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Kristus, kuoleman voittaja lupaa:

"Minä olen kanssanne joka
päivä maailman loppuun asti."

Petri Välimäki:
Meidät on
kutsuttu kantamaan
kärsivien kuormia.

Asettuisitko
juuri sinä
ehdokkaaksi
seurakuntavaaleissa?

Ritva ja Samuli
Niska kokevat
omakseen
Tuomasmessun.

Ehtoollinen
on kirkon
suuri
sisaruspiiri.

Rippikouluihin 2015
ilmoittaudutaan
sähköisesti
verkossa.
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”Hämmennys valtaa usein tajuntamme”

M

ämmin aika on koittanut! Tätä perisuomalaista perinneruokaa on tosin
kaupoissa saatavana ympäri vuoden
mutta kyllä mämmin syöminen keskittyy
pääsiäiseen. Minä tykkään mämmistä. Kaikki
eivät tykkää. Eivät edes kaikki suomalaiset,
puhumattakaan niistä monista ulkomaalaisista, joiden olen kuullut ja nähnyt ilmentävän
suhdettaan tähän perinneruokaamme!
Lapsuudestani muistan tuohiropposet
(ropponen, rove), joista tätä herkkua tarjoiltiin. Joissakin osissa Suomea näitä tuohisia
mämmin tarjoilu astioita kutsuttiin tuokkosiksi (tuokkonen). Mikähän lienee ollut rovaniemeläinen nimitys? Alkujaan mämmin
arvellaan olevan vastine ja vertauskuva juutalaisten happamattomalle leivälle. Juutalaisen
perinteen mukaan hapanta leipää ei saa syödä
kokonaiseen viikkoon, koska kiireisenä Egyptin
orjuudesta vapautumisen ja erämaavaelluksen aikana ei ehditty leipää hapattaa.
Toinen yhtä vahva ja perinteinen suomalainen tapa on laulaa suvivirsi koulujen kevätjuhlassa ja jouluvirsi joulujuhlassa. Nyt suvivirsi ja jouluvirsi uhkaavat uskonnonvapautta.
Apulaisoikeuskanslerin tekemän kyselyn

mukaan kouluissa järjestettävät uskonnolliset
tilaisuudet ovat ongelmallisia puolueettomuuden, uskonnonvapauden ja yhdenvertaisuuden näkökulmista. Niinpä oikeuskansleri
pyytää Opetushallitusta tarkistamaan ohjeistustaan perinteisten ja uskonnollisten juhlien
järjestämisestä kouluissa.
Eduskunnan perustuslakivaliokunta on jo
päättänyt, etteivät nämä virret liity ensisijaisesti uskonnonharjoittamiseen, vaan virret
ovat osa suomalaista perinnettä. Uskonnonvapaus merkitsee sitä, että mm. joulukirkko
on jo nyt kouluissa oppilaille vapaaehtoinen.
Apulaisoikeuskanslerin mielestä tämä valinta
voi olla näennäinen ja voi rikkoa yhteisöllisyyttä. Hänen mukaan myös opettajien auktoriteettiasema saattaa ilmetä painostuksena
ja näin aiheuttaa lapselle pelkoa ryhmästä
poissulkemisesta.
Vanhat perinteet joutuvat aina ajan myötä
kriittisen puntaroinnin kohteeksi. Nyt elämme
aikaa, jossa mämmi ja virsi ovat kriittisessä
valinnassa: otetaanko, jätetäänkö?
Mämmissä ratkaisevana ovat makutottumukset ja niiden muuttuminen. Virren
asema on monisyisempi. Nyt aloitetun suvi-

