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Pääkirjoitus

Toimintaorganisaatio uudistusten edessä
S
A
eurakunta teetti kevään ja kesän aikana toiminta- ja
hallinto-organisaatiostaan arvion ulkoisena konsulttityönä. Raportti luovutettiin kaikkien työntekijöiden yhteisessä kokouksessa 6.9. kirkkovaltuuston puheenjohtajalle.
Raportissa on toimenpide-ehdotuksia monista eri tasoisista asioista. Yksi suurimmista ehdotuksista on seurakuntapiirien määrän supistaminen nykyisestä seitsemästä
neljään. Määrä vähenisi, alueellinen laajuus ja väestöpohja kasvaisivat. Kysymystä on pohdittu jo laadittaessa seurakunnan nykystrategiaa pari vuotta sitten. Tuolloin asia ei
kuitenkaan edennyt muutoksiin asti.

ken on epätasapainossa. Työntekijävoima ei kohdennu riittävän oikein.

siaa konkretisoi pari esimerkkiä. Korkalovaarassa on
varhaisnuoria suhteessa työntekijävoimaan enemmän
kuin vaikkapa Ounasjoella, vastaava tilanne on Saarenkylän ja Yläkemijoen suhteen.
Huomioitava on myös se, että ikääntynyt väestö myös
muuttaa ydintaajamaan, kun voimat vähenevät kodin ylläpitoon maaseutukylissä. Työ niin varhaisnuorten kuin ikäihmistenkin parissa edellyttää työntekijäresurssien uudelleen kohdentamista.

yksyn aikana raporttia työstää kirkkoneuvoston asettaS
ma kehittämisryhmä, joka aikanaan tekee asioista esityksiä kirkkoneuvostolle ja kirkkoneuvosto puolestaan valtuustolle. Prosessi on tärkeä toteuttaa yhteistyössä työntekijöiden kanssa.
Yhteisymmärryksessä suunnitellut ja toteutetut muutokset antavat motivaation ja voimavaroja varsinaiseen työhön, seurakuntalaisten palvelemiseen.

ykyinen seurakuntapiirijako otettiin käyttöön 1983,
un näin pohdin, tiedostan toki, että työ jokivarsien
N
jolloin väestörakenne eri alueilla näytti paljolti toisen- Kkylillä vie aikaa pitkien etäisyyksien vuoksi. Sekin
laiselta kuin nykyisin. Tuolloin kylillä asui väkeä runsaasti, haastaa entistä enemmän miettimään, millä tavoilla ja
kun taas tämän päivän kuva on tyhjenevät kylät. Väki siirtyy kaupungin ydinkeskustaan ja siitä parinkymmenen kilometrin säteellä oleviin kylätaajamiin.
Liki kolmekymmentä vuotta sitten tullut piirijako antoi
seurakunnan työlle entistä selkeämmin kasvot, kun kukin alue sai oman papin, nuorisotyönohjaajan ja diakoniatyöntekijän. Toki ajatus toimii myös tänään, mutta ongelmaksi on tullut se, että työntekijämäärä eri alueiden kes-

voimavaroilla maaseutupiirien ihmisiä palvellaan vähentämättä kohtaamisen ja palvelemisen tilanteita. Tulevaisuudessa monet tapahtumat on organisoitava entistä enemmän myös seurakuntatoiminnan vapaaehtoisten
kanssa ja avulla.
Piirien määrän vähentäminen sinänsä ei ole tavoite. Suuruuden ekonomia ei ole itsetarkoitus, vaan se että seurakuntalaiset tulevat tasapuolisesti palvelluiksi.

Levottomalle

Viikon sana
päivän päätyttyä.
Kunpa kätkisit minut tuonelaan,
piilottaisit sinne, kunnes vihasi
on asettunut, panisit määräajan ja
muistaisit sitten minut!
Mutta voiko ihminen herätä
eloon, kun hän on kuollut? Niin
kauan kuin työvuoroni jatkuu, minä kuitenkin odotan, että raadanta päättyy.
Silloin sinä kutsuisit minua, ja
minä vastaisin, sinä kaipaisit jälleen sitä, minkä oma kätesi on luonut. (Job 14: 1–6, 13–15)

Ihminen, naisesta syntynyt, elää
vähän aikaa ja on täynnä levottomuutta. Kuin kukka hän avautuu ja
kuihtuu, on kohta poissa, kuin varjo. Ja tällaista olentoa sinun silmäsi vartioi, hänet sinä vaadit eteesi
tuomiolle! Voiko saastaisesta tulla
puhdas? Ei koskaan!
Ihmisen elämä on laskettu tarkoin, lasketut ovat sen kuukaudet
ja päivät. Sinä olet pannut hänelle
rajan, jota hän ei voi ylittää.
Käännä siis katseesi hänestä
pois, jätä hänet rauhaan, että hän
saisi iloita kuin palkkalainen työ-

Törmäys on väistämätön. Syksyinen levollinen automatka muuttuu yllättäen. Mielen täyttävä ilo
rentouttavasta viikonlopusta vaihtuu peloksi. Metsästä tielle suuntaa suuri sarvipäinen hirvi. Eläin
juoksee kohti tietä, jota pitkin auto kulkee. Mitään ei ole tehtävissä.
Monella meistä on jokin käsitys
enkeleistä. Useiden kotien seinillä
on Suojelusenkelitaulu ja Suojelusenkeli-laulu on ikisuosikki eriikäisten keskuudessa. Tiedämme,
että enkelien tehtävä on suojella
ihmisiä, enkelit ovat Jumalan sanansaattajia. Kaikkivaltias Isämme
varjelee meitä enkeleidensä avulla.
On hyvä, että ihmiset oppivat
tuntemaan enkeleiden läsnäolon.
Ensi viikolla Mikkelinpäivän jälkeen saan olla Aapakirkossa toimittamassa lasten enkelikirkkoja. Kolmen päivän aikana alueemme päiväkotiryhmiä tulee vuorollaan viettämään pientä juhlallista
kirkkohetkeä: laulamaan, rukoilemaan ja kuulemaan muilla tavoin
Jumalan sanansaattajista. Enkelikirkossa pohdimme lasten kanssa enkeleiden tehtävää maailmassa ja ihmettelemme, miten viisaasti Taivaan Isä meitä varjeleekaan.
Iloitsen, että saan kertoa lapsille
Jumalan huolenpidosta. Toivottavasti luottamus enkeleihin saa elää

Jeesus Kristus, Lunastajamme.
Kiitos uudesta elämästä,
jota saamme elää
kuolemasi ja ylösnousemuksesi
tähden jo tänään.
Varjele meitä toivottomuudelta
kaiken katoavaisuuden keskellä.
Anna kestävyyttä
odottaa sitä päivää,
jolloin koko luomakunta on vapaa kuoleman orjuudesta.
Kuule meitä, sinä, joka elät ja
hallitset Isän ja Pyhän Hengen
kanssa aina ja ikuisesti. Amen.

Hartaus

Harriet Urponen

Enkeleitä, on heitä!

Rukous

näiden pienten ihmisten sydämissä
elämän poluilla.
Auto, jonka kyydissä olin syksyisenä iltapäivänä muutama vuosi sitten, ei törmännytkään suureen
sarvipäiseen hirveen. Kun hirvi oli
astumassa tien asfalttipäällysteelle ja auton keula alkoi olla eläimen kohdalla, jotain tapahtui. Ennen kohtaamista hirvi pysähtyi
kuin seinään, kääntyi ja jatkoi matkaansa takaisin metsään. Helpotus
oli valtava. Törmäyksen seuraukset olisivat voineet olla hirveät;
pahimmillaan elämäni olisi voinut
päättyä siihen. En muista, ehdinkö tilanteessa edes rukoilla. Uskon

kuitenkin, että juuri enkeli suojeli
minua ja matkakumppaniani.
Enkelit ovat mukana elämässämme. Ehkä olet huomannut sen
jo, ehkä et. On niitäkin hetkiä, jolloin tuntuu, ettei enkeli toiminutkaan saamansa tehtävän mukaisesti; onnettomuuksia ja muuta pahaa
tapahtuu. Ihmisen on joskus vaikea
käsittää Jumalan tarkoitusperiä.
Niin hyvissä kuin huonoissakin
hetkissä saamme kuitenkin luottaa siihen, että enkelit ovat kanssamme. Luojalle kiitos enkeleistä!
Inka-Riina Valtonen
pastori

Kari Yliräisänen, vt. kirkkoherra

Suomen lapsille
Syvää ja aitoa kiitollisuutta ja koskettavaa ajattelua
huokuu niistä sanoista,
jotka marsalkka Mannerheim osoitti suomalaisille
äideille ylipäällikön päiväkäskyssään. Päiväkäsky on löydettävissä kirkoista kultaisilla kehyksillä koristeltuina ja kunniapaikalta. Päiväkäsky
oli tuon ajan tunnustus äideille, joiden varassa niin
moni asia lepäsi. Mikä viisaus kätkeytyykään päiväkäskyn symboliikkaan? Se
oli aito tunnustus aidolle
asialle.
Äitien ohella oman roolinsa ovat saaneet myöhemmässä
vaiheessa
myös isät, tosin ei kunniamainintaa kultaisilla kehyksillä, mutta oman päivän kumminkin. Äitienpäivä toukokuussa on perinteitä ja kiitollisuutta tulvillaan
ja isänpäivänä marraskuussa ollaan
jo paljon rennommin. Yhtä kaikki, molemmat päivät ovat tärkeitä ja välttämättömiäkin. On hyvä
pysähtyä miettimään ainakin silloin vanhemmuuden merkitystä ja
perheen tuomaa yhdessä olon tunnetta. Vanhemmuus on sana, mikä merkitsee paljon ja tuo vastuuta niistä, joiden varaan tulevaisuus
voidaan rakentaa. Lapset ovat yksilöitä ja lahjaksi saatuja, jotka tekevät ympärillään ihmeitä. Mutta
muistammeko aina, mikä on lapsen
etu ja mitä se meiltä vaatii.
Suomen lapsille osoitettu tunnustus on vielä antamatta. Moniko
meistä on ajatellut, että tunnustuksen antaminen on ajankohtaisempaa kuin koskaan, sillä niin vaikeita asioita liittyy lasten elämään
myös tämän päivän Suomessa. Mikä taho olisi riittävän arvokas tai
vaikutusvaltainen, jotta lapsille
suunnattu tunnustus tulisi huomioitua. Löytyisikö paikkaa vaikkapa
kirkoista, missä lasten huomioiminen olisi kaikkien nähtävillä? Suojelusenkeli taulussa vaaran hetkiä
ja pahan olon tunnetta kuvaa rikko-

Kirkonkynnys

nainen silta, jota pitkin lapset kulkevat. Hauras ja ränsistynyt silta
symbolisoi myös tämän ajan pahaa
oloa, mitä lapset ja nuoret kokevat
ja tuntevat, usein ihan yksin. Eivätkö nämä lapset ansaitse tunnustusta rohkeudesta jatkaa matkaa, vaikka tie tuntuu kivikkoiselta ja pelottavalta? Kuka meistä ojentaisi auttavan käden, jotta apu ehtisi perille
ja vieläpä ajoissa.
Lasten parempi elämä lähtee
meistä vanhemmista ja aidosta halusta tehdä työtä lapsiystävällisemmän Suomen puolesta. Annetaan
lapsille kaikki se hoiva ja huolenpito, mihin heillä on oikeus. Kaikki se ja vähän ylikin voi olla riittämätöntä, mikäli rakkaus puuttuu.
Riku Tapio
kirkkovaltuuston puheenjohtaja
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Kirkkoherranvaali
ensimmäisenä adventtina 2.12.
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli määräsi kokouksessaan 18.9. Rovaniemen
seurakunnan kirkkoherranvaalin aikataulun.
Varsinainen vaali käynnistyy Rovaniemen kirkossa ensimmäisenä adventtisunnuntaina (2.12.) klo 10 pidettävän
messun jälkeen.

Vaalinäytteet
marraskuulla
Vaalisijoille asetetut kolme hakijaa antavat vaalinäytteen toimittamalla päiväjumalanpalveluksen Rovaniemen
kirkossa seuraavasti:

Jouni Riipinen

1.
2.
3.

vaalisijalla oleva Oulujoen
kirkkoherra Jouni Riipinen
4.11.2012 klo 10.
vaalisijalla oleva Sauvo-Karunan kirkkoherra Kalle Elonheimo 11.11.2012 klo 10.
vaalisijalla oleva Ranuan seurakunnan kirkkoherra Pentti Kallioranta 18.11.2012 klo 10.

Ennakkoäänestys 26.11. alkaen
Kapituli antoi vaalijärjestyksen mukaisesti ohjeen ennakkoäänestyksestä. Se
toimitetaan Rovaniemen seurakunnan
kirkkoherranvirastossa 26.–30.11.2012
klo 9-18 välisenä aikana ja kotiäänestyksenä.
Seurakunnan vaalilautakunta ratkaisee lokakuun alussa, onko maanantai
3.12. toinen varsinainen vaalipäivä. Li-

Kalle Elonheimo

Pentti Kallioranta

Vanhusten viikko
7.–14.10.

säksi lautakunta päättää mahdollisista
ennakkoäänestyspaikoista kirkkoherranviraston ohella kirkon vaalijärjestyksen mukaisesti.

