääntyä alueelta. Kittilän Sirkka, nykyinen Levi
tuhoutui osittain.

– Siskot asuivat perheineen kirkonkylällä ja heiltä meni
kaikki. Kirkko jäi ja yksi pieni mökki hautausmaan tien
varteen. Sen muistaa aina.
Terttu Anunti avioitui vuonna 1947 ja muutti puolisonsa kanssa Enontekiön Karesuvantoon. Terttu Anuntin
mielestä sodan jälkeen Karesuvannossa oli hyvä asua,
sillä rajan toisella puolella olivat vauraat naapurit Ruotsi
ja Norja. Pojat syntyivät vuonna -48, -51 ja -71.
Leskenä Terttu Anunti on ollut 31 vuotta.
Terttu Anunti osallistui toukokuussa Lapin lottaperinneyhdistyksen ja Lapin sotilassoittokunnan kiitoskonserttiin Rovaniemen kirkossa. Ystävä, Käsivarren viimeinen sotaorpo Anja Kotavuopio lähti satojen kilometrien
konserttimatkalle juttuseuraksi. Ystävät ja lähisukulaiset
ovat molemmille tärkeitä, sillä naiset ovat elämässään
kokeneet paljon menetyksiä ja surua.
Terttu Anunti asuu Karesuvannon omakotitalossaan
yksin. Vaikka jälkikasvu pitää tiiviisti yhteyttä, päivät ovat
joskus pitkiä. Enontekiön kotihoito käy tarvittaessa, mutta muuten hän selviytyy lähes kaikista päivän askareista
vielä itse.
– Yksinäisinä päivinä on aikaa kerrata mennyttä elämää
ja käydä keskustelua myös Jumalan kanssa. Iltarukouksessa on mukana kiitollisuus ja vahva luottamus siihen, että
Taivaan Isällä on käsikirjoitus loppuelämälle jo mietittynä.
Maarit Simoska
Harriet Urponen

Kesäniksi: Musiikkivartti
kirkossa keskiviikkoisin

Helka Urponen
on Lapin Lottaperinneyhdistyksen
puheenjohtaja.
Urponen palkittiin
Suomen Lottaperinneliiton
ansiomerkillä.
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Haudan hoito on
hautaoikeuden haltijan velvollisuus
Jouni Hagström

Kirkkolaki velvoittaa pitämään
haudat hautausmaan arvoa vastaavasti
hoidettuina. Hautojen hoidosta vastaa
hautaoikeuden haltija. Useimmiten hän
on leski tai vainajan sukulainen.
– Olisi tärkeää, että hautaoikeuden
haltija olisi nimetty ja että hänen yhteystietonsa on seurakunnassa ajan tasalla,
hauta- ja puistotoimen päällikkö Miia
Ylipulli sanoo.
Haudan pitäminen hautausmaan arvoa
vastaavassa kunnossa tarkoittaa sitä, että
haudasta on huolehdittu. Tällöin hautamuistomerkki eli kivi tai risti on suorassa.
– Hoidettu hauta ei ole unohdetun tai
hylätyn näköinen vaan sen reunakivat on
suorassa, eikä siinä kasva heiniä tai rikkakasveja. Hoidettu hauta on siisti. Sitä ei
vaadita, että haudalla pitäisi olla kukkia.
Mikäli hautaoikeuden haltijalla ei ole
mahdollisuutta itse hoitaa hautaa, voi
hän tehdä hautainhoitorahaston kanssa
sopimuksen haudan hoidosta.
– Seurakunnalla on erillinen rahasto,
jota seurakunta ylläpitää niillä maksuilla,
mitä omaisilta peritään haudanhoitosopimuksista. Omaisten on mahdollista
tehdä sopimus, jolloin seurakunta laittaa
kukat, lannoittaa, kastelee ja pitää haudan
kunnossa.
Kaiken kaikkiaan seurakunnan neljällätoista hautausmaalla on kymmeniätuhansia hautoja. Hoitosopimuksia on 2600.
– Tavoitteena on, että juhannukseen

mennessä kaikilla hoidon piirissä olevilla
haudoilla olisi kesäkukat.

Mikäli hauta on hoitamatta, eikä omaisia tavoiteta, laitetaan haudalle kunnostuskehotus. Tämän jälkeen omaisilla on
vuosi aikaa laittaa hauta kuntoon. Kehotuksessa pyydetään ottamaan yhteyttä
seurakuntaan. Kehotus myös postitetaan
kotiin hautaoikeuden haltijalle.
Mikäli hautaoikeuden haltijaa ei
tavoiteta, eikä kukaan ole yhteydessä

Hautausmaalla viihtyvä Marjukka Metsola:

Marjukka Metsola puhdistaa
haudalta kuivia lehtiä. Hauta sijaitsee
Tavivaaran hautausmaan metsänpohja-alueella ja Marjukka välttää astumista hautojen välissä oleville alueille.
Meneillään on alkukesän haudan
kunnostustyöt ja hauta saa koristeeksi
Suomi 100 juhlavuoden kunniaksi myös
sinivalkoisia kukkia.
– Luonnon tilassa oleva metsäalueen
hauta olisi syytä pitää luonnollisena. Koivun ja männyn taimet pitäisi jo pienenä
nyppiä haudalta pois. Haudalla kasvaa
luonnostaan poronjäkälää, puolukkaa,
ehkä vähän kanervaa.
Marjukalla on vuodenkierron mukaan
tietty rytmi hautausmaan töihin.
– Talven jälkeen vien kynttilät ja lyhdyt
pois. Alkukesästä tuon orvokkeja, jotka
kestävät pientä pakkasta. Lähempänä
juhannusta laitan sitten muita kukkia.
Kesällä Marjukka käy hautausmaalla
kerran, pari kuukaudessa, talvella silloin
tällöin.
Marjukka on aina pitänyt hautausmaista.
– Täällä on hyvä tunnelma ja niin
rauhallista. Ihmiset käyvät omaisiaan
muistamassa täällä, se puhuttelee minua.
Hautausmaat ovat ihania mielen levähdyspaikkoja.
– Olen 14-vuotiaana saanut seurakunnalta ensimmäisen kesätyöpaikan ja
pääsin IV hautausmaalle haravoimaan.
Seuraavana vuonna pääsin jo istuttamaan
kukkia ja sitä seuraavana vuonna rakentamaan hautoja. Olen kesäisin viettänyt
paljon aikaa hautausmailla ja kipinä
puutarhatöihin on syttynyt nimenomaan
siellä.
– Olen ollut työssä myös seurakunnassa
silloin, kun hautojen tiedot kirjoitettiin
vielä käsin kortteihin, joista ne sitten
siirrettiin isoihin kirjoihin. Ylioppilaskesänä pääsin hautaustoimistoon vanhoja

Harriet Urponen

Hautausmaat ovat
mielen levähdyspaikkoja

seurakuntaan tai hautaa ei kehotuksesta
huolimatta ole kunnostettu, julistaa kirkkoneuvosto hautaoikeuden menetetyksi.
Tästä päätös lähtee hautaoikeuden haltijalle postitse ja lisäksi kyseiselle haudalle
laitetaan tiedote. Hautoja kuulutetaan
myös lehti-ilmoituksella, kuten tässäkin
Pääsky -lehdessä.
Jos epäilet, etteivät yhteystietosi ole
ajan tasalla, tai sinulla on mitä tahansa kysyttävää hautaamiseen liittyviin asioihin,
voit olla yhteydessä seurakunnan hauta- ja
puistotoimistoon puh. (016) 335 5213.

Seurakunnalla ei ole oikeutta
koskea hautakiviin tai muihin hautamuistomerkkeihin ilman työmääräystä.
Hautakivet ovat haudanhaltijan omaisuutta.
– Mikäli kivi on vinossa, on hautainhoitorahaston kautta mahdollista ostaa kivenoikaisupalvelua. Tätä palvelua myyvät
myös kiviliikkeet.
Alkukesä on hautausmaalla sesonkiaikaa. Myöhäinen kevät aiheutti puutarhuri Laura-Maija Raatikaiselle omat
kiireensä.
– Kukkapesien kunnostukset on päästy
aloittamaan myöhässä. Yritämme kaikin
keinoin pysyä aikataulussa ja saada kesäkukat juhannukseen mennessä kaikkiin
hautoihin, joissa on hoitosopimukset.
– Talven jäljiltä kukkapesä käydään
läpi roskista. Multa käännetään hyvin,

että vanhat juuret lähtevät pois. Sitten
lannoitetaan ja lisätään multaa, tasataan ja
siistitään. Ja niin kukkapesä onkin valmiina kukkia varten. Kukat tulevat juhannusviikolla ja niiden istutuksessa edetään alue
kerrallaan. Yöpakkasia voi olla hyvinkin
vielä kesäkuussa, näin pohjoisessa ei
kannata kiirehtiä kesäkukkien kanssa,
Laura-Maija Raatikainen muistuttaa.
Myös talvella haudatut haudat on tavoitteena saada kuntoon juhannukseksi.
– Hiekkakumpu tiivistetään tasaiseksi.
Metsänpohja-alueella pinta jää tasaiseksi
ja siihen siirretään metsänpohjaa, nurmialueella jätetään multavara, johon tuodaan multaa ja lannoitteet sekä kylvetään
nurmikon siemenet. Jos haudalle tulee
kivi, se laitetaan paikalleen ennen mullan
laittoa.
Metsänpohja-alue on herkkää aluetta.
– Olisi todella tärkeää välttää kävelemistä metsänpohja-alueella. Etenkin kuivalla
säällä metsänpohja vahingoittuu helposti. Siksi kukkapesätkin sijaitsevat siellä
käytävän puolella, ettei haudalle tarvitse
astua.
Laura-Maija Raatikainen antaa kotipuutarhureille vinkin.
– Perennojen kanssa kannattaa ottaa aikalisä. Vaikka näyttää siltä, ettei penkistä
nouse mitään, kannattaa siistiä vanhat
lehdet pois ja odottaa rauhassa juhannusviikolle asti. Sieltä saattaa hyvinkin alkaa
vielä uutta kasvua.
Harriet Urponen

KUULUTUS
Kirkkolain 17 luvun 5 § mukaan, haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti
hoidettuina ja haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Rovaniemen seurakunnan
hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta on päättänyt antaa kunnostuskehotuksen seuraaville
IV hautausmaan A, C ja D-lohkon haudoille, joilla haudan hoitovelvollisuus on olennaisesti
laiminlyöty. Hautaoikeuden haltija velvoitetaan kunnostamaan hauta vuoden määräajassa
(9.6.2018 mennessä) hautaoikeuden menetyksen uhalla. Kunnostuskehotus on aiheeton,
mikäli hautaoikeuden haltija kunnostaa tai on kunnostanut haudan ja ilmoittaa siitä
seurakunnan hauta- ja puistotoimistoon.
Kunnostuskehotus annetaan tiedoksi tämän ilmoituksen lisäksi joko kirjeitse
hautaoikeuden haltijalle ja/tai haudalle asetetulla tiedoksiannolla, mikäli hautaoikeuden
haltija ei ole tiedossa.
Lisätietoja Rovaniemen seurakunnan hauta- ja puistotoimistosta puh 016 33 55 213
ma–pe 9–15.

Kuulutettavat haudat

Marjukka Metsola nauttii puutarhatöistä
hautausmaalla.
hautapaikkakirjauksia tarkistamaan. Jälkeenpäin aivan hirvittää, että miten olen
uskaltanut tehdä niin arvokasta työtä.