virsikeskustelun alkuväittämistä tulisi lähteä
liikkeelle. On syytä ensin selvittää koulujen
yhteisöllisyyden toteutumista ja mahdollista
oppilaitten painostusta.
Ollaankohan nyt kasaamassa vanhojen
suvi- tai jouluvirren ”harteille” kohtuuttoman
paljon nykyajan taakkoja? Kovin tuntuisi oudolta, että virret ja jouluevankeliumikuvaelmat todella murentaisivat yhteisöllisyyttä ja
aiheuttaisivat oppilaiden painostusta koulumaailmassa?
Vastauksena nyt käytävään keskusteluun
Opetushallitus ihmetteleekin, miten vähemmistö saa sanella enemmistön oikeudet. Opetushallituksen mukaan uskonnollisesta tilaisuudesta voi nykyään jäädä pois kuka tahansa
vain ilmoittamalla eikä siinä kysellä syytä tilaisuudesta pois jääntiin.
Suomalainen identiteetti näyttäisi välillä
olevan meillä hukassa. Eikö me saadakaan
olla enää aidosti suomalaisia omine perinteittemme ja suomalaisuutemme kanssa omassa
maassamme?
Olen monen matkailualan yrittäjän kuullut
toteavan, että ulkomaalaiset ovat kiinnostuneita aidosta suomalaisesta elämästä, ruoasta

Viikon sana

Kristuksen mieli
Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella
Jeesuksella oli.
Hänellä oli Jumalan muoto,
mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan
olla Jumalan vertainen
vaan luopui omastaan.
Hän otti orjan muodon
ja tuli ihmisten kaltaiseksi.
Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa,
hän alensi itsensä
ja oli kuuliainen kuolemaan asti,
ristinkuolemaan asti.
Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken
ja antanut hänelle nimen,
kaikkia muita nimiä korkeamman.
Jeesuksen nimeä kunnioittaen
on kaikkien polvistuttava,
kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla,
ja jokaisen kielen on tunnustettava
Isän Jumalan kunniaksi:
”Jeesus Kristus on Herra.” (Fil. 2)

Pääkirjoitus

ja luonnosta. Toisaalta tasavertaisuuden ja yhdenvertaisuuden nimissä me emme enää voisikaan elää suomalaisina. Olemmeko muodostamassa arvotyhjiön yhteiskuntaa, jonka tulisi
olla niin neutraali, steriili ja yhdenmukainen,
ettei mitään kansallista, erikoista, poikkeavaa
tai toisin uskovaa ja ajattelevaa sallittaisi?
Seurakuntamme strategiassa todetaan:
”Kunnioitamme jokaisen ihmisen ainutlaatuisuutta ja tärkeyttä. Huolehdimme lähimmäisistämme, myös heikoista ja syrjäytyneistä”.
Seurakunnassa olemme suvivirsilinjalla! Ja
muutenkin aina virren puolella. Monet virret
kuvaavat elämän tuntojamme hyvin läheisesti
ja lohduttavasti. ”Kuin pääsiäisen koitto ylene
loistamaan. Jo säteittesi alla puhkeaa kevät
maan. Vain valo totuutesi tien raivaa pimeään,
ja synnin valtaan kuolleet
herätät elämän” (101:2).
P.S. Otsikon virsi on 602.

Jouni Riipinen
kirkkoherra

Kirkon kynnys

Rukous
Kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala.
Sinä lähetit Poikasi elämään ihmisenä
ja kärsimään kuoleman ihmisten puolesta.
Anna meille armosi,
että näkisimme hänessä
nöyryyden esikuvan
ja muistaisimme
hänen pelastavaa kärsimystään
ja ristinkuolemaansa.
Auta meitä pysymään hänessä.
Kuule meitä
Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden.
Aamen.

Vapauteen
Vapauteen
Kristus vapautti
meidät irti
orjuuksien hiertävistä
solmuista ja ikeistä.

Kuva KHY

Hartaus

Jumala on särkyneen kanssa
Arabia-astiastosta on tullut meille
suomalaisille melkein kansallisaarre. Keräilijät etsivät virheettömiä,
vanhoja astioita, joiden pohjassa on
Arabian leima. Mikäli lehmäkannussa tai kahvikupissa on särö, se
on arvoton. Vain ehjät ja hyvin säilyneet astiat saavat näyttävän paikan
keräilijän kodissa.
Kun ihminen menee rikki tai häneen tulee elämän kolhima särö, on
hän omasta mielestään täysin arvoton, mihinkään kelpaamaton. Rikkimennyt tuntee, ettei koskaan ole
enää se sama ihminen, joka hän
joskus oli. Särkyneenä ei näe eteenpäin. Rukouskin tuntuu palavan tyhjänä. Jumala ei kuule, vaikka häntä
huutaa avuksi.
Särkynyt ihminen on avuton ja
tarvitsee paljon rakkautta ympärilleen. Anna-Mari Kaskinen sanoo
kauniisti eräässä laulussaan. ”Särkyneille on puhuttava hiljaa ja sa-