Ylimääräinen vaalisija
Vähintään kymmenen äänioikeutettua
seurakuntalaista voi pyytää ylimääräiseksi ehdokkaaksi virkaan kelpoiseksi
todettua hakijaa kirjallisella hakemuksella, joka tulee jättää vaalilautakunnalle viimeistään ke 21.11.2012 klo 16
mennessä.
Tuomiokapituli on todennut kelpoisiksi hakijoiksi myös kappalaiset Ilari Kinnusen, Topi Litendahlin ja sekä Kemijärven vt. kirkkoherra Pentti
Tepsan ja Rovaniemen varuskunnan
pastori Niko Ryynäsen.

Kirkkokahveilla
ehdokas tutuksi
Vaalinäytteiden pyhinä järjestetään messun jälkeen kirkkokahvitilaisuus, jossa seurakuntalaisilla on mahdollisuus
tutustua ehdokkaaseen ja tehdä kysymyksiä. Lisäksi suunnitelmissa on kaikkien vaalissa olevien paneelikeskustelu
kirkossa ennen ennakkoäänestysviikkoa. Ajankohdaksi
on alustavasti kaavailtu viikonvaihdetta 24.–25.11. Vaalilautakunta täsmentää ajankohdan.
KHY

Rovaniemen seurakunnalle
uudet verkkosivut
Rovaniemen seurakunnan uudet verkkosivut avataan ke 26.9.2012 osoitteessa www.rovaniemenseurakunta.fi
Sivuilta löytyy tietoa seurakunnan
toiminnasta ja tapahtumista. Löydät
ajankohtaiset tiedot niin perhekerhoista ja retkistä kuin eri seurakuntapiirien toiminnoista. Seurakunta haluaa tavoittaa kaikki seurakuntalaiset; lapset
ja perheet, nuoret, opiskelijat, nuoret

aikuiset, rippikoululaiset ja seniorit.
Sivustolla on paljon tietoa Rovaniemen kirkosta, seurakunnan kappeleista ja muista toimitiloista sekä hautausmaista. Uusi sivusto avaa seurakuntalaisille laajat näkymät eri työalojen toimintaan ja ohjaa seurakuntalaisia hädän hetkellä avun luokse.
Voit sivuston kautta ilmoittautua vapaaehtoiseksi seurakunnan toimintaan

tai pyytää esirukousta joko luettavaksi pääjumalanpalveluksessa tai pienimuotoisemmin rukouspiirissä. Sivustolta löytyy myös ehdotuksia esimerkiksi hää- tai siunaustilaisuuden musiikiksi. Seurakunnan uudet verkkosivut auttavat sinua, joka olet järjestämässä kastetilaisuutta, häitä tai hautajaisia. Rovaniemen seurakunnalla on
myös oma facebook-sivu. HU

Kirkon ympäristödiplomin
uusinta ajankohtaista
Rovaniemen seurakunnalla on ollut Kirkon ympäristödiplomi vuodesta 2009. Tämä on tuonut paljon hyvää
niin työntekijöille kuin seurakuntalaisillekin. Olemme miettineet ja muokanneet toimintaamme ympäristöystävällisempään suuntaan. Muun muassa
olemme viettäneet luomakunnan sunnuntaita ja osallistuneet maailmanlaajuiseen Earth Hour -tapahtumaan. Lisäksi olemme suunnitelmallisesti vaihtaneet siivousaineita ympäristöystävällisimpiin tuotteisiin ja erityisesti panostaneet jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen.
Nyt kun Rovaniemen seurakunnalle myönnetyn Kirkon ympäristödiplomin voimassaoloaika päättyy vuo-

den lopussa, olen henkilökohtaisesti
ottanut uuden haasteen vastaan. Siirryn omasta hautaustoimen päällikön
tehtävästäni 1.10. lähtien projektityöhön tekemään ympäristödiplomin uusintaa. Projekti vaatii kaikilta työntekijöiltä ympäristöasioiden pohtimista
ja suunnittelua. Tämän yhteisen työn
pohjalta uusitaan seurakunnan ympäristöohjelma, päivitetään ympäristökasvatussuunnitelma ja tarkennetaan
jätehuoltosuunnitelma. Kaikki työntekijät ottavat myös toiminnassaan ja tulevan vuoden suunnittelussaan huomioon ympäristöasiat.
Saatteeksi tulevalle kahdelle kuukaudelle itselleni, seurakunnan työntekijöille ja seurakuntalaisille halu-

an sanoa, että ympäristöasioissa meidän ei kannata tavoitella heti kuuta
taivaalta, jotta emme lannistuisi esimerkiksi nähdessämme uutisia ympäristön pilaantumisesta. Pidetään mielessä, että ympäristöasioissa pienilläkin teoilla on merkitystä, esimerkiksi muovisten kauppapussien oston sijasta käytetään kangaskassia tai lasketaan seurakuntasalin lämpötilaa yhdellä asteella energiankulutuksen vähentämiseksi.
Viljellään ja varjellaan yhdessä ainutlaatuista ympäristöämme!
Miia Ylipulli
Rovaniemen seurakunnan
ympäristövastaava

Su 7.10.
Klo 13 Syysjuhla. ”Tuhkasta nostettu maa”. Eläkeläisyhdistysten
ohjelmaryhmät.Vapaa pääsy. Korundi, Lapinkävijäntie 4.
Ma 8.10.
Klo 12 Vanhuslaki tuli – mitä jäi
auki? Puheenjohtaja Matti Hellsten EETU ry:stä.
Valtuustosali, Hallituskatu 7.
Klo 13 Roollaattoritanssit, oma
apuväline mukaan. Lähteentie
pirtti, Lähteentie 1.
Klo 18 Ikäihmisten ja omaisten ilta. Mistä voimia arkeen? Lähteentien pirtti, Lähteentie 1.
Klo 18.30-20 ”Varhaiset saamelaiskuvataiteilijat Johan Turi, Nils
Nilsson Skum ja Johan Savio” –
luento. Rovaniemen kaupunginkirjasta, Lappi-osasto, Jorma Eton
tie 6.
Ti 9.10.
Ti 9 ja to 11.10. Klo 9-11 Onko sinulla ongelmia tietotekniikan
kanssa? Tapio Koski neuvoo.Varaa
puolen tunnin aika lainausosaston
tietopalvelusta, puh. 050-3151495.
Rovaniemen kaupunginkirjasto,
Jorma Eton tie 6.
Klo 10-11.30 Yleisöluento Muistisairaan kohtaaminen – Muistolan
mallin esittelyä. Tilaisuuden jälkeen mahdollisuus tutustua Jokkakallion asumispalvelukeskukseen, Teerikatu 17 B, 2.krs.
Klo 12-13.30 Vanhusten viikon
juhla kirkossa. Alustus ”Yhdessä
vahvempia” Leena Aspegren.
Klo 17.30-18.30 Muistojen Rovaniemi. Lapin maakuntamuseon ja
kaupungin kirjaston Lappi- osaston työntekijät esittelevät tiedon lähteitä Rovaniemen historiaan. Saarenkylän kirjasto, Napapiirintie 24.
Sama esitys on keskiviikkona
10.10. klo 15-16 Korkalovaaran
kirjastossa, Hillapolku 9.
Ke 10.10.
Klo 10-11.15 Lapin kamariorkesterin kenraaliharjoitus, vapaa pääsy. Korundi.
Klo 12-14 Mika Nousiaisen tragikomedia Maaninkavaara. Rovaniemen teatterin liput 6 €,
Ertsa-näyttämö, Rovakatu 4, kulku Maakuntakadulta, 2. krs.
Klo 14-16 ”Yksilö vai yhteiskunta
–Kummassa turva tulevaisuudessa?” – luento.
Professori emeritus Esko Riepula,
luentomaksu 8 €.
Lapin yliopiston Fellman sali,Yliopistonkatu 8.
To 11.10.
Klo 13-15 Liikunta- ja musiikkipäivä Mondella ja eläkeläistila Potkurissa. Kahvila Potkurissa ja Helmi-kammarissa. Pohjolankatu 6 ja 2.
Klo 17-19 Lukutuokio, kahvitar-

joilu. Muurolan kirjasto, Koulukaari 10.
Klo 19 Pohjan, Kainuun ja Lapin
Soittokuntien Symphony konsertti kirkossa, johtajana Elias Seppälä,
solistina mezzosopraano Annastiina Tahkola, liput 15 €.
Pe 12.10.
Klo 11.30-15 ”Ja methän pärjäämmä – mutta millä eväillä?”
Mukana mm. kaupungin johtavia virkamiehiä eri alueilta sekä
Kela:n edustaja.Valtuustosali, Hallituskatu 7.
La 13.10.
Klo 13 opastettu kierros taidemuseo Korundin näyttelyissä. Oppaana museopedagogi Lotta Leskelä. Liput 5 €.
Klo 13-13.45 Tankaten – japanilaisten tankarunojen tunnelmissa.
Kemijärven lausujat. Rovaniemen
kaupungin kirjasto, Lapponica-Sali,
Jorma Eton tie 6.
Klo 14-15 Neljän polven treffit –
satulauantai. Alle kouluikäisille ja
heidän isovanhemmilleen suunnattu toiminnallinen tuokio. Rovaniemen kaupungin kirjasto, Jorma Eton tie 6.

Rovaniemen
seurakunnan
vanhusten viikon
tapahtuma ti 9.10.
klo 12 - 14 kirkossa
• Klo 12 yhteislaulua,
Mauri Miettunen. Alkuhartaus,
vt. kirkkoherra Kari Yliräisänen.
• Klo 12.15 alustus ”Yhdessä
vahvempia”, kirkko- ja kaupunginvaltuutettu Leena Aspegrén.
• Klo 12.35 musiikkia ja
yhteislaulua.
• Klo 13 seurakuntakodin
päiväkerhoryhmä esiintyy.
Yhteislaulu.
• Klo 13.15 loppuhartaus,
Jouni Hilke.
Kahvit seurakuntakeskuksessa.

Työntekijäuutisia
Pastori Sari Kuirinlahti toimii vt. kappalaisena keskikaupungin ja Elina Rask-Litendahl vs.kappalaisena Ounasjoen seurakuntapiirissä 1.9. alkaen. Ounasjoen
kappalainen Pentti Tepsa on
määrätty hoitamaan Kemijärven kirkkoherran virkaa ensi vuoden elokuun loppuun
saakka.
Pastori Ritva Marttala
on saanut virkamääräyksen
seurakuntapastorin tehtäviin
syyskuun alusta helmikuun
loppuun. Kanttori Sanna Pel-

tola on palannut työhön 1.9.
Pastori Tuomo Korteniemi
on saanut kahdeksan kuukauden ehdollisen vankeustuomion Tornion käräjäoikeudessa 2000-luvun alkupuolen yritystoimintaansa liittyneestä kirjanpitorikoksesta.
Anne Lehmuksen virkaan
asettaminen 14.10.
Vt. lääninrovasti Antti Kettunen asettaa virkaan Ounasvaaran kappalaisen Anne Lehmuksen sunnuntaina
14.10. klo 15 Ounasrinteen
kappelissa.

Omaishoitajat joiden hoitosuhde on päättynyt:
Tervetuloa

yhteiseen muisteluhetkeen

11.10. klo13 kirkon kryptan Eelin huoneeseen,
käynti Vapaudentien puolelta.
Kahvihetkessä vaihdamme kuulumisia ja tunteita
hoitosuhteen päätymisestä.
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen
diakoniatoimistoon, 016-3355236 tai
Sirpa Hiilivirralle, 040-5469421
ti 9.10 mennessä.
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Tervetuloa

Parisuhteen vuosihuoltoon
su 28.10. klo 15 seurakuntakeskuksen juhlasaliin,
Rauhankatu 70 B

Ohjelma
Klo 15-17 ”Rakkaani kanssa arjessa”.
Luennoitsijana psyko-, pari- ja seksuaaliterapeutti
Irma Tuisku.
Luento sisältää parisuhteen toimivuuden kannalta
tärkeitä teemoja, vuorovaikutuksesta,
seksuaalisuudesta, toisen huomioimisesta ja
kiistojen käsittelystä.
Klo 17 kahvitarjoilu.
Lastenhoito (yli 3 v.) on järjestetty
seurakuntakodilla, Rauhankatu 70 F.
Ilmoittautumiset tarjoilun ja lastenhoidon vuoksi
19.10. mennessä taina.alatarvas@evl.fi
tai p. 3355250 (ma-pe klo 9-12).
Ilmoita samalla ruoka-allergiat ja lastenhoitoa
tarvitsevien lasten iät ja nimet.
Lämpimästi tervetuloa!