Marjukka Metsola harrastaa
puutarhanhoitoa. Hänellä on oma palsta
siirtolapuutarhassa, jonka perustajajäsen hän on. Marjukalle puutarhanhoito
tuo valtavasti iloa.
– On ihana seurata kasvua. Miten ensin
niin värittömästä paikasta ihmeellisesti
tunkee vihreää väriä. Sitten pääsee tutkimaan, että mitähän sieltä oikein nousee.
Saa muistella kasvien nimiä ja suunnitella, mitä uutta voisi laittaa puutarhaan.
Jonkun tutkimuksen mukaan puutarhanhoito voi tehdä ihmisen onnelliseksi.
Marjukan innostusta katsomalla voi todeta, että hänen kohdallaan se on totta.
Harriet Urponen

IV A 27:49–50
IV C 9:10
IV C 21:35–36
IV D 1:28
IV D 2:3
IV D 2:5
IV D 2:6
IV D 2:7
IV D 2:13
IV D 2:16
IV D 2:17
IV D 2:19
IV D 2:20-21
IV D 2:26-27
IV D 2:34
IV D 2:35
IV D 2:36
IV D 2:37
IV D 2:38-39
IV D 3:5-6
IV D 3:8
IV D 3:24
IV D 3:25
IV D 3:29-30
IV D 3:33
IV D 3:34
IV D 3:38
IV D 3:39
IV D 3:40–41
IV D 4:8
IV D 4:9
IV D 4:17
IV D 4:24–25
IV D 4:37
IV D 4:44
IV D 5:8-9
IV D 5:21
IV D 5:23

IV D 5:31
IV D 5:37
IV D 5:40
IV D 5:44
IV D 6:1-3
IV D 6:5
IV D 6:20
IV D 6:40
IV D 6:44
IV D 7:9
IV D 7:20
IV D 7:22
IV D 7:27–30
IV D 7:36
IV D 8:1
IV D 8:6
IV D 8:11
IV D 8:12
IV D 8:13
IV D 8:20
IV D 8:21
IV D 8:31–32
IV D 8:43
IV D 9:3
IV D 9:12
IV D 9:13–14
IV D 9:17
IV D 9:27
IV D 9:33
IV D 9:35
IV D 9:36
IV D 9:38
IV D 10:6
IV D 10:7
IV D 10:8
IV D 10:11
IV D 11:3
IV D 11:15

IV D 11:16
IV D 11:19-21
IV D 11:23
IV D 11:24
IV D 11:26
IV D 11:27
IV D 11:29
IV D 11:38
IV D 11:40
IV D 11:49
IV D 12:13
IV D 12:28
IV D 12:37
IV D 12:46
IV D 13:1-2
IV D 13:4
IV D 13:9
IV D 13:13
IV D 13:15
IV D 13:18
IV D 13:48
IV D 14:2
IV D 14:3
IV D 14:14–17
IV D 14:18–22
IV D 14:31
IV D 14:32
IV D 14:36
IV D 14:42
IV D 14:44–45
IV D 14:48
IV D 14:49
IV D 15:14–15
IV D 15:16–17
IV D 15:23-25
IV D 16:6
IV D 16:48
IV D 16:50

IV D 17:42-43
IV D 17:44
IV D 17:45
IV D 17:46
IV D 18:1
IV D 18:9
IV D 18:18
IV D 18:19–20
IV D 18:26
IV D 18:32–39
IV D 19:12
IV D 19:14–15
IV D 19:21
IV D 19:23
IV D 19:25
IV D 19:29
IV D 19:30
IV D 19:31
IV D 19:39
IV D 19:48
IV D 20:8-9
IV D 20:11
IV D 20:12
IV D 20:32–33
IV D 20:37–40
IV D 20:44
IV D 20:50
IV D 21:9
IV D 21:15
IV D 21:19
IV D 21:20-21
IV D 21:36–37
IV D 22:8-9
IV D 22:10
IV D 22:40
IV D 22:41
IV D 22:48
IV D 23:8

IV D 23:34
IV D 24:5-6
IV D 24:41
IV D 24:45
IV D 25:33
IV D 25:38–41
IV D 25:45–46
IV D 26:4
IV D 26:7
IV D 26:9
IV D 26:10–11
IV D 26:27
IV D 26:34
IV D 27:8
IV D 27:33
IV D 28:5
IV D 28:15–16
IV D 28:17
IV D 28:26–28
IV D 28:33
IV D 28:34
IV D 28:36–38
IV D 28:39–40
IV D 28:43
IV D 28:49–50
IV D 29:5
IV D 30:5-6
IV D 30:20–21
IV D 31:10
IV D 32:8
IV D 32:14
IV D 32:33
IV D 33:20
IV D 33:22–23
IV D 33:24
IV D 33:25
IV D 33:32
IV D 34:50
IV D 35:44
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Pasi Kokko

Näkökulma
kotiseurakuntaan |

Nuoresta iästään huolimatta jo kokeneita leiriläisiä ovat Olli Ronkainen, Mico
Keskiniva sekä veljekset Oskari, Elias ja Asle Mäkitalo.

Harva tapahtuma täyttää kaikki
asiakaspaikkansa ilman suuria
markkinointiponnistuksia.
Rovaniemen seurakunnan suositulta
isä–lapsi -leiriltä temppu onnistuu
kahdessa päivässä.

Isä–lapsi -leiri täyteen pikavauhtia

Yhteisiä leikin, levon
ja oppimise n hetkiä
Kun leirille ilmoittautumisaika keväällä
lähestyy, niin se tietää kiireistä aikaa
monessa perheessä.
– Lapsetkin muistuttavat hyvissä ajoin
ilmoittautumisesta, kun tiedetään että
tänne on ruuhkaista. Pääsy koetetaan
varmistaa mahdollisimman pian, kertoo
neljättä kertaa leirille osallistuva isä Kalevi
Mäkitalo.
Kolmen leirille osallistuvan lapsen isä
istuu tyytyväisenä toukokuisessa auringonpaisteessa Norvajärven leirikeskuksen
pihamaalla. Toinen leiripäivä on päässyt
vauhtiin. Isät ja lapset ovat jo tutustuneet
Saarenkylän VPK:n järjestämään ohjelmaan ja palokunnan sammutustoimintoihin asiantuntijoiden opastuksella.
Pienimmät leiriläiset voivat kokeilla
isien kanssa kattilasta nousevan pienen
tulen sammuttamista. Isommat lapset
saavat sammuttaa jo näyttävää roihua painavamman jauhesammuttimen toimintoja
opetellen, ohjaajanaan Saarenkylän VPK:n
päällikkö Kari Kuoksa.
– Leirillä opitaan myös tärkeitä jokamiehen velvollisuuksia ja kansalaistaitoja.
Toki kun meitä on näin paljon, niin opette-

lemme myös toinen toistemme huomioon
ottamista ja yhdessä elämistä, kertoo leirin
vetäjänä toimiva seurakunnan partiotyön
ohjaaja Antti ”Ana” Pehkonen.

Monipuolista
ohjelmaa
Seitsemisenkymmentä ihmistä osallistui
jo 12. kerran järjestetylle isä–lapsi -leirille
Norvajärven leirikeskuksessa 19.–21.
toukokuuta.
– Homma on lähtenyt aikanaan rönsyilemään yli 30 vuotta pyörineestä, kesäisin
toteutettavasta isä–poika -leiristä, Pehkonen muistelee.
– Ilmeni, että meillähän on isäukkoja,
joilla on sekä tyttöjä että poikia tai pelkästään tyttölapsia. Hekin halusivat leireille.
Silloin aloimme yhdessä seurakuntamme
lapsityön henkilökunnan kanssa järjestää
Norvajärvelle kahden yön mittaista isä–
lapsi -leirejä. Leirit ovat pitäneet pintansa
ja olleet hyvin suosittuja vuodesta toiseen.
Leiriohjelma on monipuolista, vaikka

syöminen ja saunominen kuuluvatkin
monen osallistujan suosikkeihin.
– Homma on sikäli haastavaa, että osallistujien ikähaitari lähtee puolestatoista
vuodesta ylöspäin. Ammattitaitoiset
lastenohjaajat takaavat omalla osaamisellaan leiriläisten tyytyväisyyden.
- Leirin ohjelmaan kuuluu myös työpajatoimintaa ja erilaista askartelua, muun
muassa korun tekeminen äidille, Antti
Pehkonen toteaa.

Iso työmäärä takaa
leirin onnistumisen
Rovaniemen seurakunnan lapsityönohjaaja Mari Pohjanen on ollut mukana
kaikilla isä–lapsi -leireillä alusta alkaen.
Hän osallistuu joka vaiheeseen: ilmoittautumisesta alkaen leirin tekijäporukan
keräämiseen ja sen jälkeen leirin valmisteluun ja toteuttamiseen.
– Iso työmäärä on ”näkymätöntä”
valmistelua, jota tehdään monta viikkoa
etukäteen. Keräämme materiaalia ja tie-

dotamme perheitä siitä, mitä leirille tulee
ottaa mukaan.
– Suunnittelemme ohjelmanumeroita
ja varaamme vierailijat jo monta kuukautta aikaisemmin miettiessämme leirin
teemaa.
Mari Pohjanen antaa kiitosta myös leirille osallistuville isille.
– Varsinkin nämä useammalla leirillä olleet konkari-isät kantavat suurta vastuuta, tuovat henkeä ja näyttävät uusillekin
tulijoille mitä tällainen leiri on.
Isä–lapsi -leiri on tunnetusti hyvin
pelikeskeinen, suosikkilajeina sähly ja
jalkapallo.
Tänä vuonna myöhäinen kevät teki
tepposensa ja kenttä oli puolen metrin
lumen vallassa. Sepä ei leiriläisiä estänyt
tekemästä pelikenttää lumesta vapaalle
parkkipaikalle.
– Leirisaunasta on tunnetusti pulahdettu Norvajärveen, mutta tänä keväänä
vilvoittautuminen vedessä jäi tekemättä, koska järvi oli vielä jäässä, Pohjanen
toteaa.
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Pieni iltahartaus
torstai-iltaisin klo 18.
Sinä olet tervetullut!

LÖYDÄT MEIDÄT:
Pulkamontie 4, Saarenkylä
www.saarenkoti.fi

Leiritunnelmissa lapsityönohjaaja Mari
Pohjanen (takana vas.), Menni Keskiniva,
Jyrki Ronkainen, partiotyön ohjaaja Antti
Pehkonen, Kalevi Mäkitalo ja Jani Keskiniva
sylissään Iivo sekä Miisa Keskiniva (edessä
vas.), apulaisohjaajat Senna Lindström,
Unna Nieminen ja Anni Pehkonen sekä Jenni
Ronkainen.

Isät keskustelevat,
lapsilla omaa
ohjelmaa
Leirillä touhutaan kaikenlaista,
mutta välillä on aikaa rauhoittua ja hiljentyä myös hengellisen sanoman äärelle.
Toisena leiripäivänä saunan leiripirtissä
isille on oma rauhoittumishetki ja rupattelutuokio aluekappalaisen Topi Litendahlin
johdolla. Isien yhteiseksi ajaksi lapsille on
omat hoitajansa.
Keskustelua voidaan käydä esimerkiksi
perheasioista, sekä ongelmista että hyvistä
puolista, yleensä perheenä ja perheessä
pärjäämisestä.
Leirille osallistuva isä Jyrki Ronkainen
arvostaa yhteistä juttutuokiota.
– Seurakunnan hengellisen sanoman
esilletuominen on tärkeä osa leirin luonnetta. Se on ensisijainen juttu muun toiminnan
ohella.
Iltahartaudet ja leirikirkko kuuluvat myös
perinteisesti isä–lapsi -leirin ohjelmaan.