noin, jotka eivät lyö. Kuin tuuli, joka
vaalii viljaa kuin lempeä ja lämmin yö. Särkyneitä on kuunneltava
hiljaa, ei mielin jyrkin, ankarin vaan
katsein vastaanottavaisin ja kasvoin
herkin avoimin.”
Särkynyttä ihmistä auttaa vain
rakkaus. Särkynyt tarvitsee paljon ystävien ja läheisten rukousta
ja kuuntelua. Ja Jumala kuulee ja
eheyttää, vaikka sitä ei aina heti näe.
Saviruukkulaulu kertoo Jumalan
voimasta:
”Sinä Herra, minut murskasit,
vaan talletit kaikki palat. Niin paljon minua rakastit, tahdoit uutta
kokonaan. Anna savelle uusi muoto, tee minusta uusi ruukku. Niin
rakkautesi nyt näytät ja murtunutta
käytät. Tahdon kertoa särkyneille,
ei siruja heitetä pois. Kallista halpa
savikin, mestarin kädessä ois”
Jumalalle särkynyt ihminen on
rakas. Hän, joka on murtunut, on

Jumalan silmissä arvokkaimmalla
paikalla. Jumala, joka itse särkyi
ristillä, laskeutuu Jeesuksessa särkyneen rinnalle ja liimaa hänet kokoon anteeksiannon ja rakkauden
voimalla.
Joskus, kun on aika, sirujen merkitys muuttuu siunaukseksi. Matka voi olla pitkä, mutta ystävien
rukoukset kantavat silloinkin, kun
itse ei jaksa rukoilla. Marian sydän
särkyi monta kertaa, mutta hänenkin
sirpaleet koottiin ristillä toivoksi.

Eija Seppä
vs. kehitysvammaistyön
pastori
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Pastori ja terapeutti Petri Välimäki
Meidät on kutsuttu kantamaan

kärsivien kuormaa
P
Omakohtainen kärsimyksen
kantapääopisto
Välimäki muistaa monet pitkät
ja raskaat vuodet toivottomuuden ja masennuksen laaksossa.
Elämä tarjosi tuskaa: oman lapsen kuoleman, yrityksen konkurssin pankkikriisin pyörteissä,
valtavat velat ja kaiken omaisuuden menetys. Myös vakavat
sairaudet kaappasivat otteeseensa molemmat puolisot.
Aamulla herätessä ei ollut
lainkaan varmaa, tuleeko vielä
huominen päivä. Rukoilin, että
en jaksa, ota pois täältä.
Kun kysytään miten me selvittiin, vastaan, että me emme
kestäneet vaan menimme aivan
rikki, mutta Jumalan armo kesti,
Välimäki kertoo.

Jumalan hoidossa
pienin askelin
Petri Välimäki ottaa vakavasti
saamansa koulutuksen niin terapioissa kuin muussakin ja katsoo, että sieltä ammentui runsaasti hyvää kantavaa voimaa,
mutta kokee Jumalan rakkauden
ja armon olleen syvin hoitava
elementti hänen omissa kokemuksissaan.
Pohjalla ollessa koimme Vapahtajan armahtavan rakkauden
heikointa ja haavoittuneinta
kohtaan. Koimme, että pienin askelin Jumala tuli uudelleen elämäämme, Välimäki muistelee.

Kuntoutuminen armolla
ja lähimmäistuella

Armon kokemus rohkaisi Välimäkeä lähtemään kriisiryhmään
saamaan apua hätään. Avun myötä autettavasta tuli ajan saatossa
myös auttaja toisille hädänalaisille. Lopulta hän huomasi olevansa valtakunnallisen kriisipalvelun
toiminnanjohtajana. Auttamista ja
palvelua eri muodoissa on sittemmin kestänyt 20 vuotta.
Koen tämän Jumalan ihmeeksi. Mutta todellinen pointti on
se, että hyvin monelle on käynyt
samalla tavalla. Autettavista on
tullut hienoja vierellä kulkijoita,
lähimmäistä tukevia ihmisiä, sydämissä on herännyt halu auttaa
hädässä olevaa.