Seija ja Ilmo Pulkamo viettivat syntymäpäiviään hiljaisesti

Raamatun aarteiden äärellä
Ounasrinteen kappelissa

18.9.2012 - 21.5.2013
joka toisena tiistai-iltana klo 18-19.15.
Illoissa syvennytään Johanneksen evankeliumin
sisältöön ja sanomaan. Perehdytään syvällisesti
siihen, kuka Jeesus on, mitä Hän opetti ja miten
Hän suhtautui ihmisiin sekä mitä Jeesuksella on
sanottavana Isän Jumalan sydämeltä meille tämän
ajan kristityille.
Tilaisuudet ovat avoimia kaikille ja kestävät reilun
tunnin. Johanneksen evankeliumiin johdattelevat
mm diakoni Jouni Hilke, pastorit Samuel Mäkinen,
Heini Kesti ja Anne Lehmus.
Lämpimästi tervetuloa Jumalan Sana ja rohkaisun
ääreen!
9.10. Vesi muuttuu viiniksi
23.10. Pääsiäisjuhlilta Juudeaan
6.11. Usko tarttuu
20.11. Kiistat alkavat

ROVANIEMEN KIRKOSSA
07.10. klo 17 kamarikonsertti, Bel Canto-kuoro,
johtajana ja urkurina Dan Lönnqvist.
Vapaa pääsy, käsiohj. 5 €.
11.10. klo 19 Symphony -konsertti. PohjoisSuomen sotilasläänin soittokunnat, johtaa
ylikapellimestari Elias Seppälä, solistina
mezzosopraano Annastiina Tahkola.
Pääsylippu 15€.
13. ja 20.10. klo 18 Ehtookellojen soidessa,
musiikkia urkujen, digisoittimen ja digikuvien
äärellä, Mauri Miettunen. Vapaa pääsy.
04.11. klo 16 Seitakuoron konsertti
Dona nobis pacem.
25.11. klo 18 Pianokonsertti, Anne Kauppi Vapaa
pääsy, ohj. 5 €. Järjestää kaupungin
kulttuuripalvelukeskus ja srk.
26.11. klo 19 Christmas Jazz-konsertti. Mathias
Sandberg, kitara ja Mariah Hortans, laulu. Vapaa
pääsy, käsiohjelma 5 €.
Virrestä Voimaa – yhteislaulutilaisuudet
seurakuntakeskuksessa klo 13-14 aina parillisen
viikon keskiviikkona.

Seija ja Ilmo Pulkamo
täyttivät 80 vuotta

S

eija ja Ilmo Pulkamo ovat tunnettuja rovaniemeläisiä vaikuttajia. Ilmo on julistaja ja evankeliumin levittäjä, Seija kirjailija ja
julkaisija, molemmat opettajia ja
kirkon pioneerityön tekijöitä. Pulkamot
ovat olleet avioliitossa yli 50 vuotta. He
ovat lähestulkoon saman ikäisiä ja viettivät syntymäpäiviään syyskuussa. 80
vuotta täytettiin kaikessa rauhassa ilman sen suurempia juhlia.

Ilmon lapsuuden Rovaniemi
Ilmo Pulkamo eli pikkupoikana ihan tavallisen maalaispojan lapsuutta. Silloin
kasvettiin työn tekoon, Ilmo Pulkamo
muistelee. Koulumatkat olivat pitkiä,
kouluun mentiin kävellen tai hiihtäen.
Oppikouluun mentiin kauppalaan, ja
kulku oli monenlaista.
Ilmo Pulkamo on nähnyt sotien vaikutukset läheltä. Talvisodasta ovat jääneet mieleen pommitukset ja sirpalesuojaan juoksemiset hälytyssireenien ulvoessa ja siirtoväen tulo Karjalasta. Evakkomatka Ruotsiin syksyllä
1944 ja paluu sodassa tuhoutuneelle
kotiseudulle ovat unohtumattomia kokemuksia.

Koko ura Rovaniemellä
Ilmo Pulkamo sai ensimmäisen virkamääräyksen Rovaniemen seurakunnan
nuorisopapiksi, jonka jälkeen hän työskenteli kappalaisena ja sittemmin kirkkoherrana. Virkapappina hänellä oli
varsin pitkä ura. Hän on edelleen suosittu pappi toimituksiin. - Enimmäkseen teen ”lauantain lapiotöitä”, Ilmo
sanoo huumori silmäkulmassaan ja kertoo myös jonkun verran vihkivänsä aikanaan kastamiaan lapsia, jopa heidän
lapsenlapsia.
Seurakunta on viidenkymmenen
vuoden aikana muuttunut paljon. Työyhteisö on kasvanut ja työn tekemisen
rytmi on muuttunut. Kastepöydän ympärillä saattoi ennen olla jopa 20 kastettavaa vauvaa, muu seurakunta ja kummit siihen lisäksi. Siinä sai olla tarkkana, että lapset saivat oikeat nimet.
Pitkän uran varrelle mahtuu myös
kommelluksia. - Kerran, kun luulin papereiden olevan oikeassa järjestyksessä

ja aloitin sanoilla: ”Kastan sinut, Pekka
Juhani…”, sylikummi huudahti, ettei
tästä tule sen niminen lapsi. Keskustelemalla tilanteesta selvittiin ja lapsi sai
oikean nimen. Vihkitoimituksissa saattoi olla jopa toistakymmentä vihittävää
paria, Ilmo Pulkamo muistelee.

Saman työnantajan palveluksessa
Se, että joku ihminen on koko virkauran samalla paikkakunnalla, on harvinaista. Vielä harvinaisempaa on, että
ihminen tekee koko virkauran samalle
työnantajalle. Ilmo Pulkamo eteni nuorisopapista kirkkoherraksi.
-Kotiseuturakkaus sai minut pysymään
Rovaniemellä, Ilmo Pulkamo sanoo.
Hän on aina arvostanut sitä, että on sukulaisia ympärillä.
Hänellä oli myös tunne siitä, että
häntä tarvittiin Rovaniemellä. Hän olisi tehnyt väärin monia seurakuntalaisia kohtaan, jos olisi lähtenyt muualle
juuri silloin, kun oli vaikea tilanne. Ilmo Pulkamo viittaa 1960-luvun lestadiolaiskriisiin, jolloin ilmeni uusia erimielisyyksiä ja käsiteltiin vaikeita kysymyksiä koko Pohjois-Suomessa.

Tehtävät innoittavat
Ilmo Pulkamo on edelleen aktiivinen
yhdistystoimija. Hän laulaa kuorossa ja
toimii aktiivisesti monessa järjestössä.
”Lupauksista kiinni pitäminen on tärkeää”, Ilmo Pulkamo toteaa ja sanoo,
että tehtävät, joissa hän on mukana, innoittavat häntä.

Terveisiä uudelle kirkkoherralle
Silloin, kun Ilmo Pulkamo oli kirkkoherrana, hänen tavoitteensa oli saada
seurakunta lähemmäs jäseniään. Hän
oli uudistamassa hallintoa ja huomaa,
että samoja asioita tehdään edelleen. –
Kirkkoherran tehtävää voi jollakin tapaa verrata toimitusjohtajan virkaan.
On tärkeää, että tuleva kirkkoherra olisi tuttu ja turvallinen, helposti lähestyttävä ja myös helposti seurakuntalaisia
lähestyvä.

Nais- ja tyttötyön uranuurtaja
Seija ja Ilmo Pulkamo tapasivat toisensa teologisessa tiedekunnassa. He aloit-

tivat kihlaparina työt Rovaniemellä 50–
60 –lukujen taitteessa. Karjalan tyttö
Seija Pulkamo oli Rovaniemen seurakunnan ensimmäinen naisteologi, naisja tyttötyönjohtaja. – En silloin osannut
sitä pitää mitenkään erikoisena asiana,
Seija Pulkamo sanoo.
Ensimmäisistä työtehtävistä hänelle
on jäänyt mieleen erityisesti rippikoulut. ”Oppilaita saattoi olla jopa 80 samassa opetusryhmässä, mutta järjestys
ja työrauha säilyivät. Oppilaat olivat
tuolloin yllättävän kilttejä,” Seija Pulkamo muistelee.
Seija Pulkamo on Rovaniemen seurakunnan historian asiantuntija. Hän
on kirjoittanut mm. Rovaniemen seurakunta 350 vuotta –historiikin, Rovaniemen seurakunnan hautausmaat –
teoksen ja ollut toimittamassa Rovaniemen kirkon Risti ja lähde –juhlakirjaa.

Pitkä taival yhdessä
Jo vuodesta 1959 lähtien Seija ja Ilmo
ovat olleet töissä Rovaniemen seurakunnassa. Lukion uskonnonopettajana
ja opetustyössä Rovala-opistossa Seija tunsi olevansa omimmassa tehtävässä. Perheneuvonnassa sai olla arkielämän vaikeuksien kanssa kamppailevien rinnalla. Työ on ollut vaativaa, välillä raskasta. Vastapainona työpaineille on ollut maalausharrastus. Lukuisat
taulut kodin seinillä ja muuallakin ovat
näyttöä tasokkaasta taiteesta. ”Työ on
ollut luonteva osa elämää ja sen kautta
on saanut tavata monia ihmisiä, joista
on tullut ystäviä”, muistelee Seija työuraansa.
Se, että toinen on julistaja ja sanan
käyttäjä ja toinen mieluummin kirjoittaa, ovat olleet Pulkamoiden arjessa
toisiaan tukevia tekijöitä. ”Me ollaan
sellaisia kuin ollaan” – tuumaa hymyilevä aviopari kuin yhdestä suusta.
Monien töiden ohella aikaa on riittänyt myös perheelle. Molemmat lapset Paula ja Risto ovat ammatti-muusikoita ja asuvat perheineen kaukana
Vantaalla, joten tapaamiset rajoittuvat
loma-aikoihin. Kuusi lastenlasta ovat
kuitenkin mummun ja vaarin ajatuksissa päivästä päivään.
Harriet Urponen
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Tulkoon Sinun valtakuntasi

Credo - minä uskon

M

ielessäni on laulu ”Tulkoon Sinun
valtakuntasi”:
”Sinun valkeuttasi olkoon täynnä tämä maa,
sinun kunniaasi minä tahdon julistaa,
sinun voimassasi kaikki siteet aukeaa,
sinun armossasi uuden voiman minä
saan”.
Jumalan valtakunnassa hallitsee Jumala. Sisälle pääsee vain Jeesuksen kautta. Porttia sanotaan pieneksi ja ahtaaksi, sillä tie kulkee nöyryyden ja totuuden kohtaamisen kautta. Ihmisen pitää
nöyrtyä Jumalan edessä, tunnustaa syntinsä, tottelemattomuutensa, kapinansa. Tunnustaessaan syntinsä ja pyytäessään ne saa anteeksi Jeesuksen tähden.
Mutta omin teoin ja hyvin elämällä
ei valtakuntaan kelpaa. Ottaessasi Jeesuksen henkilökohtaiseksi Vapahtajaksesi olet uudesti syntynyt Jumalan lapseksi, pelastettu.

Isän tahto
Jumalan valtakunnassa annetaan anteeksi. Silloinkin, vaikka toinen ei pyydä eikä ansaitse anteeksiantoani. Näin
on Isän tahto.
Jumalan valtakunnassa kunnioitetaan
isää ja äitiä, aviopuolisoa, esimiestä, seurakunnan johtajaa, kaikkia auktoriteetteja! Tämä on Isäni tahto. Kun rukoilen
”tapahtukoon sinun tahtosi, tulkoon sinun valtakuntasi, sinun hallintavaltasi”,
pyydän itse asiassa sitä, että kaikki tuo
olisi totta minun sydämessäni.
Kuinka usein on niin, että pyydän,
mutta en halua muuttua itse! Eiväthän
Jumalan valtakunnan säännöt kovin
”muodikkailta” kuulosta. Ja mistä siihen saa voiman? Jumalan edessä riittää
tahtominen, voiman saa häneltä. Mutta on myös vapaus tehdä omia valintoja ja kantaa niistä vastuun.

Uskon kautta
Saat Jumalalta viisautta kun pyydät. Sinusta pidetään huolta kun turvaat Häneen. Saat kaiken uskon kautta. Usko
syntyy kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. Ei voi kasvaa uskossa, ellei lue Jumalan sanaa ja omista
sitä itselleen. Jos ei kuuntele Herraansa siinä, mitä Sana sinulle puhuu, ei voi
mitään odottaa.
Mitä enemmän Herra saa muuttaa sydäntä mielensä mukaiseksi, sitä suurempi rauha sydämessä on. Elämän
olosuhteet voivat vaihdella, mutta rauha sisällä säilyy. Saa olla kiitollinen
kaikesta siitä mitä on.
Omat suunnitelmat eivät ole aina tavoittelemisen arvoisia. Voi kysellä sitä,

mikä Herran suunnitelma elämääni on.
Jumala on Isä, joka kasvattaa lapsiaan. Hänellä on tiukat mutta turvalliset
rajat. Häntä ei voi huiputtaa. Hän näkee
läpi - myös kaiken ympärillä olevan läpi. Minun ei tarvitse pelätä.
Jos ei ole sydämessään jossakin taipunut hänen tahtoonsa, asia ei toimi.
Juuri siinä tulee toistuvasti vaikeuksia.
Tällainen voi olla vaikkapa kuuliaisuus
auktoriteetille. Silloin voi mennä Herran eteen ja kohdata totuus rukoillen:
näin on, mistä tämä johtuu.
Usein jäljet johtavat omaan itseen.
Muillakin on osansa, mutta se on heidän ja Jumalan välinen asia.

Eheytymistä,
ennalleen asettamista
Jumalan valtakunta merkitsee eheytymistä, sisäistä parantumista ja ennalleen asettamista. Muutos on usein omien, väärien rakennelmien kaatumista ja
uuden rakentamista turvautuen Jeesukseen.
Vanhaa purettaessa voi kokea rauhattomuutta, kun joutuu irrottamaan väärästä turvasta, mutta se vaihtuu pian lepoon. Pelko on usein sitonut paikoilleen ja rajannut elämää, kaventanut.
Herra on todella Vapahtaja, ja saat
vapaasti hengittää ja tehdä ratkaisuja,
valintoja Hänen turvallisessa ohjauksessaan ja varassaan.
Suurimmat taistelut kristityllä eivät
useinkaan ole ulkoista, vaan sisäistä vihollista vastaan.