Apulaisohjaajat
tärkeässä roolissa
Mari Pohjanen muistuttaa, että reippaat
apulaisohjaajat auttavat merkittävästi leirin
toteuttamisessa.
Apulaisohjaaja Unna Niemisen, 15, mukaan
on kivaa päästä toimimaan erilaisten ihmisten kanssa. Aiemmin hän on ollut partioleireillä ja apulaisohjaajana isä–lapsi -leirillä
viime vuonna.
Unnan kutsui leirille Anni Pehkonen, 14.
– Olen isän kanssa ollut monilla leireillä. Isä
kysyi, haluanko kavereita apulaisohjaajiksi,
niin halukkaita löytyi. Parasta on, kun saa
tehdä lasten parissa kaikkea.
– Leikimme lasten kanssa, autamme
siivoamisessa ja toimimme lastenohjaajien
”apukäsinä”, kertoo apulaisohjaaja Senna
Lindström, 14.
Muina apulaisohjaajina leirillä toimivat
Milja Tuisku, Veera Niemelä, Hugo Karanta
ja Roni Hietanen.
Pasi Kokko

Jo kuudetta kertaa leirille osallistuva
Olli Ronkainen, 12, pitää parhaana, että voi
olla muiden tyyppien kanssa ja ulkoilla.
– On myös hauskaa löytää uusia kavereita
ja voi pelata erilaisia pelejä, kertoo Ollin
luokkakaveri Oskari Mäkitalo, 12.
Oskarin pikkuveljellä Eliaksella, 9, on
tuoreimpana mielessä leirillä vieraillut
paloauto.
– Pääsin myös kokeilemaan palon sammutustaitojani eri pisteissä. Se oli kivaa.
Veljessarjan nuorimmainen Asle, 5, kertoo,
että sählyn pelaaminen sisällä on parasta
puuhaa tällä leirillä.
Jenni Ronkainen, 10, on neljättä kertaa
leirillä.
– Olen syönyt karkkia, ollut ulkona ja tehnyt kaikkea kivaa. Parasta on se, että ollaan
paljon yhdessä, tiivistää Jenni leirikokemuksensa, seuranaan yhdessä äidin kanssa tehty
Mokka-keppihevonen.
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Kesäseurat Rovaniemellä 28.–30.7.
Kirkonmäki kutsuu Sinua tutustumaan hengellisen kasvun ja lähetystyön lähteille

OHJELMA
PERJANTAI 28.7.

LAUANTAI 29.7.

SUNNUNTAI 30.7.

NUORTEN AIKUISTEN JA NUORTEN OHJELMA

12.00 Aatu Laitinen –
Pohjoisen herätyksen ääni
Symposium: Aatu Laitisen
elämäntyö – Pekka Siljander,
Aatu Laitinen runoilijana –
Kalevi Silvola, musiikki: Ainokuoro, johtajana Veli Ainali
(Juhlasali)

8.30 Herra on minun apuni ja valoni
Aamuseurat
Alpo Pennanen, Marjatta Halonen, säestys: Laura
Lahtinen, juonto: Susanne Kallojärvi

8.30 Mutta sinun taivaallesi
kohoaa aamunkoi
Aamuseurat
Martti Lintula, Helena
Latvala, säestys ja juonto
Harri Savilaakso

Perjantai 28.7.
17.00 Jeesus – Elämän valo, Raamattutunti. Niko Rantanen
18.00 Tunturimessu
21.00 Yöttömän yön seurat

12–14 Soppatykki keskustan
Sampoaukiolla
Musiikki: Saila Ruotsala
(e. Seurujärvi), Lasse Heikkilä
ja Paljaat Jalat, puhe: Tinja
Halunen
15.00 Tulkoon valo!
Avajaisseurat
Rovaniemen seurakunta:
kirkkoherra Kari Yliräisänen,
Rovaniemen kaupungin
tervehdys, Uusheräys ry: pj
Reino Junttila, päätoimikunta:
Janne Kaisanlahti, musiikki:
Ulla ja Mauri Miettunen
17.00 Jeesus – elämän valo
Raamattutunti
Niko Rantanen, säestys: Laura
Lahtinen, juonto: Sari Aikio
18.00 Tunturimessu
Lasse Heikkilä ja Saila
Ruotsala sekä bändi, saarna:
Jussi Peräaho
21.00 Jumala näki, että valo
oli hyvä
Yöttömän yön seurat
Ounasvaaralla
Antti Hyytinen, Laura
Lahtinen, Johanna Holma,
Tinja Halunen sekä
oppilaitospastori Heini Kesti ja
kanttori Tarja Alakörkkö.
Bussikuljetus kirkolta. Sateen
sattuessa seurat kirkossa.

8.30 Uusheräyksen keskusliitto ry:n vuosikokous (srkkodin yläsali)
10.00 Seurakanavat:
1. Pyhiinvaellus Kirkkolammen ympäri (n 1 km,
rukoushiljentyminen 9 asemalla), Terttu Luoma-aho ja
Inka-Riina Valtonen. Opastus srk-keskus.
2. Jumalan valon alla, opetus: Helinä Sundelin, musiikki:
Heidi Kotila, juonto: Sari Silvola (seurakuntakeskus,
juhlasali)
3. Kirkkoseikkailu erityisesti lapsiperheille, Seija
Luomaranta
11.00 Kyösti Kallion rukous / Suomi 100
Niilo Hakala, Pekka Ruokanen, juonto: Janne Kaisanlahti
11.45 Kirkon ja alttarifreskon esittely sekä urkutuokio.
Ulla ja Mauri Miettunen (30min)
13.00 Israel, sinussa minä osoitan kirkkauteni
Raamattutunti
Eeva Pouke, säestys: Irja Silvola
14.30 Käsky on lamppu, opetus on valo
Opistoseurat
Pirita Bucht, Sirpa Bergman, Niko Seppä, Johannes
Hyytinen, juonto: Niko Rantanen, säestys: Outi Krank

10.00 Kirkastussunnuntain
piispanmessu
Toimittaa piispa Samuel
Salmi, saarna: Reino
Junttila, kanttori: Mauri
Miettunen,
Vankilaevankelistaksi
siunaaminen. Pyhäkoulu
saarnan aikana
urkulehterillä.
13.00 Minä säädän
oikeuteni kansojen valoksi
Lähetysjuhla ja
viestikapulan luovutus
Taimi ja Juhani Nevalainen,
Oleg Menager, Taina Taskila,
Kapulanvaihto: Janne
Kaisanlahti, Kari Yliräisänen
ja Pyhäjoen srk, musiikki:
Paljaat Jalat, juonto: Eeva
Pouke

19.30 Valo voittaa! -ilta
Hänessä on elämä ja elämä on ihmisten valo
Todistus: Nasir Akbari, Maria Repo, opetus: Mika Pouke,
musiikki: Esa-Pekka Silvola ja House band, juonto: Eeva
Pouke

KOULUIKÄISTEN OHJELMA
(Kouluikäisten ohjelma kirkon kryptassa, ellei toisin ilmoiteta)
Perjantai 28.7.
16.30–17.45 Onko valo voitolla? Kouluikäisten omat avajaiset.
Lauantai 29.7.
10.00 Kirkkoseikkailu (kirkossa)
12.45–14.00 Valon lapsina, Kouluikäisten toiminnallinen raamis.
15.30–17.00 Lähetyksen tuulia Tansanialainen maja
takkahuoneessa sekä leikkejä ympäri maailmaa.
Sunnuntai 30.7.
Pääohjelman mukana
10.00 Kirkastussunnuntain messu kirkossa Pyhäkoulu saarnan
aikana urkulehterin takahuoneessa. Rovaniemen pyhäkoulutiimi

16.00 Eläkää valon lapsina
Raamattutunti
Veli Siljander, juonto: Sirpa Bergman,
säestys: Laura Lahtinen
18.00 Käskivät meidän iloita ja sanoivat ”laulakaa
meille Siionin lauluja”
Matkalauluseurat
Matti Silvola, Harri Savilaakso, Aino-kuoro, johtaa Veli
Ainali

Lauantai 29.7.
10.00 Nuorten piknikki Heinis kahvilan läheisyydessä.
13.00 Israel, sinussa minä osoitan kirkkauteni, Raamattutunti
14.00 Opistoseurat
16.00 Eläkää valon lapsina, Nuorten oma Raamis
Oleg Menager, Kryptassa.
19.30 Valo voittaa! –ilta
22.00 Jatkot kryptassa

”

"Jumala näki,
että valo oli
hyvä."

ALLE KOULUIKÄISTEN OHJELMA
(Seurakuntakodin alasali)
Lauantai 29.7.
10.00 Kirkkoseikkailu
12.30–17.00 Lastenhoito kerhotiloissa
Päivän aikana vieraillaan tansanialaisessa majassa
takkahuoneessa.
Sunnuntai 30.7.
10.00 Pyhäkoulu saarnan aikana

Hyvä tietää
Juhlapaikat
Rovaniemen kirkko, seurakuntakeskus ja
seurakuntakoti, Rauhankatu 70, Rovaniemi.

Rukous- ja sielunhoitopalvelu
Rukouspalvelijoilla ja sielunhoitajilla on tehtävästä
kertova rintamerkki. He ovat valmiita keskustelemaan
kanssasi luottamuksellisesti.

Seurakanslia kirkon aulassa
Avoinna pe klo 12–20, la 8–17.30, su 12–15.

Ensiapu- ja lepohuone
Kryptassa lepohuone. Ensiapupäivystys kirkon pihalla.
Kiireellisissä hätätapauksissa yleinen hätänumero 112.

Lähetysnäyttely ja Tansania-maja
Seurakuntakodin takkahuoneessa
Seurapuheet kuunneltavissa
seurojen jälkeen: www.uusherays.fi
Lastenhoitotilat ja lastenhoito
(Seurakuntakodin alasalissa)
Lastenhoito kerhotiloissa lauantaina
klo 12.30–17.00.

Ruokailut ja Heiniskahvila
Ruokailut seurakuntakeskuksen alasalissa sekä
seurakuntakodin yläsalissa.
perjantai: päivällinen klo 16.00–18.00
lauantai: aamupala klo 7.30–9.30
lounas
klo 11.30–14.00
päivällinen klo 16.00–18.00
sunnuntai: aamupala klo 7.30–9.30
lounas
klo 11.30–13.00

Heiniskahvila
(Seurakuntakeskuksen pihalla)
Heiniskahvilasta saatavilla mm.
pullaa, kahvia, virvokkeita
Kota
Kota auki lauantaina.
Tarjolla nokipannukahvia.
Talkoisiin kirkonmäelle?
Juhlat tarvitsevat valmistelijansa.
Myös Uusheräyksen kesäseurojen moniin
käytännön tehtäviin kaipaamme vielä tekijöitä.
Voisitko Sinä olla yksi meistä?
Erityisesti on tarvetta 2–4 tunnin työvuoroihin
keittiöön ja ravintopalveluun
(pääemäntä Vappu Alapeteri) sekä
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Kuuletko kutsun
Tunturimessun?
Uusheräyksen kesäseurojen runsaan ohjelman yksi helmi on Tunturimessu Rovaniemen kirkossa.
Ensiesityksensä messu sai kymmenen
vuotta sitten Levin Marian kappelissa.
Tamperelaisen Lasse Heikkilän luoman
Tunturimessun lauluissa on vahvasti läsnä
luonnon ylistys ja Lapin maat sekä Jeesuksen sovituskuolema.
– Esitys tehtiin alun perin tilausteoksena
Marian kappelin käyttöön. On hienoa, että
sen ovat muutkin löytäneet. Messua on
esitetty Etelä-Suomea myöten, Heikkilä
iloitsee.