Ihmisenä armollisesti
kärsivän rinnalla
Petri Välimäki katsoo, että hädässä
olevan kohtaamisessa tärkeintä on
olla rinnalla ja vierellä ihmisenä,
olipa auttaja lääkäri, pappi tai terapeutti.
Siinä ollaan ihmisenä ihmisen
vierellä. Tärkeää on tilanantamisen
ja armollisuuden ilmapiiri, jossa
on aikaa kiireettömästi viipyä.
Kohtaamisessa erittäin tärkeänä
elementtinä on myös aitous, jossa
kaksi ihmistä uskaltaa tulla aidosti
ihmisiksi. Välimäki liittää tällaiseen totuudelliseen kohtaamiseen
myös kolmannen näkymättömän
ulottuvuuden.
Siinä on myös kolmas läsnä.
”Missä kaksi tai kolme on kokoontunut nimeeni, siellä minä
olen heidän keskellään”, Välimäki
muistuttaa Jeesuksen lupauksesta.

Yhdessä kuormia kantamaan
Välimäki näkee kristillisen sielunhoidon olevan yhteisöllistä, toisen
ihmisen vierellä kulkemista.
Ei ole kyse siitä, että vain jotkut spesialistit auttavat, vaan koko
Kristuksen seurakunta on kutsuttu
tehtävään Jeesuksen oman esimer-

RETKI SUOMEN LÄHETYSSEURAN
LÄHETYSJUHLILLE
VAASAAN 6.- 8.6.
Retki tehdään linja-autolla.
Lähtö 6.6. klo 7, paluu sunnuntai-iltana.
Majoittuminen Sokos Hotel Vaakunassa.
Retken hinta 100 €.
Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset lähetystoimistoon
22.-30.4. puh. 040-5034057.
Hiippakunnassamme
järjestetään tämän vuoden aikana kolmet lähetysjuhlat.
Suomen Pipliaseuran vuosijuhlat Kokkolassa 23.-25.5.
Medialähetys Sanansaattajien Medialähetyspäivät
Oulussa 14.-15.6.
Hiippakuntamme omat lähetysjuhlat Haapavedellä
5.-7.9. teemalla ”Juustoa ja Jumalan Sanaa.

kin mukaisesti. Kristillisen uskon
mukaan ihminen on fyysinen,
psyykkinen, hengellinen ja sosiaalinen kokonaisuus. Siksi kokonaisvaltaisessa ja tasapainoisessa auttamisessa huomioidaan nuo kaikki
näkökulmat.
Kaikille sanotaan Jeesuksen
suulla: ”Tämä on minun käskyni
että te rakastatte toisianne.”
Ja apostoli Paavalin suulla:
”Kantakaa toistenne kuormia, niin
te täytätte Kristuksen lain.”
Välimäki muistuttaa, ettei ’sisäistä rimaa’ tule nostaa liian korkealle ajattelemalla ’ettei minusta
ole miksikään sielunhoitajaksi’.
Kun ymmärrämme, että olemme ihmisiä ihmisten vierellä, ja
Jumala itse kutsuu meidät siihen
ja on kanssamme, tajuamme, ’että
minähän pystyn tähän’, Välimäki
rohkaisee.

Tuskaa jakamassa
Petri Välimäen mukaan suuri osa
sielunhoidosta on tuskan jakamista. Tuskan konkreettisiin syihin
rinnalla kulkijalla ei ole valmiita
ratkaisuja.
Meidän ei tule yrittääkään selittää tuskaa pois, emmekä pysty
antamaan vastausta, joka poistaisi
kärsimyksen. Emme pysty rakentamaan ystävän palanutta taloa.
Emme pysty hakemaan karannutta puolisoa takaisin. Emme pysty
herättämään kuollutta omaista. On
paljon asioita, joihin emme pysty.
Meidän tehtävämme on auttaa
tuomaan asiat semmoiselle tasolle, jossa ne voidaan jakaa. Siinä
ollaan tukemassa, kestämässä ja
kantamassa. Palvellaan hädässä
olevaa prosessoimaan elämäänsä.
Se on jalkojen pesijän hommaa,
Välimäki muistuttaa.