Mistä tiedän Jumalan tahdon
Mistä tiedän Hänen tahtonsa? Itsekö
päättelen, mietiskelen. En, vaan Jumala ilmaisee Sanassaan tahtonsa. Siksi
on mentävä Hänen sanansa alle tutkittavaksi. Raamattu käteen, kyllä Pyhä
Henki valaisee.
Jumalan valtakunnassa tahdotaan hyvää kaikille ja jo tässä elämässä. Hän

Uudet kotisivut

www.rovaniemenseurakunta.fi
Lähetystyön kirpputori

TOIVON TORI
Lapinkävijäntie 23
Puhelin 016-3355280
Auki ti-pe klo 10-17

HUPSIS-HINTALAUANTAI
ALE-EDULLISET
EKO-OSTOKSET!!!
TERVETULOA

Äitien lepoloma
Hyvä arki
3.–4.11.
Norvajärvellä
* Lähtö lauantaina srk-keskuksen
pihalta klo 10.
* Ohjelmassa mm. ulkoilua, lepoa, keskusteluja,
hiljentymistä.
* Paluu sunnuntaina klo 15.

haluaa siunata niin minua kuin minun
kauttani myös toisia. Jeesus on nöyrä
ja lempeä. Ja olen yksi Hänen ruumiinsa osa, jäsen.
Isä on hyvä. Ja antaa hyvää lapsilleen, kunhan he häneltä sitä pyytävät.
Älä sanokaan, ettet voi rakastaa puolisoasi, lähimmäistäsi. Kyllä voit, mutta tahdotko? Tahdotko muuttua. Sinulla ei ole ehkä voimia, mutta Herra voi
tehdä asialle jotain. Eikä se useinkaan
ole niin, että se toinen muuttuu, vaan
sinun sydämesi muutetaan, jos tahdot
ja suostut.
Voimme todistaa vain siitä, mikä on
jo totta omassa elämässämme. Ole rehellinen. On parempi sanoa: ”Jumala
tekee työtään minussa tässä asiassa”
kuin että sanot sellaista mikä ei vielä ole totta.

Usko ei ole pakopaikka
Valtakunta tulee lopulta täydellisesti. Mutta sitä ennen se murtautuu esiin
meissä ja meidän elämässämme, jos
taivumme siihen.
Usko ei ole pakopaikka. Ole rehellinen. Jos jokin asia ei toimi elämässäsi, kohtaa se ja mene sen kanssa Herran eteen. Hän voi auttaa, mutta tarvitsee sinut mukaan. Kyse ei ole helposta prosessista, usein sukelletaan syvyyksiin saakka, lapsuuteenkin, mutta
se kannattaa.
Anna Hänen muuttaa sinua tahtonsa mukaiseksi mahdollisimman paljon. Valmiiksi emme tule, mutta muutumme kyllä, lähimmäistemme onneksi. Ollaan ihmisiksi.
Jumalan kohtaamisen illoissa voit
tulla rukouspalveluun juuri sellaisena kuin olet. Se on myös toistemme
kohtaamisen ilta. Kohtaa ja tule kohdatuksi.

Pirjo Havela
Kirjoittaja toimii
rukouspalvelijana seurakunnassa.

Aamukahvit
Sanan äärellä 2012

6.10. klo 10-15

5

Sudensuun asukastuvalla,
Sudentie 18 D
kerran kuussa
torstaisin klo 10-11.30.
27.9. Enkeleiden kanssa aamulla varhain.
25.10. Jeesuksen lähettiläät tarinoiden äärellä.
22.11. Joulun odotusta.
Syväsenvaaran Tupasvilla-asukastuvalla,
Tuohitie 5 C 24
joka toinen keskiviikko klo 10-11.30.
17.10., 24.10., 7.11. ja 21.11.
Tervetuloa mukaan yhdessä tai yksin. Tilaisuus on
tarkoitettu kaikenikäisille,
vauvasta vaariin!
Tiedustelut diakonissa Marjo Rundgren
040-7212028
marjo.rundgren@evl.fi

* Ohjaajina diakoniatyöntekijä Marjo Rundgren
ja lehtori Sanna Kerola.
* Ilmoittautuminen 19.10. mennessä
p. 040 736 3356 tai sanna.kerola@evl.fi.
Ilmoita nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja
mahdollinen ruokavaliosi.
* Mukaan mahtuu 18 äitiä. Leirimaksu 20 €.

VAIVATON VIHKIHETKI
KIRKOSSA
Tänä vuonna vielä yksi
nonstop-vihkimisen päivä
ke 12.12.12. klo 15 alkaen.
Kuulutukset eli avioliiton esteiden tutkinnasta
todistus hankittava vähintään 7 vuorokautta
aikaisemmin (5.12.).
Vihkiajan voi varata 15 min välein, mutta
vihittäväksi voi tulla myös ilman ajanvarausta
ilmoittautumalla klo 17 mennessä, jos mukana on
todistus avioliiton esteiden tutkinnasta.
Ilmoittautuminen kirkon kryptassa,
käynti Vapaudentien puolelta.
Mahdollisuus myös yhteisvihkimiseen
(2-6 vihkiparia yhtä aikaa).
Ajanvaraus kirkkoherranvirastosta, p. 3355 200.

DIAKONIA
on työtä lähimmäisen auttamiseksi
Diakoniatoimisto, Rauhankatu 70 A
(2. kerros).
Tapaamisaika varataan suoraan oman
asuinalueen tai asiasta vastaavalta
diakoniatyöntekijältä. Kiireellisissä asioissa ajanvaraus
päivystävälle diakoniatyöntekijälle ma-pe klo 8-9
puh. 3355238.
Asiasta riippuen ajan voi saada samalle aamupäivälle.
Johtava diakoni Markku Kukkonen, 3355237, 040-5034290.
Toimistosihteeri Taina Alatarvas, 3355236, klo 12- 15.
PÄIHDE-, HUUME-, KRIMINAALI - JA KATULÄHETYSTYÖ
erityisdiakonian viranh. Sinikka Vilén, 040-7345914.
LÄHIÖ- JA PERHETYÖ
diakonissa Marjo Rundgren, 040-7212028.
ALAKEMIJOKI JA NÄKÖVAMMAISTYÖ
diakonissa Marja-Liisa Anttila, 0400-152243.
KESKIKAUPUNKI JA TYÖTTÖMIEN TOIMINTA
diakonissa Tuula Kivinen, 0400-127189.
KESKIKAUPUNKI, RUOKAPANKKI JA LÄHIMMÄISPALVELU
diakoni Sari Koski, 3355241 tai 040-7340221.
KORKALOVAARA-YLIKYLÄ JA OMAISHOITAJATYÖ
diakonissa Sirpa Hiilivirta, 040-5469421.
OUNASJOKI , VANHUS- JA ROMANITYÖ
diakonissa Kirsti Vuolo, 0400-261589
OUNASVAARA JA KEHITYSVAMMAISTYÖ
diakoni Jouni Hilke, 040-7604538.
SAAREN-NAMMANKYLÄT JA MAAHANMUUTTAJATYÖ
diakoni Marja Posio, 040-5644639.
YLÄKEMIJOKI, MIELENTERVEYS- JA KUULOVAMMAISTYÖ
diakonissa Marja-Liisa Ylipulli, 040-5142816.
HELMIKAMMARI
Ikäihmisten kohtaamispaikka, Pohjolankatu 4.
toiminnanohjaaja, diakonissa Riitta Pitkänen, 0400-376472.
Yhteyden diakoniatyöntekijään saat soittamalla ja sopimalla
tapaamisajan. Voit ottaa yhteyttä kun sinulla on huolia ja
vaikeuksia ihmissuhdeasioissa, toimeentulossa, surua,
päihdeongelmia, perheongelmia, hengellisiä kysymyksiä, etsit
elämän tarkoitusta - ja toivot keskusteluapua. Palvelut ovat
luottamuksellisia, maksuttomia ja ne ovat tarkoitetut kaiken
ikäisille.
sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi
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Maailma muuttuu, jos mu
Luottamus on
tärkeintä, oppi
Anna-Maija Raittila, kun 70-luvun alussa kiipesi Taizén kylään.

V

ähän yli neljäkymmentä vuotta sitten kirjailija Anna-Maija Raittila
ja hänen kääntäjäpuolisonsa Taisto Nieminen
osuivat ensimmäistä kertaa peltojen keskeltä nousevaan pieneen
ranskalaiseen Taizén kylään. Matkallaan Keski-Euroopassa Raittila
oli nähnyt esitteen ekumeenisesta luostariyhteisöstä ja halusi tietää siitä lisää.
Yhteisön perustaja, Roger
Schutz, oli toisen maailmansodan vuosina etsinyt paikkaa auttaakseen sodan runtelemia ihmisiä. ”Tule tänne, ettemme olisi
niin yksin”, olivat Taizén pienen
kylän vanhat naiset pyytäneet. Roger Schutz osti kylästä talon, joka tarjosi turvapaikan sotapakolaisille. Lopulta Schutz joutui itsekin
pakenemaan maasta.
Kun hän veli Rogerina muutamaa vuotta myöhemmin palasi,

Anna-Maija Raittila.

Helmikammarissa laulettiin suoraan sydämestä
”Päivä vain ja hetki kerrallansa” kaikui
Rovaniemen torin kupeessa sijaitsevassa
Helmikammarissa kun olimme kokoontuneet kertaamaan Anna-Maija Raittilan elämänkaarta ja laulamaan virsiä, joihin hän
on tavalla tai toisella vaikuttanut. Kanttori

Mauri Miettusen johdolla aika lensi kuin
siivillä ja hymy oli herkässä.

Tilaisuuden luonne
Kertasimme Anna-Maija Raittilan elämän
käännekohtia ja lauloimme tarinan lomas-

sa. Teemalaulun jälkeen aloitimme kauniilla lastenvirrellä Nyt kulkee halki korpimaan, joka on Anna-Maija Raittilan ensimmäinen virsi.
Lauloimme Kosketa minua Henki, jota
Anna-Maija Raittila on ollut uudistamassa vuonna 1979, tehden tähän virteen sen
toisen säkeistön.

Laaja tuotanto
Tilaisuudessa saimme laulaa myös negrospirituaalin Pilvimuurista valo välähtää,
Bonhoefferin vankilasta lähettämistä kirjeistä lyhennetty ja muokattu Hyvyyden
voiman ihmeelliseen suojaan ja mietiskeleväksi ja meditatiiviseksi kuvatun marianpäivän virren Maria, Herran äiti. Osallistujan toivevirtenä kuultiin virsi 318, joka alkaa sanoilla Jeesus, sä ainoa heikkojen auttaja.

Helmikammari
kodikas kyläpaikka

Helmikammarissa on leppoisa tunnelma

Helmikammari voi olla ihmiselle hengellinen koti. Tunnelma on lämmin ja tuore
kahvin tuoksu houkuttelee istumaan alas.

Kenelläkään ei ole kiire. Sinua katsotaan
silmiin ja kuunnellaan.
Toiminta on monipuolista ja ohjelmasta löytyy monenlaista aktiviteettia, jotka
on suunnattu erityisesti ikääntyvälle väelle. Kylässä voi silti käydä kuka tahansa!
Henkilöllisyystodistuksia ei ovella kysytä
ja ikäihmisen iän määritteleminen on aina
vain vaikeampaa. Niin nuorekkaita tuntuvat ikäihmiset tänä päivänä olevan.
Harriet Urponen

Helmikammari

Ikäihmisten kodikas kyläpaikka.
Pohjolankatu 4.
Käynti torin puolelta.
Avoinna ma-to
klo 10–14.
Tervetuloa kammarille
vanhat ja uudet
kävijät, viihtymään
ja oleskelemaan
tai osallistumaan
ohjelmiin. Tuo myös
ystäväsi mukaan
kyläilemään.
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Seppo JJ Sirkka, EASTPRESS

Vielä hämmentävämpää oli se,
että Taizén veljet kertoivat odottaneensa häntä. Veljillä oli huoli
kommunismin muurin taakse jääneestä Itä-Euroopasta, johon he
arvelivat Suomen kautta pääsevän
paremmin kuin Ranskasta. Hyvänä apuna olivat myös Anna-Maija Raittilan aiemmat yhteydet Unkariin.
Raittilasta tuli rautaesiripun rikkoja. Hameensa helmoissa ja vaatimattomissa nyssyköissään hän kuljetti kristillistä kirjallisuutta autioissa huoneissa kynttilänvalossa
kokoontuvalle hiljaiselle vastarintaliikkeelle.

Luottamuksen
matkasaarnaaja

mukana olivat uuden, nyt jo yli satapäiseksi kasvaneen yhteisön ensimmäiset jäsenet. Veljet sitoutuivat elämään yksinkertaisesti ja lähellä kärsiviä. Sovintoa ja yhteyttä
he eri kirkkokuntiin kuuluvina harjoittelivat myös keskenään.
Jo 50-luvulla alkoi Taizén kukkulalle virrata nuoria. Nuoret olivat turhautuneita ja levottomia.
Veljet ymmärsivät, että juuri siksi nuorten vastaanottamisen vaiva
oli heitä varten. Majoittamisen ja
ruokkimisen lomassa he alkoivat
keskustella nuorten kanssa, kuulostella, mistä he tulivat ja mikä
oli heille tarpeen.

Rautaesiripun taakse
Valkopukuisten veljien kanssa
Taizén Sovituksen kirkon rukoushetkiin kokoontuu kolme kertaa
päivässä tuhansia nuoria eri puolilta maailmaa. Rakennuksesta rikottiin takaseinä jo kauan sitten, jotta saatiin kasvavalle joukolle tilaa.
Yksi näistä rukoushetkistä oli
käänne Anna-Maija Raittilan elämässä. Lapsuutensa vanhoillislestadiolaisuuden ulkopuolelle joutuneena hän kärsi juurettomuudesta. Sovituksen kirkossa hän tunsi
saapuneensa kotiin.