Perinteitä
ja nykyaikaa
Lasse Heikkilä saapuu Rovaniemelle esiintymään innostuneena.
– Lappi tuntuu olevan suomalaisille
aivan erityisasemassa ja maakuntaan liittyy
runsaasti positiivisia tunteita ja mielikuvia.
Se mikä Suomessa on erityistä, korostuu
Lapissa, kuten ilmasto, ankarat olosuhteet
ja pieni asukastiheys, mutta samaan aikaan
teknologinen kehitys.
– Lappi tarjoaa meille myös menneisyyttä
ja perintöä, josta voi olla jotakin vielä jäljellä
Lapin erämaissa. Se menee syvälle suomalaisen tunteisiin ja kiinnostaa muitakin kuin
lappilaisia.
Lasse Heikkilä arvostaa sitä, että Kittilän
oma kasvatti Saila Ruotsala (e. Seurujärvi)
on mukana.
– Saila osallistui jo ensimmäiseen Tunturimessuun. Hän on todella suuri syy siihen,
että olen alkanut tehdä lappilaista musiikkia. On hienoa päästä Sailan kanssa esittämään taas Tunturimessua.

Ihmiselämän
koko kaari
Saila Ruotsalaa koskettaa Tunturimessussa eniten pohjoisen karuus.
– Minua kiehtovat esityksen koruttomuus
ja samalla juhlavuus. Musiikkiin on osattu pukea Lapin luonnon elementit, rytmit ja värit.
Tunturimessu on tehty palvelemaan sekä
matkailijoita että paikallisia ihmisiä.
– Kun ihminen tulee Lappiin, hän on luonnossa Jumalan edessä. Luonnossa kohtaat
Jumalan paremmin kuin rakennuksessa.
Kirkko voi olla se luonto. Olen itse kokenut
tämän saman. Luonnon keskellä Jumala
puhuttelee voimakkaasti, Ruotsala sanoo.
– Tunturimessun laulut koskettavat,
surusta ja katumuksesta iloon ja kiitokseen.
Siinä on ihmiselämän kaari.

Saila juurillaan
Saila Ruotsala laulaa sekä soittaa lapinrumpua ja kitaraa. Hän on kiitollinen
saadessaan esittää hänelle tehtyjä lauluja
omasta kulttuuristaan ja lähtökohdistaan,
kotiseutunsa rytmeillä ja väreillä.
– Niitä lauluja ja sitä tyyliä kuullaan myös
Tunturimessussa,
Aiemmin perjantaina ennen Tunturimessua Saila Ruotsala ja Lasse Heikkilä esittävät
omaa musiikkiaan Lordin aukion soppatykillä järjestettävässä tilaisuudessa.
Rovaniemi on Sailalle monin tavoin tuttu
kaupunki. Hän valmistui hiljattain luokanopettajaksi Lapin yliopistosta.
– Opettajan työ ja musiikki ovat hyvä yhdistelmä, kittiläläinen laulaja tiivistää.
Pasi Kokko
Tunturimessu
Rovaniemen kirkossa pe 28.7. klo 18.

lähetyskahvioon (vastaava
Terttu Lehtola). Keittiöpalveluun
edellytetään hygieniapassia.
Tehtäviin ilmoittautuminen
yhteystietoineen soitolla,
tekstarilla tai sähköpostilla:
Tuomo Korteniemelle
p. 040 630 3344 tai:
tuomo.korteniemi@evl.fi

Mistä on kysymys?
Uusheräys on yksi kirkkomme vanhoista herätysliikkeistä, jonka juuret ovat Lapin 1800-luvun herätyksessä. Se järjestäytyi omaksi suunnakseen lestadiolaisen herätysliikkeen jakauduttua maallikkojohtaja
Juhani Raattamaan (k. 1899) kuoleman jälkeen.
Muista ryhmistä poiketen Uusheräyksellä on ollut
alusta alkaen näkynä lähetystyö. Järjestönäkin se
organisoitui aluksi Suomen Lähetysseuran lestadiolaiseksi haaraosastoksi, kun ensimmäiset lähetystyöntekijät lähtivät Kiinaan sata vuotta sitten.
Liikkeen lehti on nimeltään Lähettäjä. Uusheräyksellä on Lähetysseuran kautta lähettejä Angolassa,
Etiopiassa, Senegalissa, Tansaniassa ja Taiwanissa. Se

on tehnyt lähetystyötä myös Venäjän Karjalassa.
Kotimaassa luonteenomaisinta toimintaa ovat seurat, joita järjestetään kodeissa ja seurakunnissa. Nyt
Rovaniemellä järjestettävät kesäseurat on merkittävin valtakunnallinen päätapahtuma. Liikkeellä on
oma kristillinen opisto Kalajoella.
Lestadiolaisen perinteen mukaisesti Uusheräys
julistaa syntien anteeksisaamista Kristuksen kärsimisen ja kuoleman tähden. Erityisesti Kristus halutaan
kuvata kärsivänä Jumalan Karitsana ja syntisten Vapahtajana, joka rakastaa ihmistä. Henkilökohtaisessa
ripissä katuva ihminen saa kuulla julistettavan kaikki
syntinsä anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä.
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Kesäallakka | Tapahtumat

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

Sunnuntaisin klo 10 messu kirkossa.
Tiistaisin klo 8.30 Aamun rukoushetki kirkon sakastissa.
Keskiviikkoisin klo 18 arki-illan ehtoollinen kirkossa.
Kirkko auki 3.9. saakka klo 9-21.
22.6. klo 19 kirkon kryptassa Iltamusiikki, Minna Sallinen laulu, laulukurssin oppilaat, säestykset Maie
Kuusik. Vapaa pääsy.
23.6. klo 18 suvilaulujen ilta.
24.6. klo 10 juhannuspäivän messu.
1.7. klo 20 kirkossa konsertti, Wimme & Rinne, Soabbi – Sauva, herkkiä ja väkeviä äänimaisemia, joikuja
ja virsiä. Wimme Saari joiku, Tapani
Rinne bassoklarinetti, Konsta Mikkonen äänisuunnittelu. Liput 15€,
lipputoimisto.fi
2.7. klo 18 konsertti, Sulo Kangas,
Sanna Peltola ja Ounasjoen kuoro.
Vapaa pääsy.
6.7. klo 19 konsertti, ”Levolle laskeun Luojani”. Päivi Pylvänäinen,
sopraano ja Laura Kivikoski, piano
ja urut. Vapaa pääsy, ohjelma 10€.
16.7. klo 19 konsertti, Ingrida Gápová, laulu ja Risto Valtasaari, urut.
Vapaa pääsy, ohjelma 10€.
5.8. klo 20 elokuvamusiikin hyväntekeväisyyskonsertti, The Teals ja
Sari Alakulppi, laulu ja urut. Vapaa
pääsy, vapaaehtoinen ohjelmamaksu Syyrian lasten hyväksi KUA:n
kautta.
11.8. klo 19 urkukonsertti, Giampaolo Di Rosa. Vapaa pääsy, ohjelma
10€.
18.8. klo 19 kirkossa Jarkko Martikaisen soolokonsertti. Liput
20/15€.
20.8. klo 18 läksiäiskonsertti, Riikka
Haapamäki perheineen. Vapaa pääsy, ohjelma 10€.
27.8. klo 18 Suomalainen rukous
-kirkkokonsertti. Juhani Alakärppä,
baritoni, Pekka Luukkonen, urut ja
piano. Liput 15€. Ovelta tuntia ennen, ennakkoon www.lipputoimisto.fi

Keskikaupunki
Keskiviikkoisin klo 18.30 Ilta Kirkkolammella-tapahtuma.
28.-30.7. Uusheräys r.y:n valtakunnalliset kesäseurat Rovaniemellä.
9.8. miesten saunaillat Norvajärvellä alkavat.

Korkalovaara

Laulu- ja urkumusiikkia
100 vuoden ajalta

Suomalainen rukous
Kirkkokonsertti

24.6. klo 11 kappelissa juhannuspäivän hartaus, kahvit.
25.6. klo 13 kappelissa sanajumalanpalvelus, Kirkkokahvit.
2.7. klo 13 kappelissa messu. Kirkkokahvit.
4.7. klo 18 kappelin pihalla kesälau-

luilta. Järjestää diakoniakorttelitoimikunta.
9.7. klo 13 kappelissa sanajumalanpalvelus. Kirkkokahvit.
16.7. klo 13 kappelissa konfirmaatiomessu.
23.7. klo 13 kappelissa messu. Kirkkokahvit.
2.8. klo 19 kappelissa Iltamusiikki,
Matti ja Paula Rankala laulu, laulukurssin oppilaat, säestykset Maie
Kuusik. Vapaa pääsy.
6.8. klo 13 kappelissa konfirmaatiomessu.
7.-9.8. liikekielisen rukouksen retriitti Hillakirkolla, Marja-Sisko Pohjola.
13.8. klo 13 kappelissa messu. Kirkkokahvit.
20.8. klo 13 kappelissa messu.
Kirkkokahvit.
27.8. klo 13 kappelissa messu. Kirkkokahvit.

Ounasjoki
24.6. klo 11 Sinetän kappelissa juhannuspäivän hartaus. Kirkkokahvit.
25.6. klo 17 Marrasjärven laavulla
kansanlaulukirkko.
26.6. klo 18 Perttauksen nuotioilta.
9.7. klo 11 Sinetän kappelissa messu. Kirkkokahvit.
23.7. klo 14 Helena ja Jouni Laukkasella Kansanlaulukirkko, Lampisenkuja 7.
30.7. klo 12 Meltauksen laavulla kesäkirkko.
6.8. klo 11 Sinetän kappelissa perhekirkko ja kouluun siunaaminen.
Kirkkokahvit.
6.8. klo 13 Oitolanrannassa Kansanlaulukirkko.
20.8. klo 11 Sinetän kappelissa
messu. Kirkkokahvit.
27.8. klo 10 Meltauksen kappelissa
messu. Kirkkokahvit.
27.8. klo 13 Maijasen kappelissa sanajumalanpalvelus. Kirkkokahvit.

18.7. klo 18 Jaatilassa nuotiolaulut
Lauantairannan laavulla.
19.7. klo 18 Hirvaalla nuotiolaulut
Hirvasojan laavulla.
30.7. klo 10 kappelissa messu.
23.7. tai 30.7. klo 14 Pahtajalla nuotiolaulut.
6.8. klo 11 kappelissa konfirmaatiomessu.
15.8. klo 13 Muurolan palvelutalolla
kesälaulut, Totontie 7.
20.8. klo 10 kappelissa messu.
27.8. klo 13 Jaatilansaaressa Pentin
laavulla Pertunpäivän jumalanpalvelus ja kirkkokahvit.

Yläkemijoki
29.6. klo 18 Pekkalan nuotiolaulut
Kaarnijärventien päässä.
06.7. klo 18 Auttin jyrhämässä nuotiolaulut.
09.7. klo 14 Viirillä nuotiolaulut
Vuoskuojansuun laavulla.
16.7. klo 10 Auttin kappelissa ja klo
12 Viirin kappelissa sanajumalanpalvelus.
21.7. klo 18 suvilaulujen ilta Somosen kirkolla.
25.7. klo 18 Vanttauskosken nuotiolaulut venesataman laavulla.
6.8. klo 15 Tennilän kylätalon pihalla nuotiolaulut.

SaarenNammankylät
27.6. klo 10 nuotiolaulut Nahkurinpolku 5 E kerhotilalla.
27.6. klo 18 Misin nuotiolaulut Raija
ja Ilkka Lohikosken rannassa.
28.6. klo 12 Niesin ja Tiaisen nuotiolaulut Ulla ja Martti Kallatsan luona,
Henneläntie 13.
29.6. klo 18 nuotiolaulut Perunkajärvellä Pirttiselän laavulla.

16.7. klo 15 kappelissa messu.
30.7. klo 12 kappelissa konfirmaatiomessu.