miksi. Miksi elämä on vaikeaa?
Miksi hyvyyden ja rakkauden
Jumala sallii tämän?
Välimäki sanoo, ettei miksi
-kysymyksiin kukaan pysty vastaamaan kunnolla. Tärkeänä Välimäki pitää sellaista julistusta, opetusta ja sielunhoitoa, jossa rehdisti
sanotaan, mitä Jumalan sana lupaa
ja mitä se ei lupaa.
Meille ei luvata, että kaikki
kärsimys loppuisi tässä ajassa.
Kaikki ovat samassa tilanteessa
kärsimyksen suhteen. Uskoontulo ei merkitse elämän kärsimysten loppumista.
Mutta se Sanassa
luvataan, että
kun turvaamme Jumalaan,
hän ei minkään hädän ja
kärsimyksen
keskellä koskaan
hylkää
meitä, Välimäki vakuuttaa.

Sitten kerrotaan, että Jumala nuhteli ystäviä ja totesi Jobin puhuvan
oikein.
Jobin puhe oli hädän ja pahan
olon julki huutamista. Sitten Job
opetti ystäviään sanomalla: ”Jospa
joku kuuntelisi minua, kuunnelkaa
mitä minä puhun. Sillä tavoin te
minua parhaiten lohdutatte.”
Miksi kysymyksiin ei tarvitse
vastata. Kuunteleva korva auttaa
enemmän. Siinä kannetaan taakkaa yhdessä.
UM / KHY

”Jobin posti”
opettaa
Jobin kirjassa kerrotaan Jobin valtavista
menetyksistä,
kärsimyksistä ja tuskaisesta
epätoivosta monen miksi
kysymyksen keskellä. Jobin
ystävillä oli kova kiire
selittää tilannetta
ja kertoa siihen syitä.

Usko ei pelasta vaikeuksilta
ja kärsimyksiltä
Ihmiselämään sisältyy aina erilaista epäoikeudenmukaisuutta, hätää ja tuskaa. Samalla
huulille nousee kysymys

Ideointikilpailu

Vaivaton vihkihetki
kirkossa syksyllä 5.9.
klo 15 alkaen
Tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden avioliiton
solmimiseen kirkossa matalalla profiililla. Sen suosio
perustuu järjestelyjen helppouteen aidosta tunnelmasta
tinkimättä. Kaikki on valmiina kirkonmäellä hääkakkua
myöten.
Esteettömyystodistus oltava 7 päivää
ennen vihkimistä.
Vihkimiseen ilmoittaudutaan varaamalla vihkiaika
kirkkoherranvirastosta, p. 3355200.
Kirkossa vihkimisen edellytyksenä on seurakunnan
jäsenyys ja rippikoulun käyminen.
Lisätietoja saa kirkkoherranvirastosta.

Mikä nimeksi vapaaehtoispankille?
Rovaniemen seurakuntaan on hankittu
sähköinen vapaaehtoispankki.
Se lanseerataan ti 6.5. klo 18
seurakuntasalissa, Rauhankatu 70B.
Kaikki konkarit ja uudet vapaaehtoiset ovat
lämpimästi tervetulleita sivujen esittelyyn!
Samalla on mahdollisuus ilmoittautua
vapaaehtoispankin jäseneksi.
Suurella Sydämellä sekä monet muut hyvät
nimet ovat jo varattuja. Mikä olisi sopiva nimi
meidän vapaaehtoispankillemme?
Entäpä logo?
Ehdotukset tulee toimittaa pe 2.5. klo 15
mennessä joko kirkkoherranvirastoon tai
sähköisinä: kari.yliraisanen@evl.fi
Paras ehdotus palkitaan
lanseeraustilaisuudessa 6.5.
Illassa mukana myös Juha Luodeslampi
Kirkkohallituksesta.