Ensimmäinen suomalainen Anna-Maija Raittila ei Taizéssa ollut,
mutta hänestä tuli sen luottamuksen aatteen matkasaarnaaja. Tuotteliaana runoilijana hän suomensi
lukuisat Taizén laulut ja kiertokirjeet. Tapiolan Kimmeltiellä alkoi
kokoontua solu, jossa harjoiteltiin
yksinkertaista elämäntapaa ja rakennettiin Nuorten konsiilia, nuoren sukupolven viitoittamaa kirkkoa ja maailmaa. Bussilasteittain
kulkeutui Taizén mäelle nyt myös
suomalaista nuorisoa.
Paremman maailman rakentajien eetos ohjasi konkreettiseen
muutokseen.
”Huoneeni oli tapetoitu Taizén
Kalkutan yleiskirjeellä, joka kehotti luopumaan kaikesta ja asettumaan köyhimpien rinnalle”, kertoo solussa jo 15-vuotiaasta käynyt
Hanna-Leena Nuutinen. ”Se oli jotain muuta kuin mihin keskiluokkainen tapiolalainen teinityttö oli
tottunut.”
Ikkuna aukesi paitsi Eurooppaan
myös toisiin kirkkoihin ja erilaisten ihmisten elämään.
”Taizén taktiikka oli yksinkertainen: tutustuttaa ihmisiä toisiinsa. Istuimme alas ja keskustelimme”, Nuutinen kertoo.

Tee tämä kotona
Taizén yhteisö ei suostunut liikkeeksi, jonka jäseniksi ryhdytään.
Päinvastoin sen veljet halusivat varustaa nuoret omien maidensa ja
kirkkojensa elämään. Yhteisö oli
ruohonjuuritason rauhanrakentaja
ja kutsui kävijänsä uuteen elämäntapaan: minkä hyvän löydät täältä,
toteuta se kotona.
Anna-Maija Raittilaa puhutteli rauhallinen, kuulosteleva luottamus. Se oli sukua hänen Italianmatkoilla omaksumalleen fransiskaaniselle yksinkertaisuudelle.
Uhon sijaan oli asetuttava luottavaisena mutta määrätietoisesti niiden rinnalle, joilla ei ole omaa ääntä.
Taizén ajattelusta innostuneet
suomalaiset alkoivat haaveilla
omasta yhteisöstä. Ensimmäinen
sellainen perustettiin Halikon Vartsalaan. Omenapuukylän kohtaloksi koitui kuitenkin realismin puute.
Uusi yritys Kaarinan Morbackassa onnistui paremmin. Morbacka oli Taizén-kävijöiden ja elämässään kolhiintuneiden kohtaamispaikka. Hiljaisuuden liikettä se
vakiinnutti suomalaiseen hengelli-

syyteen järjestämällä säännöllisesti retriittejä.

Kutistuvia unelmia
Ylätason ja rakenteiden muuttamisen sijaan Anna-Maija Raittilan katse oli varvikon tasalla, yksilöissä.
”Aina oli joku pulassa jossakin päin maailmaa, ja Anna-Maija keräsi vaivojaan säästelemättä rahaa”, Hanna-Leena Nuutinen
kertoo. ”Ja koska aina tavattiin ihmisiä, tiesi se jatkuvaa trafiikkia
ja yösijojen tarvetta. Kerran matkalta tullessani oli äitini satamassa vastassa vain kertoakseen, että
kahdeksan unkarilaista on asutettu asuntooni.”
Yhteisöelämä sen sijaan kituutti sitoutuvien jäsenten puutteessa.
”Meiltä puuttuvat Suomessa
yhteisöelämän malli ja kulttuuri",
Nuutinen arvioi.
Vuonna 2000 Anna-Maija Raittila sai aivoinfarktin ja halvaantui. Sairaus vei sanankäyttäjältä
sanat. Seitsemän vuotta myöhemmin halvaantuneen Raittilan hoitaminen Morbackan kutistuneessa
yhteisössä kävi mahdottomaksi ja
hän muutti Helsinkiin.
Vuonna 2005 Anna-Maija Raittila kävi toiseksi viimeistä kertaa Taizéssä, yhdessä Hanna-Leena Nuutisen kanssa. Itse asiassa se
oli heidän ensimmäinen yhteinen
matkansa tuolle kummankin elämään paljon antaneelle kukkulalle.
”Emme tavanneet veli Rogeria”,
Nuutinen kertoo. ”Anna-Maijan
mielestä niin oli hyvä.”
Muutamaa viikkoa myöhemmin
veli Roger puukotettiin traagisesti
kesken Sovituksen kirkon rukoushetken, yli kahdentuhannen pyhiinvaeltajan silmien edessä.

Painava perintö
Anna-Maija Raittila kuoli Helsingissä 25. elokuuta, vain kuukautta ennen kuin hänen unelmansa
Taizén rantautumisesta Suomeen
toteutuu. Syyskuun viimeisenä viikonloppuna Taizén yhteisö järjestää ensimmäisen suurtapaamisen
Suomessa. Mukaan odotetaan tuhansia nuoria etupäässä Pohjoismaista ja Baltiasta. Tapahtuma on
ainutlaatuinen tilaisuus kaikenikäisille suomalaisille päästä osallistumaan yhteisön elämäntapaan.
Anna-Maija Raittilan perintö
vaikuttaa painavana suomalaisessa kristillisyydessä. Taizén rukoushetkien laulut ovat tuttuja etenkin
rippikoululaisille, tuomasmessulaisille ja retriiteissä kävijöille.
Vuosisatoja vanha rukoushetkitraditio on sekin elpynyt osin Taizéyhteyksien myötä.
Virta Taizén kukkulalle Burgundiin on sekin ennallaan. Viikoksi
kerrallaan yhteisön elämään osallistuvat nuoret ja nuoret aikuiset
keskustelevat raamatunteksteistä,
kokoontuvat rukoushetkiin ja tekevät osansa suuren joukon majoittamisen ja ruokkimisen vaatimasta
talkootyöstä.
Kaisa Raittila

Tutustu Suomen ensimmäiseen
Taizé-tapahtumaan osoitteessa
taizehelsinki2012.wordpress.com.

Iltarukous lapsen kanssa
Rakas Jeesus siunaa meitä,
anna meille enkeleitä.
Siivilläsi meitä peitä,
älä meitä koskaan heitä.
Minä lapsi pienoinen
aamuin, illoin rukoilen.
Pienet kädet yhteen liitän,
Taivaan Isää aina kiitän.
Levolle lasken Luojani,
armias ole suojani.
Jos sijailtain en nousisi,
taivaaseen ota tykösi.
Hulda-mummo on opettanut minut rukoilemaan. Muistan lapsuuteni kesät mummon kanssa
kauniina ja aurinkoisina. Mummon syli oli suuri ja turvallinen,
mummon hymy oli lämmin ja
lempeä. Hulda-mummo lauloi
kirkkokuorossa yli 60 vuotta ja
kävimme monissa seurakunnan
tilaisuuksissa. Oli luonnollista
rukoilla mummon kanssa. Kun
kysyin mummolta mitä rukous
tarkoittaa, hän kertoi sen olevan
juttelua Jumalan kanssa.

uksen jälkeen saan kuulla toinen
toistaan ihmeellisempiä kommentteja ja kysymyksiä. -Äiti oliko Jumala tosiaan ihan ensimmäisenä täällä maapallolla?,
Hulda tyttöni kysyi. -Oli, vastasin. –Kuka sitten on Jumalan äiti? En osannut vielä vastata lapselleni. Lupasin miettiä ja selvitellä asiaa ja jutella hänen kanssaan siitä myöhemmin uudelleen. Hän tyytyi vastaukseeni.

Rauhallinen iltahetki

Lapsi rakentaa käsitystään maailmasta ja todellisuudesta ihmettelyllä, kysymyksillä ja havainnoilla. Maailmankatsomus rakentuu pienestä lähtien, pala palalta. Vanhempien ei tarvitse olla kristillisen kasvatuksen kanssa yksin, vaan tukea voi hakea
seurakunnasta tai päivähoidosta.
Lapsella herää kysymyksiä
uskonnosta ja hänellä on tarve
saada kysymyksiin vastauksia.
Vuoden aikana on monia kirkollisia juhlapyhiä, joiden tapahtumiin osallistuminen tuo perheille perinteitä, sellaisia, joiden
yhteydessä on luontevaa puhua
myös uskonnollisista asioista.

Minä olin jo vuoteessa. Mummo
peitteli minut ja laitoin kädet ristiin rinnan päälle. Minä sain aina
valita rukouksen. Sitten rukoilimme yhdessä. Yhteen ääneen.
Hitaasti. Rukouksen jälkeen ei
enää juteltu. Hyvät yöt toivotettiin ja rukous oli merkki rauhoittumisesta. Päivän päättymisestä.

Ensimmäinen
jumalanpalveluskokemus
Lapsen kasvu jumalanpalveluselämään alkaa yhteisestä iltarukouksesta. Isä, äiti, isovanhemmat, kummit ja muu lähipiiri
ovat lapsen kannalta hänen ensimmäinen seurakuntansa. Yhteinen iltarukous voi olla lapsen
ensimmäinen yhteisöllinen ”jumalanpalveluskokemus”.
Monet vanhemmat kokevat
uskonnollisen kasvatuksen vaikeana. Iltarukous on yksi tärkeä
askel sillä tiellä, että lapsesta
kasvaa tasapainoinen ihminen
suhteessa uskoon ja uskontoon.

Ihmettelyä ja kysymyksiä
Minä olen opettanut omat tyttäreni rukoilemaan. Usein ruko-

Oikeus saada
uskontokasvatusta

Saa mennä
Iltarukouksessa ollaan kristillisten arvojen ytimessä. Oleellista
on yhteinen hetki, jossa hiljennymme antamaan päivän jälkeen
kaikki huolet Jumalan käsiin.
Näin voimme turvallisesti nukahtaa enkelin siipien suojaan.
Pienempi tyttäreni Hilda päätti rukouksen sanoihin: Saa mennä. Hän oli kuullut Amen –sanan hieman väärin.
Harriet Urponen
teksti ja kuva
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Nuoret talkoilevat
varoja Euroopan
matkaa varten
Apulaisia tarjolla 30.6. 2013 saakka.
Seurakunnan nuoret ovat tekemässä
retkeä Keski-Eurooppaan ja keräävät
talkoillen varoja matkaa varten.
Heitä voi kutsua avuksi talkootöihin: haravointiin,
lumen kolaamiseen, auton tai ikkunoiden pesemiseen, siivouksiin sisällä ja ulkona tai muu
palvelukseen, joka soveltuu nuorten tehtäväksi.
Talkootyö tilataan vähintään viikkoa ennen ja
sovitaan palkkiosumma. Lasku lähtetään
seurakunnan taloustoimistosta. Jokaiselle keikalle
lähtee 2-3 nuorta, palvelua ei voi suorittaa yksin.
Palvelut tilataan ohjaajan numerosta
040-7301965 / Merita Orell-Kiviniemi

Uudet kotisivut

www.rovaniemenseurakunta.fi
Iloisten Musikanttien vetäjä Silja Veteläinen ja Esko Ollila, joka on alusta saakka ollut mukana toiminnassa

Kaverikammari ja Iloiset Musikantit viettävät juhlavuotta
AVOINNA SINUA VARTEN
Ti
Ke
To
Pe

14-17
18-21
18-21
19-23

Avoimet Ovet
Nuorisokahvila
Nuorisokahvila
Yökahvila

TASOLLA TAPAHTUU
Pe 19.10. YÖTASO
Pe 2.11. BÄNDI-ILTA
Pe 14.12. PIKKUJOULUT

Kaverikammari täyttää 15 vuotta ja
Iloiset Musikantit 35 vuotta, jopa on
syytä juhlaan!
Sekä Kaverikammari että Iloiset
Musikantit ovat Rovaniemen seurakunnan kehitysvammaistyön toimintaa. Syyskausi on vastikään lähtenyt
käyntiin ja mukaan mahtuu vielä.

Vapaamuotoista
yhdessäoloa
Kaverikammari kokoontuu lauantaisin klo 12 alkaen Katutasossa, Kansankatu 17:ssa, jolloin vietetään yhdessä aikaa, pelataan ja jutellaan. Jos
haluaa, voi myös piirtää, värittää, askarrella tai vaikkapa kuunnella musiikkia. Toiminta on suunnattu nuorille ja nuorille aikuisille kehitysvammaisille.
Kuivin suin ei tarvitse olla, vaan aina tarjoillaan pientä purtavaa, kahvia
ja mehua. Ohjelmassa on hartaushetki, jolloin voi hiljentyä kuulemaan Ju-

malan sanaa ja näin osallistua yhteiseen tuokioon. Mitään erityisvarusteita ei Kaverikammarissa tarvita, voit
tulla mukaan toimintaan juuri sellaisena kuin olet. Iloisella mielellä pärjää Kaverikammarissa pitkälle.

Uudet vetäjät
Kaverikammari saa lokakuun alusta
uudet vetäjät. He ovat Noora Kemppainen ja Jenni Seipäjärvi. Nämä
energiset ja idearikkaat nuoret naiset
opiskelevat Rovaniemellä viittomakielen ohjaajiksi.
Kaverikammarin toiminnasta vastannut Marja Yliniemelä siirtyy uusien haasteiden pariin. Hän on alusta saakka toiminut Kaverikammarissa vapaaehtoisena työntekijänä ja hänestä on tullut vuosien saatossa tärkeä henkilö koko toiminnalle. Marja
on osaltaan ollut vaikuttamassa siihen, että Kaverikammari on päässyt
rippikouluikään.