2.7. klo 11 Aapakirkossa sanajumalanpalvelus.
2.7. klo 11 Alanamman koulumuseolla Pietarinpäivän juhla, sanajumalanpalvelus.
5.7. klo 12 nuotiolaulut Aapakirkon
Luukussa, Aapatie 6.
5.7. klo 18 Alanamman nuotiolaulut
Ritva Viirin luona, Tiilimyllyntie 13.

6.8. klo 14 kappelissa kouluunsiunaaminen.
13.8. klo 15 kappelissa
messu.
20.8. klo 15 kappelissa messu.

16.7. klo 13 Jouttikeron kappelissa
sanajumalanpalvelus.
30.7. klo 11 Aapakirkossa ja klo 13 Jouttikeron kappelissa sanajumalanpalvelus.

Ounasvaara

Katso muut
tapahtumat
16.8. klo 18 Perunkajärven nuon
e
m
ie
tiolaulut Raija ja
www.rovan
Pekka Kuoksan
seurakunta.fi rannassa, Järvikan-

Alakemijoki 

2.7. klo 10 kappelissa messu.
16.7. klo 10 kappelissa sanajumalanpalvelus.

kaatie 11.

Juhani Alakärppä
baritoni

Suvilaulujen ilta kutsuu juhannuksena

Pekka Luukkonen

Jouni Hagström

urut ja piano

Rovaniemen kirkko
Sunnuntaina 27.8.2017 klo 18.00
Liput 15 € (ovelta tuntia ennen)
Ennakkoon www.lipputoimisto.fi
Konsertti on osa virallista Suomi-Finland 100 vuotta -ohjelmistoa

T A S A A R
I
H I E
Café & Galerie

Juhannusaattona kirkossa vietetään perinteistä Suvilaulujen iltaa. Silloin aluekappalainen Anne Lehmus ja kanttori Maie Kuusik johdattavat kaupungissa juhannusta viettävät hetkeksi
Sanan ja sävelten kautta kesäillan tunnelmiin.
Voimme kaikki yhtyä kesäisiin yhteislauluihin
ja kirkkovuoden ajankohtaisiin teksteihin, kun
kirkossa vietetään Suvilaulujen iltaa juhannusaattona, pe 23.6. klo 18.
Vapaa pääsy!
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Arjen ajatus – hetken liikahdus

Rainer Hiuspää

Tervetuloa mukaan Rovaniemen
seurakunnan järjestämälle liikekielisen rukouksen kurssille! Tiiviskurssi
järjestetään elokuussa retriitinomaisessa hengessä liiketerapeuttisten
harjoitusten parissa.
Taiteilijapedagogi, sosionomi
(AMK), terapeuttisen tanssin ja -liikkeen ohjaaja Marja-Sisko Pohjola
saapuu Rovaniemelle ohjaamaan
liikettä, läsnäoloa ja hiljentymistä
oman elämän, kehon, mielen ja
sydämen puheelle.
Keskitymme kuuntelemaan, aistimaan ja tuntemaan itseämme, omia
ajatuksiamme, tuntemuksiamme ja niistä
syntyvää liikettä. Teemme mielikuvaharjoituksia oman elämän ja siitä kumpuavan liikkeen äärellä.
Kelpaat juuri sellaisena kuin tässä ja nyt olet. Voit antautua kuuntelemaan itseäsi. Sinua ohjeistetaan turvalliseen, itsenäiseen liike-improvisaatioon ryhmän puitteissa.
Liikumme, rentoudumme ja avaamme kehoamme kohti
kokonaisvaltaisempaa läsnäoloa. Kurssilla tärkeintä on
tunne siitä, että sinulla on hyvä ja turvallinen olla. Viikonlopun tavoitteena on saada energiaa ja lepoa oikeassa
suhteessa omaa elämää peilaten.
Mukaan tarvitset itsesi, hyvät vaatteet liikkumiseen,

lämmin varapusero ja evästä paussille. Odotan
tapaamistasi. Tulethan mukaan, elämä
liikuttaa meitä jokaista!

Ohjelma: Paikka: Hillakirkko, os.

Hillapolku 9:
Maanantaina 7.8. klo 16.30–20.
Tiistaina 8.8. klo 16.30–20.
Kurssin alussa (klo 16) ja lopussa
(klo 20) on mahdollisuus vapaaehtoiseen 30 minuutin hiljentymiseen. Ja kurssipäivän puolivälissä 30
minuutin paussi.
Keskiviikkona 9.8. 8.30-10.45. aamuinen hyvän huomenen tervehdys keholle
ja mielelle. Tämä aamutilaisuus on avoin ja
maksuton kaikille.

Ilmoittautuminen ja kurssimaksu: Kurssimaksu 25€, sisältää ma ja ti ohjauksen. Lasku lähetetään
jälkikäteen.
Ilmoittautumiset 7.6.– 27.7. www.rovaniemenseurakunta.fi / aikuistyö. Jos ilmottautuminen netissä on mahdotonta, sinua auttavat
7.–30.6. Merita Orell-Kiviniemi puh. 040 730 1965 ja
17.8. alkaen Laila Juntti puh. 0400 152 243

Matalan kynnyksen iltahartauksia
Kesäkahvila Mansikissa

Ilmoittautumiset:
24.7.-10.8. Neuvokkaaseen
040 051 4510, 016 356 0292 ja 016 356 0337
info@rovaniemenneuvokas.fi
Yhdistykset ja järjestöt:
Jäsenten puolesta ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoittakaa osallistujien lukumäärä, nimilista ja
ikä Neuvokkaan toimistolle (Kansankatu 8, 3.krs)
10.8. mennessä. Ympäristökyliltä tulevilta tieto
tiensuunnasta ja pysäkki, josta nousee kyytiin.
Katso kuljetukset Pääskyn sivulta 11.

Ohjelma:
Klo 10.00

Harriet Urponen

Saarenkylän vanhustenkotiyhdistys ry on perustanut uuden Kesäkahvila Mansikin Pulkamontielle,
terveyskeskuksen pihalle. Mansikan muotoinen kesäkahvila ei jää ohikulkijoilta huomaamatta.
– Monta vuotta olen jo miettinyt sitä, että palvelutalon
asukkailla ja Saarenkylän väellä olla paikka, jossa voisi istahtaa ulkotilassa ja nauttia kahvista ja vaikkapa jäätelöstä
sekä ohjelmasta. Meillä on myös nuoria kesätyöntekijöitä,
joille tämä on myös hyvä kesätyöpaikka, toiminnanjohtaja
Jarmo Palo kertoo.
– Seurakunta on käynyt meillä pitämässä hartauksia
kerran kuukaudessa, mutta nyt toiveemme on, että
kerran viikossa kenellä tahansa olisi mahdollisuus tulla
pieneen iltahartauteen Kesäkahvila Mansikkiin. Palvelutalon asiakkaille hengelliset asiat ovat tärkeitä. Toivon,
että matalan kynnyksen iltahartaudet kutsuvat muitakin
kuulijoita paikalle. Tervetuloa vaikka iltalenkin lomassa
piipahtamaan iltahartaudessa.
Torstai-iltaisin klo 18 pieni iltahartaus Pulkamontien
terveyskeskuksen pihalla. Vapaa pääsy!
Harriet Urponen

Rovaniemen kaupunki, Rovaniemen srk,
Neuvokas ja Santasport kutsuvat ikäihmisiä
maksuttomaan Hyvänolon liikuntapäivään
ti 22.8. Santasport Lapin Urheiluopistolle.

Kesäteologi
Elina Orjala
(vas.) ja kesänuorisotyöntekijä Maria
Vauhkonen
pitivät ensimmäisen pienen
iltahartauden
Kesäkahvila
Mansikissa.

Kaupungin tervehdys,
kaupunginjohtaja Esko Lotvonen
Rovaniemen seurakunnan tervehdys,
kirkkoherra Kari Yliräisänen

Klo 10.15

Taukojumppa, Lapin Urheiluopiston
liikuntaneuvojaopiskelijat

Klo 10.20

Tangokuningas Kauko Simonen
ja Lapin Sotilassoittokunta,
kapellimestari Jaakko Nurila

Klo 10.50

RoiVoLI eli Rovaniemen Voimistelu
ja Liikunta ry:n naisvoimistelijat

Klo 11.20

Ruokailu

Klo 11.15 -14.15 Järjestöt esittäytyvät juoksuradan
esittelypisteissä
Klo 11.15-12.30 Opiskelijoiden toimintapisteisiin
tutustuminen ja arpalipukkeiden
täyttö pisteillä

Kuljetukset liikuntatapahtumaan
Bussimatkan hinta 2 €.

Kuljetukset järjestää Rovaniemen seurakunnan
diakoniatyö.
Taksia saa käyttää pääreittien sivussa asuvat asukkaat
kaikille linja-autoreitille.
Ole hyvä ja ota yhteys oman alueesi
diakoniatyöntekijään.
Meno
Paluu
1. SODANKYLÄN SUUNNALTA
Taksi
klo 8–8.30 Niesi–Tiainen
15.45–16.45 Tiainen-Niesi
8.40 Misi–Vikajärvi14.30 Urheiluopisto–
Urheiluopisto
Vikajärvi–Misi
Linja-auto
8.30 Tiainen/Niesintien risteys
8.45 Ylinampa/koulu
9.00 Alanampa/
linja-autopysäkki
9.15 Vikajärvi/kauppa
9.45 Lapin urheiluopisto
2. OUNASJOEN SUUNNALTA
8.15 Lohihovin piha

14.30 Urheiluopisto
15.00 Vikajärvi/kauppa
15.15 Ylinampa/koulu
15.45 Tiainen / Niesintien risteys

14.30 Lapin urheiluopisto

8.45 Meltauksen kappelin piha
9.15 Sinetän kappelin piha
9.45 Lapin urheiluopisto
3. KEMINTIEN SUUNNALTA
8.30 Jaatila, Rannantien risteys
8.50 Muurola, koulun pysäkki
9.10 Hirvas, koulun pysäkki
9.35 Lapin urheiluopisto

15.00 Sinettä
15.30 Meltaus
16.00 Lohihovi
14.30 Lapin urheiluopisto
14.55 Hirvas
15.20 Muurola
15.50 Jaatila, Rannantien risteys

Klo 12-14.30

Keilailumahdollisuus 2 € /hlö

Klo 12-14.00

Tasapainopaja
Lappset Funparkin tiloissa

klo 12-15.00

Uinti- /vesijuoksumahdollisuus 2€/hlö

Klo 12.30-12.40 Lasten voimisteluesitys,
Taipumattomat
Klo 12.40-12.45 Taukojumppa, Lapin Urheiluopiston
liikuntaneuvojaopiskelijat
Klo 12.45-13.00 Suosiiko arpaonni?
–maksuttomat arpajaiset

4. RANUANTIEN SUUNNALTA
9.15 Kivitaipaleen koulu
14.30 Lapin urheiluopisto
9.50 Urheiluopisto
15.00 Kivitaipaleen koulu

Klo 13.00-14.15 Tanssia, Viihde-Huhtalat

5. YLÄKEMIJOENTIEN SUUNNALTA
Yläkemijoen aluelautakunta järjestänyt

Juontajana Harriet Urponen

Lähtö Rovaniemeltä, klo 7.45 Vanttauskosken risteyksessä,
ajaa Juotaksen kautta Pajulammelle, josta lähtee
klo 8.15 Pajulammelta ajaa Auttin, Pekkalan kautta
Vanttauskoskelle, klo 8.50 Vanttauskoski, Jokitorin pysäkki,
klo 9.40 Urheiluopistolle.
Paluu klo 14.30 Lapin Urheiluopisto, ajoreitti takaisin sama,
Vanttauskoskelle n. klo 15.20, josta loppumatkan suunta
ratkaistaan matkustajien lukumäärän mukaan.