Kuva Rainer Hiuspää

erheniemen
opiston rehtori, pastori ja
kirjailija Petri Välimäki tietää ja tuntee
ihmiselämän
hädän
ja kärsimyksen. Omakohtainen tieto on tullut ns. kantapääopiston kautta. Luennoillaan ja opetuksessaan Välimäki
korostaa rinnalla kulkemista,
kuuntelua, kärsivän tuskan ja
hädän jakamista ilman valmiita selityksiä ja vastauksia monenlaisiin miksi -kysymyksiin.
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”Usko hyvän tekemiseen”
Seurakuntavaaleihin aikaa Asettuisitko
JUURI SINÄ ehdolle?
seitsemän kuukautta
n Suomen evankelis-luterilainen kirkko valitsee uudet luottamushenkilöt nelivuotiskaudelle marraskuussa. Seurakuntavaalien vaalipäivä on isänpäivä eli
9.11.2014.
Vuoden 2014 vaalien teemaksi on valittu ”Usko hyvän tekemiseen”. Vaalikampanja nostaa esille kirkon toimintaa ja
osallistuu keskusteluun elämästä, arvoista
sekä kirkosta. Tutkimuksen mukaan kirkon ja seurakuntien monipuolinen hyvän
tekeminen on yksi tärkeimmistä syistä
kuulua kirkkoon.
Tulevan nelivuotiskauden iso kysymys

on kirkon rakenneuudistus. Seurakuntien
talous tiukkenee, ja jäsenmäärät ovat pienentyneet. Tulevaisuudessa seurakuntien
päättäjät joutuvat yhä useammin tekemään valintoja monien hyvien asioiden
väliltä. Seurakuntatyötä joudutaan organisoimaan uudella tavalla. Valitut luottamushenkilöt ovat avainasemassa tekemässä päätöksiä paikallistasolla.
Seurakuntavaalit ovat toistaiseksi ainoa
valtakunnallinen vaali, jossa jo 16-vuotiailla on äänioikeus.
Lisää tietoa seurakuntavaaleista löydät
osoitteesta www.seurakuntavaalit.fi.

Asetu ehdolle ja tee
kirkosta näköisesi.

Kirkkovaltuuston
ja neuvoston
koko muuttuu
n Rovaniemellä kirkkovaltuuston ja
kirkkoneuvoston koko pienenee, koska
seurakunnan jäsenmäärä on pudonnut
alle 50.000. Kirkkovaltuustoon valitaan
33 jäsentä ja kirkkoneuvostossa tulee
olemaan 11 jäsentä, mukaan luettuna
puheenjohtajana toimiva kirkkoherra.

Diakonian virkaan
seitsemän hakijaa
n Diakonian virkaa haki määräaikaan 28.2. mennessä Laila Juntti
Haukiputaalta, Jonna Jääskö Oulusta, Miia Karvo Rovaniemeltä,
Anneli Nieminen Oulunsalosta, Tiina Peltola Nurmijärveltä, Arja
Rissanen Rovaniemeltä, Jenni Tapionlinna Tikkurilasta.
Valittava tulee työskentelemään Helmikammarin, ikäihmisten
kyläpaikan vastaavana työntekijänä. Kirkkoneuvosto suorittaa valinnan huhtikuun lopulla.

Pappi tavattavissa kirkossa
arkipäivisin klo 12-14
n Huhtikuun alusta (1.4.) lähtien on pappi tavattavissa kirkossa
arkipäivisin maanantaista perjantaihin (ei arkipyhinä) klo 12-14.
Kirkko on tuolloin avoinna myös matkailijoille.

Kuuntele sanomakellot kirkossa
n Viikon jokaisena arkipäivänä (ma-pe) kirkko on varattu klo
11-12 sanomakellojen soittoon. Vainajan omaiset voivat sopia
seurakunnan hautatoimiston kautta yhden neljästä ajasta (11 tai
11.15. tai 11.30 tai 11.45), jolloin he saapuvat kuuntelemaan
poisnukkuneen läheisensä sanomakelloja.