Haluaisitko musisoida?

Iloiset Musikantit on kehitysvammaisten oma musiikkiryhmä, jonka vetäjänä toimii kanttori Silja Veteläinen.
Tänä vuonna juhlitaan tämän bändin
35-vuotista taivalta ja sen kunniaksi
musisoidaan aina torstai-iltaisin seurakuntakodilla klo 18.30 alkaen.

Omien kykyjen mukaan
Iloisiin Musikantteihin pääsee mukaan kaikki musiikista kiinnostuneet.
Jokainen osallistuu omalla tavallaan.
Yksi voi kuunnella musiikkia, toinen
osallistuu laulaen, kolmas ehkä soittaa jotakin, tärkeintä kuitenkin on yhdessä olo ja musiikista nauttiminen.

Luvassa keikka
Iloisille musikanteille on sovittuna esiintyminen kehitysvammaisten
kauneimmissa joululauluissa 14.12
klo 10 Rovaniemen kirkossa.
Harriet Urponen

NUORISOTYÖ

ILMOITTAA!

Nuorten messut
perjantaisin klo 18 kirkossa 28.9., 26.10.
ja 23.11. Messun jälkeen nuortenilta.
Nuortenilta
rippikoulun käyneille pe klo 18 kryptassa.
Isoskoulutusleirit Norvajärvellä
5 .-7.10. Isosleiri I (max 40).
26.-28.10. Isosleiri II (max 40).
7.-9. 12. Isosleiri III tarvittaessa.
Nuorten leirit
19.-21.10. Norvajärvellä.
Maksu 30 €. Tarkoitettu rippikoulun käyneille.
9.-10.11. Norvajärvellä.
Leirimaksu 15 €. Tarkoitettu vuonna 2012
rippikoulun käyneille.
KOULUIKÄISTEN LEIRIT NORVAJÄRVELLÄ
15.-17.10. leiri 5-7 lk, maksu 28 €.
18.-19.10. leiri 2-4 lk, maksu 14 €.
17.-18.11. Ritarileiri, 2-4 lk, maksu 14 €.
24.-25.11. Prinsessaleiri, 2-4 lk, maksu 14 €.
Leireille otetaan max 25 / leiri.
Kaikkiin ilmoittautumiset nuorisotoimistoon.

Jarva Ari
Pieskä Maija
Pehkonen Antti
Kallio Jenni
Rautio Tero
Mäki-Hirvelä Petteri
Laakko Minna
Rautio Katariina
Päivinen Paula
Orell-Kiviniemi Merita
Heikkilä Jenniina
Hytinkoski Mari

nuorisopastori
0400-194845
nuorisosihteeri
040-5268289
partiotyö
040-7414531
vs. erityisnuorisotyö
0400-690465
erityisnuorisotyö
040-5713372
keskikaupunki
040-7218862
Ounasjoki
0400-138143
Alakemijoki
040-7321989
vs. Saaren-Nammankylät 040-5469408
Korkalovaara-Ylikylä
040-7301965
Ounasvaara
040-7300153
Yläkemijoki
040-5832517

Aikku Ainonkatu 3
www.evl.fi/srk/rovaniemi
www.evl.fi/srk/rovaniemi
Nuorisotoimisto ti-to 15-17, 3355282
Nuorisopastori 0400-194845
Nuorisosihteeri ja rippikoulutoimisto ti 10-14 ja ke 11-15, 3355281
Erityisnuorisotyön toimisto 3355286
Partiotoimisto 3355285
Sähköposti etunimi.sukunimi@evl.fi
Katutaso nuorisotila, Kansankatu 17
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”Rakkaani kanssa arjessa”

Parisuhde on vapaaehtoinen sitoutuminen. Halu johtaa valintaan, joka
johtaa sitoumukseen. Pakko johtaa
päätökseen, jota voi seurata uhrautuminen. Rakkauden luominen on prosessi, jossa aito rakkaus luodaan lujan ja intiimin siteen pohjalle. Tällainen side voi syntyä vain ajan ja kokemuksen myötä. Toimivassa ja rakastavassa parisuhteessa keskitytään siihen mistä ollaan kiitollisia ja paneudutaan mieluummin ratkaisuihin, eikä ongelmiin. Aito parisuhde tuntuu
ja näyttää aidolta
Kommunikaatiossa on kyse avoimien tietoväylien luomisesta, jotta ajatukset ja tunteet voivat kulkea
vapaasti ilman epäröintiä ja kiivastumisen pelkoa. Parisuhteessa saa lakkaamatta opetella puhumaan, puhuminen ei tule tahtomatta ja harjoittelematta. Avoimuus, omista tunteista
ja tarpeista kertominen vähentää tulkintoja ja väärinkäsityksiä, auttaa ymmärtämään toinen toisiaan ja syventää
keskinäistä kunnioitusta ja rakkautta.
Avoin puhuminen kysyy aikaa, harjoittelua ja kärsivällisyyttä.
Jokaisessa parisuhteessa on aika
ajoin ristiriitoja ja erimielisyyksiä.
Erimielisyyksien määrä ei lainkaan
ratkaise suhteen laatua, vaan kyky ratkaista ongelmia ja kyky ottaa ne rakentavasti esille. Ristiriita tilanteissa

Harriet Urponen

Parisuhteen vuosihuolto-iltapäivä su 28.10. klo 15
seurakuntakeskuksen juhlasalissa, Rauhankatu 70
B. Luennoitsijana psyko-,
pari- ja seksuaaliterapeutti
Irma Tuisku.

Riitta Hiltunen
kauppakassikisan voittoon
Yleisö äänesti kauppakassikisan kauneimmaksi Riitta Hiltusen valmistaman kassin, joka on kuvassa toinen vasemmalta. Kaikki kassit olivat kauniita ja hyviä ostosten kantamiseen. Kiitokset kaikille kassintekijöille! Kangaskassin käyttö vähentää muovijätteen määrää.

Hellyys ja puhuminen, parisuhteen kaksi tärkeää elementtiä.
punnitaan sekä yksilön henkilökohtaiset että parisuhteen voimavarat,
neuvottelukyky ja joustavuus. Millä tavalla ristiriitatilanteissa kyetään
huomioimaan kummankin tarpeet
ja halut? Me-kokonaisuus koostuu
kahdesta erillisestä minästä, joiden
kummankin on saatava paitsi äänensä kuuluviin myös kunnioitusta osakseen, jotta yhteinen matka luistaa.
Jos luulit, että parisuhde seksi on
”vain” seksiä, olit väärässä. Se muuttuu ja vaihtelee elämäntilanteiden ja
tunnelman mukaan. Joskus sitä tarvitsee läheisyydenkaipuuseen, toisinaan hommaan ryhtyy, koska niin on
tapana, sitten löytyy uusi juju ja sukat pyörivät jaloissa vielä seuraavana päivänäkin. Kuten parisuhteessa
myös parisuhde seksissä on erilaisia

VIELÄ MUUTAMA PÄIVÄ AIKAA
VAIHTAA RIPPIKOULURYHMIÄ

Sanoja vuosien kauneudesta

Kirjat

Hehkuvin värein

Anna-Mari Kaskiselta on ilmestynyt
uusi runokokoelma. Sekä kannen väritys että teoksen nimi lupaavat hehkuvia värejä ja niitä toden totta on puristettu tämän kirjan sivuille.
Runot puhuvat menneisyydestä,
eletyistä hetkistä ja vietetyistä vuosista. Runot ovat kauniita ja hauraita,
niitä voi tarkastella aina uudesta näkökulmasta ja ne avautuvat aina uudenlaisina.
Monen tekstin takana on paljon

vaiheita ja niiden hyväksyminen on
avain hyvään seksielämään. Vanilja
seksi on kuin vaniljajäätelöä, jo ennen maistamista tietää takuuvarmasti
mitä saa, tuttua, turvallista, perushyvää. Kun elämässä on murheita ja menetyksiä, mikä onkaan parempi lääke
kun rakkaan läheisyys. Vaikeissa tilanteissa seksi voi lähentää ja vahvistaa kumppanuutta. Intiimiys syventää
yhteyttä. Intiimiys kertoo missä määrin toinen on tunne- ja ihmissuhdetasolla toisen käytettävissä.
Tärkeä osa kestävää parisuhdetta
on pysyä päätöksessä rakastaa toista.
Se edellyttää sitoutumista, päätöksentekoa ja tahtomista olla parisuhteessa
sekä parisuhteen kunnioittamista. Sitoutuminen on rohkea päätös, valita
yksi monien joukosta.

tunteita, kiitollisuutta ja onnea. Runoissa pysäytetään hetkiä, joilla on
merkitystä. Niissä herätetään lukijaa
miettimään, miten pienissä asioissa
piilee tärkeä sanoma. Anna-Mari Kaskinen osaa kuvata runoissaan sen, että elämä on tässä ja nyt. Menneisyyden muistoissa on voimaa ja sen voiman avulla voi kurkottaa tulevaisuuden haaveita kohti.

Ryhmien tämänhetkinen tilanne
Tarjolla olleista ryhmistä 4 jäi toteutumatta ja
kaksi vajaata ryhmää yhdistettiin keskikaupungin
ryhmäksi No 2. Muutamassa leiriryhmässä ja
molemmissa päiväkouluissa on vielä vapaana
muutama paikka. Tavallisten ryhmien maksimikoko
on 25 rippikoululaista.Vaihtotoiveita voi esittää 28.9.
saakka rippikoulutoimistoon. Myöhemmin syksyn
aikana mahdollisille vapautuville paikoille tehdään
vaihtoja vaihtolistalla olevien toiveiden mukaisessa
järjestyksessä. On kuitenkin tärkeää, että nuori
aloittaa rippikoulunsa sen ryhmän mukana, johon
hän tällä hetkellä kuuluu.

Harriet Urponen

Liisa Seppäseltä koskettava kirja

Surun satuttamat antaa aihetta iloon
Surun satuttamat esittelee lukijalleen
seitsemän erilaista surua. Seitsemän
ihmistä, joilla kaikilla on oma tarinansa kerrottavanaan, oma surunsa surtavanaan. Seppänen on haastatellut seitsemää henkilöä, jotka ovat pääosassa
tässä kirjassa. Heitä kaikkia yhdistää
suru, he kaikki ovat menettäneet itselleen tärkeän ihmisen. Kirjassa kuulee heidän äänensä. Jokainen suru on
käsin kosketeltava ja lukijalle suru ja
sen aiheuttamat tunteet välittyvät erittäin konkreettisesti.

Suru koskettaa
Kirjan lukeminen koskettaa hyvin
voimakkaasti. Ehkä siksi, että Seppänen on osannut tuoda tarinat todellisina esille, ehkä me ihmiset emme

normaalisti uskalla kuulla näin avoimesti toisten surusta. Tarinan päähenkilöt kertovat kukin omalla tavallaan
siitä, mitä tapahtui, kun läheinen ja
tärkeä ihminen kuoli. Kirjasta välittyi
tekijän ja tarinoiden kertojien luottamuksellinen yhteys ja kuunteleminen.
Kirjan tarinat sitoo yhteen punainen
lanka, jonka Seppänen itse on punonut. Hän pohtii kirjassa jokaista surua
ja antaa samalla lukijalle lohdutusta.
Voi vain kuvitella, miten Seppänen on
lohduttanut tarinoiden kertojia silloin,
kun aineistoa tälle kirjalle on koottu.

Elämä surun kanssa
Kaikki tarinat ovat selviytymistarinoita. Suru on muuttanut ihan jokaista
tarinan kertojaa, mutta jokainen heis-

Vuoden 2013 rippikouluihin ilmoittauduttiin keväällä
2012.Vuorossa olivat vuonna 1998 syntyneet.
Ikäluokkaan kuuluu n. 670 nuorta. Tavallisia
rippikouluryhmiä muodostui lopulta 25 sekä 1
pienryhmä.

tä on luonut oman
tapansa jatkaa
omaa elämäänsä surun kanssa.
Tämä kirja antaa surulle silmät. Se tarjoaa näkökulman,
joka auttaa surevaa tai sitä, joka elää
toisen surevan lähellä.
Tekijä on pastori ja hiippakuntasihteeri ja hänellä on erinomainen taito
tuoda hengellinen lohdutuksen sanoma teoksessa esille. Päällimmäinen
tunne lukukokemuksen jälkeen oli syvä kiitollisuus ja onnellisuus.
Harriet Urponen

Vieläkö rippikouluun voi ilmoittautua?
Rippikouluun voi vielä ilmoittautua, jos on syntynyt
vuonna 1998, mutta ilmoittautuminen on jäänyt
tekemättä tai kortti jäänyt palauttamatta. Tällöin
pikaisesti yhteys rippikoulutoimistoon ja katsotaan,
missä ryhmässä on tilaa.
Ryhmän konfirmaatio
Kaikille ryhmille on varattu konfirmaatioajat ja
niistä ilmoitetaan seuraavassa
infokirjeessä tai ilmoitetussa
ensimmäisessä tapaamisessa.
Maija Pieskä
maija.pieska@evl.fi
040 526 8289 tai
016 335 5281
ti klo 10–14 ja ke klo 11–15
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Musiikki uusilla kotisivuilla

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

Kirkossamme vietetään Pyhäteemavuosia 2010 – 2012.
Kirkkopalvelut-Kotimaayhtiöt tarjoaa teemaa tukevia
tuotteita, palveluja ja toimintoja
Pyhä puhuu –sinetin alla.
Tutustu ja tutki tuotteet
www.pyhapuhuu.fi

Seutulanharjun hoivakoti Ky
Seutulankuja 11 016 379 7071
96800 Rovaniemi

Hammaslaboratorio

DentoTeam
Hammaslääkärit

Hyvä Hammas
Oy
Puree Paremmin.