Klo 14.30

Tilaisuus päättyy

Maksullinen kahvio palvelee tapahtuman ajan!
Varaa käteistä mukaan.

Lapin Urheiluopisto
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Milloin tieto ryhmistä

Maija Pieskä on toiminut rippikoulussa jo viidellä vuosikymmenellä. Hänellä on laaja ikkuna suomalaiseen
rippikouluun ja sen kehittämiseen.
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Nuorisosihteeri Maija Pieskä:

Nuori on ihme
Valtakunnallisesti vuonna 2016
seurakuntien rippikoulut tavoittivat 85,9
% koko ikäluokasta. Rovaniemellä vastaava luku on 88 %. Rippikoulua voidaan
syystäkin kutsua Suomen evankelisluterilaisen kirkon lippulaivaksi. Edelleen kyse
on kirkon kasteopetuksesta, jonka juuret
ovat kirkon varhaisissa ajoissa.
Nuorisosihteeri Maija Pieskän mukaan
rippikoulu on nuorelle vahva yhteisöllinen kokemus, jolla on vaikutusta nuoren
itsetuntoon.
Työssään Maija Pieskä on käynyt
rippikoulun jo yli sata kertaa. Hän on
nähnyt muutoksen kymmenten vuosien
aikana.
– Tulin vuonna 1979 tyttötyöhön Rovaniemen seurakuntaan, rippikoulu oli työnkuvassa jo silloin. Muutos tämän päivän
rippikouluun on ollut huima, nykyään
keskiössä on nuori itse ja hänen maailmansa. Rippikoulussa nuori voi miettiä elämän
suuria kysymyksiä turvallisessa ja suvaitsevaisessa ilmapiirissä. Mikään rippikoulussa
ei ole elämälle vierasta, Maija Pieskä pohtii.
Yksi rippikoulun vahvuus on siinä,
että usko ja uskonto näyttäytyvät myönteisenä asiana. Aito hengellisyys koskettaa ja puhuttelee sekä nuoria että muita
aikuisia, jotka ovat mukana leirillä.

Rippikoulu on muuttunut vuosien
saatossa, muttei kuitenkaan oleellisesti.
Vaikka leirijaksot ovat tätä nykyä lyhyempiä kuin ennen, ovat opetettavat alueet
ihan samanlaisia. Kristinusko on sama
ennen ja nyt.
– Se, miten opitaan ja opetetaan, on
muuttunut. Asioita työstetään yhdessä
nuorten kanssa. Rippikoulussa on mahdollista hyödyntää myös uutta teknologiaa,
kunhan tekniikka on ajan tasalla. Somemaailman sovellukset ovat tuttuja viestien
vaihdon ja osin opetuksenkin välineitä.
– Isosten mukaan tulo, heidän työnsä ja
panoksensa rippikoulutyössä on suurin yksittäinen muutos parempaan suuntaan. On
hienoa nähdä, että isoskoulutus kiinnostaa
niin monia nuoria.
– Entisestä opettajakeskeisyydestä on
menty yhteisöllisempään suuntaan myös
siinä suhteessa, että kaikki rippikouluun
liittyvä suunnitellaan ja vastuualueista
sovitaan kunkin rippikoulutiimin kanssa
yhdessä.

Rippikoulusuunnitelma ohjaa
ja tukee seurakuntia rippikoulutyössä.
Vuonna 1932 rippikoulun päätavoitteena
oli tiedon jakaminen. Vuonna -58 tavoitteena oli, että nuoret löytäisivät kotiseurakunnan ja osallistuisivat toimintaan.
80-luvulla taas korostettiin sitä, että nuo-

ri vahvistuisi uskossa, kasvaisi rakkaudessa lähimmäiseen ja eläisi rukouksessa
ja seurakuntayhteydessä.
Uusin rippikoulusuunnitelma kantaa
nimeä ”Suuri ihme” ja se on huhtikuussa
2017 hyväksytty piispainkokouksessa.
Maija Pieskälle uusi suunnitelma on ollut
suuri ilonaihe.
– Psalmi 139 on ollut johtoajatuksena
jokaisessa rippikoulussani yli kymmenen
vuotta. Uuden suunnitelman tavoitteena
on vahvistaa nuoren uskoa Jumalaan ja
varustaa elämään kristittynä.

Moni muistaa ”pistekortit”, joista tätä
nykyä rippikouluissa on luovuttu. Myös
entiseen loppukokeeseen on löydetty
uusia, rakentavampia muotoja, eikä se
enää ole iso pelonaihe rippikoululaisille.
Nykyään täytetään myös oppimispäiväkirjaa ja asioita pohditaan yhdessä.
Yksi oleellinen muutos liittyy ehtoollisen
viettoon, sillä nyt suositellaan aiempaa
selvemmin ehtoollisella käyntiä jo rippikouluaikana.
– Vaikka ajatus nuoren kansan ensiripistä
on nyt muuttunut, on idea edelleen se,
että nuori voi konfirmaation jälkeen käydä
itsenäisesti ehtoollisella. Monet nuoret
kokevat tärkeäksi sen, että he voivat toimia
kummina ja sen, että heillä on oikeus mennä aikanaan avioliittoon kirkossa.

– Seurakuntaan tutustuminen toteutetaan nykyään eri tavalla kuin ennen. Kun
nuoret pääsevät osallistumaan itse vaikkapa
messun suunnitteluun ja toteutukseen, niin
se antaa heille ihan toisenlaisen tuntuman
seurakunnan toiminnasta.

Ei ole kahta samanlaista nuorta, eikä
liioin kahta samanlaista rippikouluryhmää. Maija Pieskän mukaan nuoret ovat
tätä nykyä fiksumpia ja tietävämpiä kuin
ennen. Kaikkina vuosina on kuitenkin
keskusteltu siitä, mitä on usko.
– Usko on Jumalan teko ihmiselle. Vaikka
rippikoulussa annetaan tietoa ja opetusta uskoon liittyvissä asioissa ja pidetään
jumiksia ja hartaushetkiä, on usko silti yhä
mysteeri. Se on lahja, jota ei toinen ihminen voi antaa, mitata tai määrittää.
– Parasta rippikoulussa ovat nuoret itse.
Heidän kanssaan kuljetaan yhdessä rippikoulutaivalta puoli vuotta ja se on aina
itsellekin kasvamisen matka, Maija Pieskä
kertoo.
Miksi rippikoulu sitten on niin suosittu?
Maija Pieskällä on selvä vastaus.
– Taivaan Isän siunaus kantaa, kun työtä
tehdään innostavasti ja nuoret saavat olla
sen keskiössä.
Harriet Urponen

Riparilla tuntee kuuluvansa johonkin
Eveliina Kiilunen kävi oman riparin 2011.
Hänen veljensä ja kaverit olivat kertoneet,
että riparilla on tosi kivaa ja sinne kannattaa mennä iloisella mielellä. Kun Eveliinalta kysyttiin, että haluaisiko hän lähteä
isoskoulutukseen, ei hänen tarvinnut
asiaa kovin kauan miettiä.
– Nyt olen ollut isosena jo yli kymmenellä riparilla, Eveliina sanoo.
Jenni Sorvoja nautti omasta riparistaan
todella paljon ja muistaa jo leirillä ajatelleensa, että haluaisi myös isoseksi.
– Sain paljon uusia ystäviä ja tutustuin
moniin uusiin ihmisiin.
Eveliina ja Jenni ovat kokeneet isoskoulutuksen hyvänä. Ensimmäinen vuosi

on ituvuosi, jossa käydään läpi ryhmän
vetämiseen liittyviä asioita kuten ryhmäyttämistä ja ryhmähengen luomista. Toisena
vuonna syvennetään ituvuonna opittuja
tietoja ja taitoja.
– Rippikoulu on ikään kuin perinne, joka
kuuluu nuoren elämään. Se on tärkeä kokemus, joka jää mieleen koko loppuelämäksi.
Rippikoulun kautta moni pääsee mukaan
seurakunnan toimintaan. Ennen riparia ei
välttämättä ole tiennytkään, mitä kaikkea
hyvää kirkko tekee, Jenni ja Eveliina korostavat.
Isosten rooli leirillä on tärkeä.
– Hyvä isonen on reipas ja innokas,
sellainen, joka voi heittäytyä tekemiseen

mukaan ja tulee toimeen erilaisten
ihmisten kanssa, Eveliina sanoo.
– Aina kun näkee muutoksen alkuja loppuleirin välillä, se hämmästyttää. Tulee onnistumisen tunne, kun
saa nuoria innostumaan mukaan seurakunnan toimintaan myös myöhemmin. Kun lähdin isoskoulutukseen, olin
hirveän ujo. Nyt olen saanut rohkeutta
ja itseluottamusta ja nykyään jo tykkään
vaikkapa hartauksien pitämisestä, Jenni
kertoo.
– Muistan kerran, kun kesken vesisodan
minulle tuli sellainen valtava yhteenkuuluvuuden tunne. Se tunne jäi mieleen.
HU

Jenni (vas.) ja Eveliina ovat ensi kertaa
isosina päivärippikoulussa.
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KOULUUN SIUNAAMISET:

Some

Kouluun siunaamiset
Haluamme siunata ekaluokkalaiset koulutielle.
Voitte valita oheista tilaisuuksista
Su 6.8.
Sinetän kappeli klo 11, Ounasrinteen kappeli klo 14, Muurolan kappeli klo 15,
Korkalovaaran kappeli klo 16 tai Rovaniemen kirkko klo 18 tai
ma 7.8. Rovaniemen kirkko klo 18
Tervetuloa mukaan myös kummit ja perhe. Annamme lahjaksi ekaluokkalaiselle oman raamatun.
Ilmoittautumiset 1.8. mennessä www.rovaniemenseurakunta.fi
Lisätietoja lapsi- ja perhetyön toimistosta p. 040 653 8415

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

Ajankohtaista
Muskarit
Muskareihin ilmoittautuminen syksyn ryhmiin alkaa ti 1.8. www.rovaniemenseurakunta.fi

Kerhonohjaajan peruskurssi 25. - 27.8.
Oivangin leirikeskuksessa Kuusamossa.
Kurssilla opit tuntemaan
muita kerhonohjaajia ja nuorisotyönohjaajia = tukijoukot sekä
saat valmiuksia toimia kerhonohjaajana. Aikaisempaa ohjaamiskokemusta ei tarvitse olla, sillä
harjoitus tekee mestarin. Kurssille voit tulla, vaikka vielä epäröit haluatko kerhonohjaajaksi.
Päätös kerhon pitämisestä tulee
tehdä pian kurssin jälkeen, sillä

alamme mainostaa kerhoja heti
kurssin päätyttyä. Kerhoa ei voi
ohjata, ellei ole käynyt seurakunnan kerhonohjaajan peruskurssia.
Mieti, millä alueella haluat
aloittaa kerhon. Ennen kurssia on
aluetapaaminen, jossa sovitaan
monia käytännön asioita, millaista kerhoa pidät, kenen kanssa ja
missä. Kerhot alkavat viikolla 37
(11.9. alkaen).

Jos olet riparilla tänä kesänä,
saat siellä ohjaajilta ohjeet ilmoittautumiseen, leirikirjeen ja aluetapaamisten ajat eikä sinun tarvitse
ilmoittaa asiasta Meritalle.
Jos olet käynyt rippikoulun jo
aiemmin, ota yhteyttä 4.8. mennessä Merita Orell-Kiviniemi, puh.
040 730 1965.
Kurssille ei osallistumismaksua.