Muutoksia kirkollisiin
toimituksiin pääsiäisenä
n Rovaniemen seurakunta
muuttaa aiempaa käytäntöään
pääsiäisen juhla-aikaan suoritettavien kirkollisten toimitusten (kaste, vihkiminen, hautaus) osalta. Kirkkoherra Jouni
Riipinen on linjannut 10.3.
liittyen kristikunnan vanhan
perinteeseen seuraavasti.
Pitkäperjantaina, Kristuksen kärsimyksen ja kuoleman
päivänä ei suoriteta lainkaan
toimituksia. Pitkäperjantaina
muistamme hiljaisuudessa Jeesuksen kärsimystä ristillä.
Pääsiäislauantaina, jolloin
Kristus lepää haudassaan ei
myöskään suoriteta toimituksia. Pääsiäispäivinä, Kristuksen ylösnousemuksen ja kuo-

leman voiton riemullisessa
juhlassa toimitetaan kasteita ja
vihkimisiä, muttei hautajaisia.
Pääsiäisviikon hautauspäivät ovat tiistai ja keskiviikko,
tänä vuonna siis 15. ja 16.4.
Tuleva pääsiäinen on siirtymävaihe käytännön muuttamisessa. Tämän vuoksi mainittua
päivämäärää 10.3. aiemmin
sovitut toimitukset kasteiden
ja vihkimisten osalta hoidetaan.
Hautauksista on muutoin
meneillään vuoden mittainen
kokeilu, jossa hautauspäivät
ovat tiistaista lauantaihin.
Sunnuntaisin ja maanantaisin
ei toimiteta siunauksia eikä
suoriteta hautauksia.

n Mihin hyvään sinä uskot? Mihin hyvään
sinä haluaisit ohjata kirkon voimavaroja?
Kirkko tarvitsee juuri sinua. Luottamushenkilöillä on seurakunnassa todellista
valtaa. Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia ja miehiä.

Kuka voi olla ehdokas?
Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka
- täyttää 18 vuotta viimeistään 9.11.2014
- on seurakunnan jäsen viimeistään
15.9.2014
- antaa kirjallisen suostumuksen ehdokkaaksi asettumisesta.

Ehdokaslistat valitsijayhdistyksissä
Vaaleihin asetetaan useammasta ehdokkaasta koostuvia ehdokaslistoja. Ehdokaslistan voi perustaa valitsijayhdistys, johon
kuuluu vähintään kymmenen seurakunnan
äänioikeutettua jäsentä. Ehdokas ei voi
olla oman seurakunnan työntekijä.
Vaalien tulokseen vaikuttaa sekä ehdokaslistan saama yhteinen äänimäärä että
ehdokkaan henkilökohtainen äänimäärä.
Vaalin tulos määräytyy kunkin ehdokkaan saaman vertausluvun perusteella. Eri
ehdokasryhmät saavat valtuustopaikkoja
saamansa kokonaisäänimäärän mukaan.
Vastaava vaalitapa on käytössä kunnallisissa ja valtiollisissa vaaleissa.

Arkkipiispan tervehdys
n ”Kirkkomme tarvitsee vastuunkantajikseen erilaisia ja
eri-ikäisiä jäseniä, joilla on
näkyä ja unelmia siitä, miten
kirkon työtä tulevaisuudessa
tehdään.

Kutsun Sinua rakentamaan
tulevaisuuden kirkkoa omalla
tavallasi.
Yksi tärkeä tehtävä on toimia
päättäjänä seurakunnassa.”
Kari Mäkinen