Valtakatu 4 A, Rovaniemi

Valtakatu 4 D, Rovaniemi
p. 020 743 3940

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





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

 

Kun seurakunnan omat kotisivut
uudistuvat, musiikin tiedottamiseen tulee uusia mahdollisuuksia.
Jokaisesta kuorosta saadaan pieni esittely. Näin kuoroon harkitsevan on helpompi löytää itselle sopiva ryhmä. Kolme esimerkkiä yli
kymmenestä esittelystä olkoon esimerkkinä lehdessäkin.
”Meltauksen kuoro on korkeahkosta keski-iästään huolimatta virkeästi ja aktiivisesti toimiva joukko. Ohjelmistomme koostuu pääosin uudemmista, kevyistä
hengellisistä lauluista. Näillä pyrimme palvelemaan tasapuolisesti
koko Ounasjokivarren piiriä käymällä kappeleiden jumalanpalvelusten lisäksi eri kylillä virsi-iltojen merkeissä. Koemme omaksemme nimenomaan kylille ”jalkautumisen”, Sanoman viemisen lauluin
ihmiseltä ihmiselle, sydämestä sydämeen. Pitämissämme sanan ja
sävelen illoissa laitamme kuorolaisten kaikki lahjat käyttöön: kellä runo, kellä laulu tai puhe. Laulamisen ilon lisäksi kuoro on jäsenilleen erittäin tärkeää yhdessäolemista.”
Sama resepti kuin Meltauksen
kuorolla, pätee moniin kappelialueiden kuoroihin. Mutta jokaisella
on hieman oma painotuksensa ja
tapansa toimia. Entäpä Rovanie-

men kirkkokuoron tiedote:
”Rovaniemen kirkkokuoro on
seurakunnan vanhin kuoro, jolla on
pitkä ja kunniakas historia vuodesta -36 alkaen. Viidentoista vuoden
aikana kirkkokuoron rinnalle on
syntynyt kamarikuoroja sekä erilaisia ajan tarpeisiin vastaamaan
pyrkiviä kokoonpanoja. Niinpä
perinteinen kirkkokuoro kirkonmäellä on muuttunut luonteeltaan.
Tällä hetkellä se on oikeastaan entisten nuorten kuoro. Ne, jotka pitävät perinteisistä kuorolauluista,
kokoontuvat joka toinen viikko
harjoittelemaan ja nauttimaan yhdessäolosta sekä hengellisten laulujen sisällöstä. Joka on joskus ollut kuorossa, pärjää varmasti hyvin tässäkin kuorossa ikään katsomatta. Uudetkin laulajat ovat tervetulleita, kunhan sävelkorva on
kunnossa.”
Muskaritoiminnalla ja lapsikuoroilla merkittävä rooli seurakunnassamme. Mikä merkitys lapsikuorolla on laulajalle:
”Lapsikuorossa lapsesi oppii ryhmätyöskentelyä, laulamaan reippaasti ja ilmaisemaan
itseään. Lisäksi hän oppii äänenhuoltoa, josta on iloa läpi koko
elämän, ryhdikkyyttä ja kehonhallintaa, iloisia ja mukaansatempaavia kristillisiä lauluja se-


Juhlapalvelua ammattitaidolla

ANNIN PITOPALVELU
Anni Pallari
p. 0400 692 523

Sävelkaikuja

kä positiivista elämänasennetta.
Lapsikuorossa laulaminen on tavoitteellista toimintaa, jossa lapsen musikaalisuus kehittyy ja hän
oppii uutta jatkuvasti. Hän oppii
nauttimaan äänensä soinnista ja
huomaa musiikin voimauttavan
vaikutuksen. Hän saa hyvät valmiudet jatkaa musiikkiharrastustaan läpi koko elämän.”
Tässäpä esimakua siitä, mitä on
tulossa. Lisäksi konserttien tiedotteet voivat olla täydellisempänä juuri netissä kuvineen kaikkineen. Mahdollisuudet ovat lähes
rajattomat, mutta askel kerrallaan
edetään. Kannattaa siis käydä vilkaisemassa, mitä kirkkomusiikista
löytyy kotisivuiltamme. Rohkeasti
sitten liikkeelle, nyt on hyvä aika
tulla mukaan sekä kuoro- että muuhun musiikkitoimintaan.
Mauri Miettunen
johtava kanttori

P

Vapun
itopalvelu

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

Tilauskortti
Kotimaa
maksaa
postimaksun.

REILUSTI KRISTITTY

”Vastaisku humpuukille...”

Kotimaa-yhtiöt
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Helsinki

Kyllä kiitos!
Tilaan Kotimaa-lehden määräaikaisena tilauksena
8 kk puoleen hintaan vain 44 € (norm. 88 €).

Tilaajaetuna saan
veloituksetta Hannu-Pekka Björkmanin
Valkoista valoa -pokkarin, arvo 10 €.
olen automaattisesti mukana 2 000 euron
arvoisen matkalahjakortin arvonnassa!
Pääsky 6/12

Nimi
Osoite
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelin
Sähköposti

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia sähköpostilla ja tekstiviestillä.

Tilaus päättyy automaattisesti tilausjakson loputtua. Tarjous on voimassa 31.12.2012
saakka ja koskee vain uusia tilaajia Suomessa. Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan
lupa lehden tilaamiseen. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin
henkilötietolain mukaisesti. Vähintään kuukauden ajaksi tilattavien sanoma- ja aikakauslehtien verokanta on 9 % ja Digilehden 23 %.

Arvonnan säännöt: 2 000 euron matkalahjakortin arvontaan osallistuvat 15.12.2012 mennessä saapuneet tilaukset ja ei-vastaukset. Voittajalle
ilmoitetaan henkilökohtaisesti kirjeitse. Arvonnan tulos julkaistaan Kotimaa- ja Askel-lehdissä. Kotimaa-yhtiöt maksaa arpajaisveron. Kotimaayhtiöiden henkilökunta ei voi osallistua arvontaan.

Mari Teinilä, päätoimittaja:

Tilaajalahjaksi

Tilaa
Kotimaa 8 kk

-50%
Yht. 44 €
(norm. 88 €)

Voit tilata lehden myös:
Soittamalla 020 754 2333

• Lankapuhelimesta: 8,21 snt/puh. + 6,9 snt/min.
• Matkapuhelimesta: 8,21 snt/puh. + 14,9 snt/min.

Sähköpostilla:

Verkosta

tilauspalvelut@kotimaa.fi
www.kotimaa.fi/elotarjous
Muista kertoa tilaustunnus Pääsky 6/12
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Joulu
Vuontispirtillä!
22.-27.12.12 398€/hlö
2 hh täysihoito
Rovaniemeltä yhteiskuljetus,
ilm. viimeistään 27.10.12 mennessä.
(Matkasta eri hinta)
Ilm. ja tiedustelut:
Vuontispirtti 0400 380 093 / Eija Saatio

SENIOREILLE
FYSIOTERAPIA
HIERONTA
KOTIKUNTOUTUS
Vanhusten viikon tarjous (8-12.10.12):

hieronta + lämpöhoito
45 min / 28 e

Laura ja Jukka Kääriäisen perhe on Rovaniemen seurakunnan nimikkolähettinä Taiwanilla.

Seurakuntamme nimikkolähettien
Kääriäisten terveisiä Taiwanilta
Kääriäisten perheeseen kuuluvat
Laura, Jukka, Jemina ja Aliina.
He ovat lähteneet Taiwanille syksyllä 2011. Laura ja Jukka opiskelevat tällä hetkellä kiinan kieltä.
Kieliopintojen jälkeen Laura aloittaa maahanmuuttajatyössä ja Jukka
opettajana Hsinchun teologisessa
seminaarissa. Laura ja Jukka ovat
molemmat kasvaneet lähetyslapsina Aasiassa, Laura Thaimaassa ja
Jukka Taiwanilla.

Kääriäisten ystäväkirjeestä:
Kielenopiskelun uudet kuviot
Olemme jatkaneet kiinanopiskelua
uusien opettajiemme kanssa. Jukalle järjestyi katolilainen opettaja, jonka kanssa käsitellä teologista
sanastoa ja opetella yhä sujuvampaa lukemista. Alun perin Jukan

tarkoitus oli aloittaa seminaarilla
opettaminen jo tänä syksynä, mutta hän on nyt päättänyt hyödyntää Lähetysseuran tarjoaman kahden vuoden kielenopiskeluajan ja
aloittaa opettamisen vuoden päästä. Laura on iloinnut siitä, että hänen uusi kiinanopettajansa, Opettaja Hong, on voinut tulla meille
kotiin tunteja pitämään. Lapsiperheen arjen sovittaminen yhteen tiiviin kielenopiskelun kanssa on jatkuvaa tasapainottelua, ja tämä järjestely auttaa osaltaan, kun Lauralla ei kulu ylimääräistä aikaa matkustamiseen.

Lasten kuulumisia
Jemina joutui kesäloman alkaessa
valitettavasti hyvästelemään molemmat opettajansa, jotka asuin-

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

LAPIN SENIORIKUNTOUTUS

Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Puh. 0400 818 798
posti@lapinseniorikuntoutus.fi www. lapinseniorikuntoutus.fi

Lähetysruutu
kaupunkimme Hsinchun korkean
hintatason vuoksi päättivät muuttaa Etelä-Taiwanille. Nyt Jeminalla on edessä uusiin opettajiin totuttelu. Hänen luokalleen ei tullut nyt
syksyllä kuin yksi entisestä luokasta tuttu oppilas, joten ystävyyssuhteiden solmiminenkin on aloitettava alusta. Olemme kuitenkin yhä
hyvin kiitollisia tästä kristillisestä koulusta ja sen poikkeuksellisen vihreästä kampuksesta. Jemina
opetteli keväällä mm. riisin istutusta, ja kouluvuoden lopuksi saimme
lasten kasvattamia pieniä tomaatteja ja chili-pippureita suoraan koulun kasvimaalta.
Olemme lopulta löytäneet Aliinalle kerrostalossamme asuvan kiinalaisen hoitajan, joka on luvannut
viettää aamupäivät Aliinan kanssa. Aliina jatkaa nyt syksyllä kerran viikossa kerrostalomme jumppasalissa järjestettävää lasten satujumppa- harrastusta ja pääsee ensimmäistä kertaa mukaan myös savityön tunneille. Toivomme, että
nämä harrastukset omalta osaltaan
tukevat Aliinan kiinanoppimista.

Seminaari

Erosta eheäksi®
Sopeutumisvalmennuskurssit 50+-ikäisenä
eron kokeneille (eronnut avio- tai avoliitosta)
Tule kokemaan vertaisryhmän tuki kokeneiden
kouluttajien ohjauksella.
Kurssit 1.–5.10.2012
Kangasala
27.11.–1.12.2012 Salo
26.2.–2.3.2013 Salo
13.–17.5.2013
Rovaniemi
Hinta 110 euroa (sis. ohjelman, majoituksen ja ruuat)
Tiedustelut
(09) 7257 1177 tai satu.tommola@elakeliitto.fi
Eläkeliitto ry, Kalevankatu 61, 00180 Helsinki
www.elakeliitto.fi

Seminaarilla on alkamassa uusi
lukuvuosi. Pyydämme teitä erityisesti muistamaan seminaaria tänä
vuonna, kun pitkäaikaisen Rehtori Yun eläkkeellesiirtymisen myötä nuoremmat pitävät yllä väliaikaisjohtoa uutta rehtoria etsittäessä. Seminaarille toivottaisiin myös
lisää opiskelijoita. Jukka jatkaa viikoittaisiin seminaarin hartauksiin
ja henkilökunnan rukouspiiriin
osallistumista kielenopiskelun lomassa. Hänet kutsutaan säännöllisesti mukaan myös muihin seminaarin tapahtumiin, kuten vierailevien luennoitsijoiden tapaamisiin.
Jukka kaipaakin teologisia kontakteja kielenopiskelun rinnalle.
Kiitos teille kaikille, jotka muistatte meitä eri tavoin ja tuette työtämme täällä.