Eläkeläisten ja kehitysvammaisten leiri
järjestetään 8.–11.8. Kiilopäällä
Matka tehdään samalla bussilla
ja asuminen samassa hotellissa,
mutta molemmilla leireillä on oma
ohjelma.
Lähtö tiistaina 8.8. klo 8 seurakuntakeskuksesta, 8.30 linja-autoasemalta ja matkataan Kemijärven
kautta Kiilopäälle. Yöpyminen
kahden hengen huoneissa hotelli Niilanpäässä. Käyntikohteina
luontokeskus Naava, Aittakuru,
kulttuuri keskus Sajos, Inarin saamelaiskirkko, Saariselän tunturikappeli ja Potkuriparkki.
Ohjelmassa vaellusta tunturissa n. 2–3 kilometrin reittiä, myös
pitempi vaellus mahdollinen.
Mukaan pääse 25 henkeä ilmoittautumisjärjestyksessä, edellytyksenä on että pystyy kävelemään
maastossa n. 3 kilometriä.

Leirin hinta 150€, sisältää matkat, täysihoidon ja pääsyliput jotka
seurakunta laskuttaa leirin jälkeen.
Sitovat ilmoittautumiset maanantaihin 17.7. asti Aila Jäntti puh.
040 583 0966. Sen jälkeen Kirsti
Vuolo puh. 0400 261 589.
Ilmoittautuminen päättyy
maanantaina 24.7. Peruminen sen
jälkeen mahdollista vain sairaustapauksessa.
Paluu perjantaina 11.8. klo 19.30
mennessä linja-autoasemalle.
Leirin vetäjinä toimivat Kirsti
Vuolo ja Sari Koski.

93,4MHz

Su klo 9.55-12
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Jaana Juntunen

Harriet Urponen

Pasi Kokko

seurakuntamestari

Jaana Juntunen on työskennellyt
seurakuntamestarina monissa eri kappeleissa.

Viirinkankaan siunauskappeli alkaa
tulla Jaana Juntuselle jo tutuksi. Hän työskentelee kappelissa toisena peräkkäisenä
kesänä, seurakuntamestari Ulla Portaankorvan vuorotteluvapaan aikana.
Jaanalla on yli 20 vuoden työkokemus Rovaniemen seurakunnassa. Yläkemijoen seurakuntapiirissä Auttin ja Viirin kappeleissa hän
toimi noin 12 vuotta. Kokenut ammattilainen
on työskennellyt myös muissa toimipisteissä,
viime talvena Korkalovaaran kappelissa ja
aiemmin Rovaniemen kirkolla.
Viirinkankaalla Jaanan työt jakautuvat
puoliksi siunausten järjestämisen ja siivousten kesken.
– Muissa kappeleissa työhöni kuuluvat
muun muassa jumalanpalvelukset, kaste- ja
vihkitilaisuudet, kirkkokahvitukset ja ruokatarjoilut sekä toimitilojen siivous.
Viirinkankaan kappelissa on kylmiö vainajien säilytystä varten. Kylmiöstä vainaja
saatellaan kappelin puolelle kuoriosaan
siunauksen ajaksi.

”

Olemme seurakuntalaisia varten.
– Kun siunauksen toimittava pappi ja kanttori tulevat paikalle, niin katsomme vielä,
onko keskusteltavaa toimitusten kulusta. Sen
jälkeen merkitsen virret taululle ja valvon
toimituksen kulkua.

Seurakuntamestarit auttavat aina
kun on kysyttävää.
– Onpa sitten kaste, vihkiminen tai siunaustilaisuus, niin olemme seurakuntalaisia
varten. Opastamme ja kerromme tarvittaessa
seikkaperäisesti, miten tapahtumassa edetään.
Kuinka surun ja ilon täyttämät kirkolliset
tilaisuudet vaikuttavat työntekijän omiin
tunteisiin?
– Toivottavasti en koskaan rutinoituisi
liikaa ja säilyisi empaattinen ote työhön.
Yläkemijoella tuttujen ihmisten ilon hetkiin
oli helppo yhtyä. Vastaavasti tuntemieni
ihmisten siunaustoimituksissa tunsin surua,
vaikka yritin säilyttää ulkopuolista otetta
työhöni, Jaana sanoo.
Seurakuntamestarin työ on hyvin vaihtelevaa.
– Tietyt rutiinityöt kuten siivous toistuvat
samanlaisina päivittäin. Silti koskaan ei tiedä
mitä päivän aikana sattuu. Ei tule tuudittautua siihen, että näin kaikki on mennyt aina
ennenkin.
Tietotekniikka on muuttanut myös seurakuntamestarin työtä.
– Kun aloitin, niin tieto kulki lankapuhelimella ja perinteisellä postilla. Nyt työtehtävät katsotaan sähköisestä varauskirjasta ja
sähköposti liikkuu.
Jaana Juntunen tekee pääpainotteisesti sisätyötä, joten vapaa-ajalla hän viihtyy ulkona
luonnonhelmassa.
– Lähden metsään, joko hiihtämään,
kävelemään tai retkeilemään. Tänä keväänä
aloitin uuden harrastuksen ja menin aikuisten suunnistuskouluun, reipas seurakuntamestari kertoo.
Pasi Kokko

Rovaniemen seurakunnassa järjestettiin helatorstaina reformaation juhlavuoden tapahtuma, jonka koko tuotto ohjattiin
SLS:n kautta Maasai-tyttöjen hyväksi.

Mission Possible –
Mahdollinen tehtävä
Mikko Kuustonen on joskus todennut, että emme
voi muuttaa koko maailmaa, mutta voimme muuttaa
yhden ihmisen koko maailman. Maailman kurjuudet,
raakuudet ja epäkohdat tulvivat tv:stä, netistä, lehdistä.
Mitä minä voin tehdä? Voit rukoilla ja ajatella, että voit
Kuustosen ajatuksen mukaan vaikuttaa positiivisesti
yhden ihmisen elämään kerrallaan. Silloin lähimmäisen
auttaminen kaukana tuntuu todellisemmalta ja mahdolliseltakin. Kun Jeesus oli maan päällä, hän kohtasi
ihmisiä yksittäin, rukoili yhden ihmisen puolesta kerrallaan ja sen lisäksi hän kertoi Taivasten valtakunnasta
– Jumalan rakkaudesta isoille joukoille.
Mission Possible on Facebook-ryhmä, jossa olemme
seurakuntamme lähetystyön äärellä. Seurakuntamme
nimikkolähetit ja –nimikkokohteiden edustajat jakavat
kokemuksiaan ja rukousaiheitaan: miten elämä sujuu
Mongoliassa, millaisia kohtaamisia on ollut Taiwanin
vankiloissa ja seminaarilla, Tansanian kirkossa sekä
Etu-Aasiassa, miten Felm-Volunteer harjoittelu Israelissa sujuu. Sinäkin voit kertoa kokemuksistasi ja jakaa
ajatuksiasi ja ideoita, miten me voimme Rovaniemeltä
käsin auttaa lähimmäisiä kaukana ja tukea nimikkolähettejämme.
Idea lähetystyön Facebook-ryhmästä syntyi vuosi sitten,
kun pohdin Lähetysseuran työntekijän Sandbergin Riitan
kanssa, miten lähetystyö voi tavoittaa seurakuntalaisia
lähetyspiirien ja -tilaisuuksien lisäksi. Ruuhkavuosien
keskellä on harvoin aikaa osallistua säännöllisesti kokoontuviin ryhmiin. Nyt ryhmä ja lähetystyön terveiset ovat
ulottuvillasi päivittäin.

Mission Possible on suljettu ryhmä, mikä tarkoittaa, että
vain ryhmän jäsenet voivat nähdä ja osallistua keskusteluihin. Löydät ryhmän Facebookista ryhmän nimellä. Laita
pyyntö päästä ryhmään ja me ylläpitäjät hyväksymme
sinut mukaan. Ryhmän jäsenenä voit kutsua kavereitasi
mukaan. Ylläpitäjäkavereinani toimivat nuorisotyönohjaajat Jenniina Heikkilä ja Kate Suopajärvi.
Tule mukaan mahdolliseen tehtävään, koska kaikki on
mahdollista Jumalan valtakunnan työssä.
Pirita Bucht
Lähetyssihteeri

ps. Syyskuussa sinulla
on mahdollisuus
lähteä seurakunnan
järjestämälle retkelle
Oulun hiippakunnan lähetysjuhlille
Muonioon. Juhlat
pidetään Olos-hotellilla ja retken ajankohta
on 9.–10.9. Löydät
tarkemmat tiedot
www.oulunhiippakunnanlahetysjuhlat.fi ja
seurakunnan nettisivuilta. Ohjelmassa
on monipuolisesti lähetystyön terveisiä sekä hengellistä ohjelmaa.

Kirkonmäellä tempaistiin Maasai-työlle
Helatorstaina vietettiin messun jälkeen kirkonmäellä ”Pyhä arjen
keskelle” –juhlaa.
Kirkonkellojen juhlasoiton jälkeen
istutettiin kaksi puuta vanhan kirkon
muistomerkin viereen. Toinen reformaation juhlavuoden ja toinen Suomi
100-juhlavuoden kunniaksi.
Ruokapankki juhli 20-vuotista taivaltaan, soppatykki oli asemissa ja väkeä

riitti, Ruokapankissa oli avoimet ovet.
Kirkkolammen rannalla oli koko perheen tapahtuma jossa lapsille monen
sorttista toimintaa, keppihevosia ja
kasvomaalausta ja monenlaista muuta.
Tapahtuman yhteydessä Maasai-työlle saatiin varoja hautausmaiden
vanhojen penkkien huutokaupalla,
taimimarkkinoilla ja lähetystyön käsityömyynnillä yhteensä n. 1200 €.
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musiikkia |

menoksi |

Soabbi – Sauva, herkkiä
ja väkeviä äänimaisemia

”Levolle laskeun Luojani”
konsertti kirkossa torstaina 6.7. klo 19.
Päivi Pylvänäinen, sopraano ja Laura
Kivikoski, piano ja urut. Vapaa
pääsy, ohjelma 10€.

Laulaja, näyttelijä Päivi
Pylvänäinen käy konsertissaan läpi omaa elämäänsä
tästä päivästä lapsuuteen.
Tällä matkalla, kuten suurella
osalla suomalaisista, kirkko ja
seurakunta kulkevat melkein aina
jollain tavalla vierellä. Tämän elämäntarinan pysähdyspaikkoina ovat tällä kertaa
tutut virret ja hengelliset laulut.
”Lapsena äiti aina lauloi samaa tuttua virttä.
Nyt huomaan laulavani omille lapsilleni samaa
laulua. Tuntuu turvalliselta, että arjen keskeltä
löytää pieniä asioita, perinteitä, joihin voi hyvällä mielellä tukeutua,” kertoo Pylvänäinen.

Joikuja ja virsiä Rovaniemen kirkossa sunnuntaina 1.7. klo 20.
Wimme Saari joiku, Tapani Rinne bassoklarinetti, Konsta Mikkonen
äänisuunnittelu. Liput 15€.

Ikiaikainen joiku ja modernit äänimaailmat kohtaavat luoden universaalia, ajassa kiinni olevaa musiikkia.
Saamelainen Wimme Saari on kotoisin Käsivarren
Kelottijärveltä. Traditionaalisen joiun suvereenina taitajana hän on kehittänyt myös täysin oman modernin joikaustyylinsä, jossa kuuluu vaikutteita aikamme musiikista – ja
jopa äänitaiteesta.
Tapani Rinne on asunut koko aikuisikänsä urbaanissa
Helsingissä, mutta hänen juurensa löytyvät Länsi-Suomen
Satakunnasta. Lapsuuden avarilla peltomaisemilla lienee
vaikutuksensa siihen, että Rinteen puhaltamissa saksofoni- ja klarinettilinjoissa on aistittavissa vahva tilantunne,
jonkinlainen ”pohjoismaisuus”.
Saari ja Rinne ovat tehneet musiikkia yhdessä yli neljännesvuosisadan ajan ja kiertäneet esittämässä sitä eri
mantereilla. Ystävysten nykyinen kokoonpano on duo,
Wimme & Rinne, jossa molempien persoonien taustat ja
kokemus yhdistyvät. Tuloksena on herkkää ja voimakasta
musiikkia, joka on läsnä tässä ja nyt.

Sulo Kangas esittää hengellisiä lauluja hyväntekeväisyyskonsertissa Rovaniemen kirkossa sunnuntaina
2.7. klo 18.
Säestäjänä toimii kanttori Sanna Peltola. Konsertissa
esiintyvät myös Ounasjoen kuoro ja Kankaan kanssa yhdessä laulava Vuokko Mänty.
Uskon salaisuudeksi nimetyssä konsertissa kuullaan
toistakymmentä tuttua hengellistä laulua.
Tapahtumaan on vapaa pääsy. Kolehti kerätään diakoniatyön hyväksi.
Viime syksynä Sulo Kangas konsertoi Sinetän kappelissa. Myös tuossa konsertissa esiintyi Ounasjoen kuoro.
Seurakunnalla on merkittävä rooli Kankaan elämässä.
Hän liittyi Meltauksen kirkkokuoroon parikymmentä vuotta sitten. Oltuaan kuoron mukana messuissa ja
jumalanpalveluksissa Kangas tuli kysyneeksi, voisiko hän

olla myös tekstinlukijana
ja kantamassa kolehtia.
Samalla tuli otettua ensi
askeleet vapaaehtoistyössä.
Kirkollisvaaleissakin Kangas
on ollut ehdokkaana ja sitä myöten on avautunut lautakunta- ja
Rovaniemen kirkossa
piirineuvostopaikkoja. Aiemmin
laulavaa Sulo Kangasta
hän toimi Ounasjoen piirineusäestää kanttori Sanna
vostossa ja on nykyisin jäsenenä
Peltola.
Korkalovaara-Ounasjoen alueneuvostossa.
Tänä kesänä Sulo Kangas on uuden elämänvaiheen
edessä. Lappset Groupin palveluksessa yli 20 vuotta
työskennellyt rovaniemeläinen siirtyy hyvin ansaitulle
eläkkeelle.

konsertoi Rovaniemen kirkossa
sunnuntaina 16.7. klo 19.

Pasi Kokko

Sulo Kangas laulaa kirkkokonsertissa

Slovakialainen tähtisopraano Ingrida Gápová

Jarkko Martikainen on monien kulttuurialojen mies
Martikaisen tärkeimpänä maalina on aina ollut laulunteon,
levytysten ja keikkailun kolmiyhteys.
Perjantaina 18.8. klo 19 hän konsertoi kirkossa. Liput 20/15€.

Tähänastisista töistään pitkäkestoisimman Martikainen
teki YUP:n säveltävänä ja sanoittavana laulaja-kitaristina. YUP julkaisi yhteensä 11 albumia. Vuosina 1987
– 2008 toimineen yhtyeen aikana Martikaista kuvailtiin
usein absurdistiksi ja satiirikoksi.
2004 alkaneen soolouran myötä määritelmät ovat
laajentuneet, tekemisiin on tullut mukaan myös pohdiskelevampia sävyjä, ja seuraavalta levyltä sopii odottaa
niin sellaisia kuin myös äänekkäämpää ja kiivailevaa
bändisoittoa.
Martikainen keikkailee soolona sekä Luotetut miehet
-yhtyeensä kanssa. Syyskuussa 2016 kokoonpano julkaisi
uuden albumin, Ruosterastaat. Levy meni heti avausviikollaan Suomen virallisen albumilistan sijalle kuusi.

Vuonna 2015 hän
lauloi Lontoon
Händel-festivaalin laulukilpailun
finalistina ja
on kysytty
barokki- ja
Mozart-solisti
kotimaassaan
sekä erityisesti
Puolassa. Viimeisen
vuoden aikana hän on mm. laulanut Varsovassa ja Bratislavassa Mozartin Figaron
häiden Susannan sekä Don Giovannin
Zerlinan osat. Viime syksynä hän esiintyi
Leonardo Vincin virtuoosisen barokkioopperan Semiramide riconosciuta nimiroolissa Varsovassa.
Ingrida Gápová laulaa Rovaniemen konsertissa aarian Händelin Messias-oratoriosta
sekä Bachin laskiaissunnuntain kantaatista.
Lisäksi kuullaan Antonin Dvořákin kymmenen psalmiteksteihin perustuvaa raamatullista laulua (op. 99) alkukielellä, tšekiksi. Konsertin käsiohjelma sisältää kaikkien laulujen
suomennokset.
Ingrida Gápován säestäjänä ja konsertin
urkusolistina toimii Jyväskylän Kaupunginkirkon urkuri Risto Valtasaari.

Italialainen urkuvirtuoosi
Giampaolo di Rosa
konsertoi kesällä 2017 Lahden
Urkuviikolla ja tulee samalla reissulla
konsertoimaan myös Rovaniemen
kirkkoon perjantai 11.8. klo 19.

Giampaolo di Rosa on
opiskellut urkujensoittoa Jean Guilloun ja Günther Gaunzingerin johdolla ja
konsertoi jatkuvasti ympäri
maailmaa. Hän on loistava
improvisoija ja säveltäjä; hänen
ohjelmistossaan on musiikkia kaikilta
vuosisadoilta sekä hänen omia sovituksiaan. Hän on esittänyt mm. Bachin koko
urkutuotannon kahdesti sekä Sweelinckin
ja Messiaenin tuotannot.

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 30.8.2017 | Aineisto ma 14.8.2017.

16 kulttuuri

21.6.2017 Pääsky

Jouni Hagström

Juhannuksena muistetaan
erämaan Johannesta
Juhannus on saanut nimensä Johannes Kastajasta, jonka syntymää
muistetaan juhannuksena. Kristillisessä traditiossa Johannes Kastajaa pidetään Jeesuksen
serkkuna.
Johannes Kastaja eli Jumalalta tulevan sanoman välittäjänä erämaassa, jossa
hänen ravintonsa koostui heinäsirkoista ja
hunajasta. Johannes Kastaja kuvataan usein
pitkähiuksisena ja kamelinkarvaviittaan
pukeutuneena. Johanneksen tavoin monet
juutalaiset vetäytyivät erämaahan meditoimaan ja opettamaan seuraajiaan. Poikkeuksellista Johanneksen erämaaliikkeessä
oli se, että hän kastoi seuraajiaan ja vaati
kääntymystä.
Juhannusta alettiin viettää 400-luvun
alkupuolella, ja sitä vietetään kuusi kuukautta ennen joulua, sillä Johannes Kastajan uskotaan syntyneen puoli vuotta ennen Jeesusta.
Nykyisin juhannusta vietetään kesäkuun 19.
päivää seuraavana lauantaina, tänä vuonna
24.6.
Pohjolassa juhannukseen liittyy valoisa kesäyö, joka antaa juhlalle oman merkityksensä.
Päivän liturginen väri on valkoinen. Juhannuskoivut ja seppeleet symboloivat Jumalan
luomistyön ihmeellisyyttä.
KT

Peter Culley:

Peter Culley on kotoisin Lontoon eteläpuolelta Englannista.
Lapsena hän kävi katolista luostarikoulua, jonka nimi oli Notre Dame
School.
– Koulun opettajat olivat nunnia
ja he olivat todella taitavia opettajia.
Koulussa rukoiltiin paljon joka päivä.
Kuri oli kova ja kaikilta vaadittiin
hyvien tapojen noudattamista.
Koulussa oppi paljon myös sitä,
miten tärkeää on olla aina kohtelias
kaikille. Olen katolisesta perheestä,
Peter Culley kertoo.
Luostarikoulussa Jumalaan uskomisen oletettiin olevan
itsestäänselvyys. Nunnien suusta
saattoi kuulla lauseen: Jos et usko
Jumalaan, et kuulu tähän kouluun.
– Se oli jyrkästi sanottu, Peter
Culley mietti.
Jo lapsena hän epäili Jumalan
olemassaoloa.
– Olen valmis uskomaan, että
Jumala on olemassa, mutta jonkunlaiset todisteet haluaisin nähdä. Siitäkään ei tosin ole todisteita, etteikö
Jumala olisi olemassa.
Peter Culley arvostaa sitä, miten
hänet on kohdattu seurakunnassa.
– Minä tiedän, ettei Rovaniemen seurakunnassa kukaan uhkaile minua vaikkapa sillä, että

joudun helvettiin, koska en usko.
Se, että uskonko minä vai en, on
toisarvoinen seikka. Ketään ei ajeta
kirkosta pois. Kirkko tekee todella
paljon hyviä, positiivisia asioita.
Kirkko auttaa ihmisiä, se on kaikkein
tärkeintä.

Peter Culleyn äiti on suomalainen. Hän muutti Englantiin
jo ennen Peterin syntymää, eikä
ole koskaan puhunut lapsilleen
suomea.
– Suomessa muuttui ulkomaalaislaki 80-luvulla. Silloin äiti haki
Peterille ja hänen veljelleen kaksoiskansalaisuutta. Pian tulikin kutsu
Suomen armeijaan, jonne hain vapaaehtoisena. Tulin tänne ilomielin,
vaikken tiennyt armeijasta mitään.
Yksi syy tähän oli se, että halusin
tutustua pappaani.
”Finnish papa” oli Peterille tärkeä.
– Halusin puhua hänen kanssaan,
mutta meillä ei ollut yhteistä kieltä.
Pappani oli perisuomalainen, täynnä
sisua. Pappa oli vanha jo, siksi aikaa
ei ollut hukattavaksi. Armeija oli oiva
tilaisuus oppia puhumaan suomea.
Armeijasta Peter Culley sai myös
paljon uusia ystäviä.
Peter Culleylla on jo aikuinen
lapsi. Isänä hän ajatteli, että hänen

tehtävänään oli kasvattaa ihminen, joka saa vapaasti valita, mihin
uskoo.
– Halusin tuoda lapseni kirkkoon,
sillä kirkossa on jotakin sellaista elämää, mitä ei näe missään muualla.
Se on osa kulttuuria. Vaikka kirkossa
puhutaan vakaviakin asioita, niin
välillä aina lauletaan ja pidetään
hauskaa. Sitä halusin tarjota
lapselleni.

Harriet Urponen

Tärkeintä on, että kirkko auttaa ihmisiä

Peter Culleylle pienet asiat
ovat tärkeitä. Kesällä hän toivoo
voivansa viettää paljon aikaa
vesillä ja kalastaa.
– Olen maailman huonoin kalastaja, mutta kalastus on rentouttavaa, kivaa puuhaa. Saan kalan, jos
se on vahingossa uimassa väärään
paikkaan. On mahtavaa, että täällä
voi kesällä kalastaa yölläkin.
Mölkky on Culleyn perheen suosikkipeli ympäri vuoden ja Peterin
kolme saksanpaimenkoiraa pitävät
hänet liikkeellä luonnossa.
– Rovaniemi on pikku paratiisi!
Ajatelkaa keskiyön aurinkoa! Se
avaa paljon mahdollisuuksia. Täällä
luonto on lähellä, täällä on puhdasta
ja meillä on paljon tilaa.
Harriet Urponen

Peter Culleyllä on kolme koiraa. Kuvassa Rocky, joka
mielellään käy isäntänsä kanssa pitkiäkin lenkkejä.