Muisto kaunis
voimaa antaa
surun raskaan
hiljaa kantaa

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

Lähteentien pirtti
Maarit Simoska
044-200 6880

Pääsky
32. vuosikerta
Julkaisija
Rovaniemen seurakunta
Päätoimittaja
Kari Yliräisänen
puh. 040 5032 734
kari.yliraisanen@evl.fi
Toimitussihteerit
Harriet Urponen
puh. 040 1207 755
harriet.urponen@evl.fi
Jouni Hagström
puh. 335 5249
jouni.hagstrom@evl.fi
Lehtityöryhmä
Kari Yliräisänen pj., Jouni Hagström,
Kati Kanto, Sanna Kerola, Tuomo
Korteniemi, Markku Kukkonen,
Maija Pieskä, Riku Tapio,
Harriet Urponen

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
Seuraava Pääsky ke 31.10.2012
Aineisto
ma 15.10.2012
Kustantaja
Kustannus-Osakeyhtiö
Kotimaa
Painatus Alma Manu Oy,
Rovaniemen paino
Jakelu
Itella posti oy
Jakeluhuomautukset puh. 335 5249
Tilaukset 5 euroa vuosikerta
Painos
31 650
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Kolmen soittokunnan voimin kohti valoa

Kamarikuoro Bel Canto konsertoi
Pietarsaarelainen Kamarikuoro
Bel Canto Pietarsaaresta konsertoi Rovaniemen kirkossa sunnuntaina 7.10. klo 19. Kuoroa johtaa
ja urkurina toimii Dan Lönnqvist.
Bel Canto on esiintynyt yli 140
konsertissa ja kamarikuorolla on
laaja ohjelmisto. Projektiluonteisista tuotannoista voidaan mainita
Franz Schubertin messu G-duurissa, Kaj-Erik Gustafssonin Mässa i
Pingstnatten, Gioacchino Rossinin
Messe Solennelle, Luigi Cherubinin Requiem c-mollissa, Antonin
Dvorakin Messu Dduurissa, Felix
Mendelssohnin Lobgesangsinfonia, Johann Sebastian Bachin Motetteja, Matteuspassio ja Jouluoratorio, Carl Orffi n Carmina Bura-

na, Johannes Brahmsin Ein deutsches Requiem, Arvo Pärtin Berliner Messe ja Wolfgang Amadeus
Mozartin Requiem. Kamarikuoro
Bel Canto, johon kuuluu n. 25 laulajaa, on Jakobstads svenska arbetarinstitutin kuoro.
Bel Canto on esiintynyt lähinnä
Pietarsaaressa ja sen lähikunnissa
ja tehnyt konserttimatkoja Viroon,
Puolaan, Ukrainaan, Saksaan, Luxemburgiin, Sveitsiin, Ruotsiin ja
Italiaan.
Kuoron äänenmuodostajana toimii Marguerithe Sandstedt-Granvik ja kuoronjohtaja on Dan Lönnqvist.
Rovaniemen konserttiin on vapaa pääsy, käsiohjelma 5 euroa.

”Minne on mennyt rakas poikani?
Hänet on varmaan paha vihollinen
surmannut!”, kuuluu epätoivoisen
äidin valituslaulu Thomas Trachselin toisessa sinfoniassa. Äidin katkerat kyyneleet herättävät kuitenkin toivon ikuisesta valosta - ”Lux
aeterna”.
Trachselin sinfonian keskeisin
teema on nykyihmisyyden ongelmat. Tämän pohdinnan keskiössä
on olemisen tai olemattomuuden
kysymys, josta syntyi myös toinen
sinfonia. Musiikille ovat ominaisia
surumieliset osat ja teemat, laajat
musiikilliset jännitteet sekä tehokkaat äänipurkaukset.
Trachselin toinen sinfonia kuullaan torstaina 11.10. klo 19 Rovaniemen kirkossa Kainuun, Lapin ja
Pohjan Sotilassoittokuntien yhteiskonsertissa. Pääsylippu konserttiin
on 15 €.
Konsertin solistina laulaa Rovaniemelläkin 2010-luvun lopulla
vaikuttanut, 1. kansainvälisen Sibelius-laulukilpailun voittaja, mezzosopraano Annastiina Tahkola ja
konsertin johtaa Puolustusvoimien
ylikapellimestari musiikkieverstiluutnantti Elias Seppälä.

AnnaStiina Tahkola

Elias Seppälä

Sinfonian ohella konsertissa
kuullaan Tahkolan mezzosopraanoa suomalaisten laulujen sekä ikiihanan Cavalleria Rusticana –oopperan Intermezzon teemaan tehdyn
Ave Marian tulkitsijana.
Konsertin avauksena soivat Sinfonia Lahden tunnetuksi tekemän
Suomalainen virsi –projektin osat.
Virsikirjan rakastetuimmat virret
on kirjoitettu uuteen muotoon uu-

sien sovitusten viitoittamina.
Suomalainen Virsi -musiikissa
virsitekstin sisältöä kuvitetaan musiikin keinoin. Virsissä soi rikkaasti koko ihmisen vaelluksen kirjavuus. Valot, varjot, tuulet ja tyynet ovat kaikki tallentuneet virsiperintömme sanoihin ja säveliin.
Virret ovat keskeinen osa kulttuurihistoriaamme. Suomalainen virsi
tuo pyhän kokemisen arkeen.

Syysallakka
ROVANIEMEN KIRKKO

Sunnuntaisin klo 10 messu. Tiistaisin klo 8.30 Aamun
rukoushetki kirkon sakastissa. Käynti sakastin ulko-ovesta.
Keskiviikkoisin klo 8.15 viikkomessu kirkossa.
28.09. klo 18
nuorten messu.
30.09. klo 18
Sanan ja rukouksen ilta, Kuirinlahti,
Korteniemi.
07.10. klo 17
kamarikonsertti, Bel Canto-kuoro Pietarsaaresta, johtajana ja urkurina Dan Lönnqvist.
Vapaa pääsy, käsiohj. 5 €.
09.10. klo 12–14 Vanhustenviikon juhla.
11.10. klo 19
Symphony -konsertti. Pohjois-Suomen sotilasläänin soittokunnat, johtaa ylikapellimestari Elias Seppälä, solistina mezzosopraano
Annastiina Tahkola. Pääsylippu 15€.
13.10. klo 18
Ehtookellojen soidessa, musiikkia urkujen,
digisoittimen ja digikuvien äärellä,
Miettunen. Vapaa pääsy.
14.10. klo 17
Sanan ja rukouksen ilta, Pirkko Jalovaara.
16.10. klo 19
Rauhanyhdistyksen seurat.
20.10. klo 18
Ehtookellojen soidessa, musiikkia urkujen,
digisoittimen ja digikuvien äärellä,
Miettunen. Vapaa pääsy.
21.10. klo 17
Tuomasmessu, Kuirinlahti, Mäkinen,
Miettunen, Tuomaskuoro.
26.10. klo 18
nuorten messu.
KESKIKAUPUNKI

Maanantaisin katulähetysilta klo 18 srk-kodin takkahuoneessa, Rauhankatu 70 G. Keskiviikkoisin parillisina
viikkoina klo 13 Virrestä Voimaa – yhteislaulutilaisuudet
srk-keskuksessa.
26.09. klo 18
srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta,
"Ristin vapauttava voima" Ritva Halvari,
Helinä Sundelin, ylistystä, rukouspalvelua.
29.09. klo 13–15.30 kryptassa rukousiltapäivä Rovaniemen
puolesta.
29.09. klo 17–21 Tivolissa GRR-Gospel Rock Roi.
Vapaa pääsy. Nuorisotyö.
01.10. klo 18.30 seurakuntakodin yläsalissa Sanan ja Siionin
kanteleen ilta, Mäkinen, Samuel Korhonen,
Esko Palovaara. Kahvit, (vapaaehtoinen maksu lähetyksen hyväksi), kirjapöytä.
02.10. klo 9.15 ja 10.15. Viirinkankaan kappelissa lasten Enkelikirkko.
03.10. klo 18
Miesten saunailta Norvajärvellä,
lähtö srk-keskuksesta klo 17.45.
Isäntänä Ilkka Lindström.
03.10. klo 18
srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta
"Jumalan läsnäolossa", Kyllikki Koskela, SirpaAulikki Oinas, Jyrki Similä, ylistys:
Heidi Kotila, rukouspalvelua.
07.10.
Lähetyssunnuntai. Messun jälkeen sotilaskotisisarten järjestämät kirkkokahvit ja
lähetystilaisuus srk-keskuksen salissa.

10.10. klo 18

srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta
"Minäkö - Ylösnousseen todistaja?",
Kukkonen, Arvo Pirttijärvi, Pekka Ruokanen,
ylistys: Mauri Miettunen, rukouspalvelua.
13.10. klo 18
kryptassa Kulttuurien olohuone.
Opiskelijatyö.
17.10. klo 18
Miesten saunailta Norvajärvellä,
lähtö srk-keskuksesta klo 17.45.
Isäntänä Markku Kukkonen.
20.10. klo 14–17 Kairatemppelissä, Kairatie 37, Kristityt yhdessä, paasto- ja rukouspäivä herätyksen puolesta.
21.10. klo 11.30 krytassa messun jälkeen Saarnajatkot, kirkkokahvit ja rukouspalvelua.
25.10. klo 18
lähetyksen rukousilta kryptassa.
27.10. klo 13–15.30 kryptassa rukousiltapäivä Rovaniemen
puolesta.
31.10. klo 18
Miesten saunailta Norvajärvellä, lähtö srkkeskuksesta klo 17.45. Isäntänä Ilari Kinnunen.

27.09. klo 10
30.09. klo 12
01.10. klo 10
14.10. klo 13
25.10. klo 10
28.10. klo 12

KORKALOVAARA-YLIKYLÄ
Aamukahvit Sanan äärellä Sudensuun
asukastuvalla, Sudentie 18 D.
Ylikylän koululla sanajumalanpalvelus,
Rantala.
Hillakirkossa lasten Enkelikirkko.
Vaaranlammen koululla messu, Kuirinlahti.
Aamukahvit Sanan äärellä Sudensuun asukastuvalla, Sudentie 18 D.
Ylikylän koululla sanajumalanpalvelus,
Kuirinlahti.
OUNASVAARA

28.09. klo 9 ja 10 kappelissa lasten Enkelikirkko, Kerola.
30.09. klo 15
kappelissa messu, Jääskelä, kirkkokahvit, pyhäkoulu.
02.10. klo 18
kappelilla Raamattupiiri aloittaa syyskauden.
Kokoontuu joka toinen tiistai vuorotellen
raamattuluentojen kanssa.
07.10. klo 15
kappelissa Pyhät Meiningit-perhemessu ja
-tapahtuma sekä
Kymppisynttärit, Lehmus.
09.10. klo 18
kappelissa raamattuluento Raamatun
aarteiden äärellä, Hilke.
14.10. klo 15
kappelissa messu ja kappalainen Anne Lehmuksen virkaan asettaminen, lääninrovasti
Antti Kettunen, vt. kirkkoherra Kari Yliräisänen ja avustajat, Miettunen, Tervaskanto,
lapsikuoro, ruokailu. Pyhäkoulu ja omaa ohjelmaa lapsille ehtoollisen viettoon asti.
21.10. klo 15
kappelissa messu, kirkkokahvit, pyhäkoulu.
23.10. klo 18
kappelissa raamattuluento Raamatun
aarteiden äärellä, Mäkinen.
28.10. klo 15
kappelissa perhemessu ja 4-v. synttärit, kirkkokahvit, pyhäkoulu.

SAAREN-NAMMANKYLÄT

Aapakirkossa lasten Enkelikirkot: ma 1.10. klo 10,
ti 2. ja ke 3.10. klo 9 ja 10, Valtonen.
07.10. klo 11
Aapakirkossa sanajumalanpalvelus,
Valtonen.
07.10. klo 13
Jouttikeron kappelissa messu, Valtonen.
14.10. klo 11
Aapakirkossa messu ja körttiseurat,
Lindström.
17.10. klo 10
Aamukahvit Sanan äärellä Tupasvillaasukastuvalla, Tuohitie 5 C 24.
21.10. klo 13
Jouttikeron kappelissa messu, Litendahl.
24.10. klo 10
Aamukahvit Sanan äärellä Tupasvillaasukastuvalla, Tuohitie 5 C 24.
28.10. klo 15
Misin Metsätorpalla kyläkirkko, Litendahl.
YLÄKEMIJOKI

30.09. klo 11

Auttin kappelissa jumalanpalvelus,
Lindström.
04.10. klo 10–11.30 Vantuksessa perhekerho, Ylipulli.
07.10. klo 13
Viirin seurakuntakodilla 4-v. synttärit,
Lindström,
14.10. klo 11
Auttin kappelissa messu, Mäkinen,
Ylipulli, Vanhustenpäivä.
18.10. klo 10–13 Viirin seurakuntakodilla toimintapäivä.
21.10. klo 13
Viirin seurakuntakodilla jumalanpalvelus,
Lauri Kinnunen, Miettunen.
25.10. klo 10–11.30 Vantuksessa perhekerho, Lindström.
25.10. klo 11–13 Tennilän kylätalolla kaikenikäisten kerho,
Mäkinen.
28.10.
Auttin kappelissa kunnallisvaalit.
ALEKEMIJOKI

27.09. klo 10
30.09. klo 11

30.09. klo 11
14.10. klo 11
28.10. klo 10

kappelissa lasten Enkelikirkko,
Ilari Kinnunen.
kappelissa Mikkelinpäivän perhekirkko,
Mäkinen. Burmalainen lähetyslounas.
Vapaaehtoinen maksu.
Taipaleen koululla perhekirkko,
Ilari Kinnunen.
kappelissa perhekirkko ja 4-vuotiaiden
synttärit, Ilari Kinnunen.
kappelissa messu, Mäkinen.
OUNASJOKI

30.09. klo 14
07.10. klo 11
07.10. klo 13
07.10. klo 15
21.10. klo 11
21.10. klo 14

Meltauksen kappelissa messu, Mäkinen,
kirkkokahvit.
Sinetän kappelissa sanajumalanpalvelus,
Litendahl.
Meltauksen kappelissa sanajumalanpalvelus,
Litendahl.
Maijasen kappelissa iltakirkko, Litendahl,
kirkkokahvit.
Sinetän kappelissa messu, Rask-Litendahl,
kirkkokahvit.
Meltauksen kappelissa messu,
Rask-Litendahl, kirkkokahvit.