Pääsiäinen
Rovaniemen seurakunnassa

Kiirastorstai 17.4.
Klo 17 Meltauksen kappelissa messu, Jouni Riipinen, Sanna Peltola, kuoro.
Klo 18 Ounasrinteen kappelissa messu, Lauri Kinnunen.
Klo 18 Jouttikeron kappelissa messu, Topi Litendahl.
Klo 18 Auttin kappelissa messu, Eija Seppä.
Klo 19 kirkossa messu, Mirja-Liisa Lindström, Ilari Kinnunen, Maie Kuusik,
kamarikuoro AVE.
Klo 19 Korkalovaaran kappelissa messu, Sari Kuirinlahti.
Klo 19 Muurolan kappelissa messu, Reino Tikkinen.
Klo 19 Sinetän kappelissa messu, Jouni Riipinen, Sanna Peltola, kuoro.
Pitkäperjantai 18.4.
Klo 10 kirkossa sanajumalanpalvelus, Eija Seppä, Ilari Kinnunen, Päivi Hintikka,
Nuorten klassinen kuoro.
Klo 10 Jouttikeron kappelissa sanajumalanpalvelus, Topi Litendahl.
Klo 10 Muurolan kappelissa sanajumalanpalvelus, Reino Tikkinen.
Klo 11 Aapakirkossa sanajumalanpalvelus, Karita Kaukonen.
Klo 15 Korkalovaaran kappelissa Jeesuksen kuolinhetken rukous, Topi Litendahl.
Klo 15 Ounasrinteen kappelissa Jeesuksen kuolinhetken rukous, Anne Lehmus.
Klo 17.30 kirkossa ehtoolliskirkko, Rauhanyhdistyksen nuoriso- ja seurakuntapäivät.
Lauantai 19.4.
Klo 23 kirkossa messu, Topi Litendahl, Eija Seppä, Mauri Miettunen, Tuomaskuoro.
Sunnuntai 20.4. I Pääsiäispäivä
Klo 9 Ounasrinteen kappelissa messu, Anne Lehmus.
Klo 10 kirkossa messu, Jouni Riipinen, Sari Kuirinlahti, Maie Kuusik,
Rovaniemen kirkkokuoro. Messun jälkeen juhla srk-keskuksen salissa.
Klo 10 Muurolan kappelissa pääsiäismessu. Kirkkokahvit,
Gideonit esittelevät toimintaansa.
Klo 11 Sinetän kappelissa messu, Sirpa Miettunen.
Klo 11 Viirin kappelissa messu, Mirja-Liisa Lindström.
Klo 11 Aapakirkossa messu, Karita Kaukonen.
Klo 13 Jouttikeron kappelissa messu, Karita Kaukonen.
Klo 13 Korkalovaaran kappelissa messu, Reino Tikkinen, Maie Kuusik, Kirkkokahvit.
Klo 14 Maijasen kappelissa messu, Sirpa Miettunen.
Maanantai 21.4. II Pääsiäispäivä
Klo 10 kirkossa messu, Topi Litendahl, Jouni Riipinen, Ruusu Tervaskanto.
Klo 18 kirkossa Tuomasmessu, Mirja-Liisa Lindström, Tuomo Korteniemi,
Mauri Miettunen, Tuomaskuoro ja yhtye.
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Ritva ja Samuli Niska kutsuvat II pääsiäispäivän

Tuomasmessuun
n Pääsiäispyhien tilaisuudet Rovaniemen kirkossa päättyvät toisen pääsiäispäivän iltana Tuomasmessuun. Sen vastuunkantajina
ovat mm. Ritva ja Samuli Niska
paikallisista Gideoneista.
Niskat kohtasivat Rovaniemellä viitisenkymmentä vuotta sitten,
kun Taivalkoskelta kotoisin oleva
Ritva tuli kesätöihin ja tapasi Samulin. Opiskelut tehtiin loppuun
Oulussa ja kun Samuli valmistui
1967, Rovaniemeltä löytyi molemmille työpaikka.
Niskat ovat sitä polvea, jolle on
ollut mahdollista olla saman työnantajan palveluksessa koko työiän:
Ritva kaupungilla ja Samuli tiehallinnossa. Toki nimikkeet ja organisaatiot ovat muuttuneet.
Sairaanhoitajana ja terveydenhoitajana työskennellyt Ritva oli
viimeiset kymmenen vuotta lastenneuvolassa. Samuli oli 38 vuotta tiehallinnon suunnitteluinsinöörinä, kunnes jäi eläkkeelle 2005.

Kirkkopolku löytyi
Ritva kertoo kasvaneensa pikku
hiljaa uskon tiellä. Pohja oli lapsuudenkodista. Hän alkoi lukea
hengellisiä lehtiä ja Raamattua sekä käydä kirkossa.
- Elämä oli kaikin puolin hyvin, ei ollut mitään kriisiä eikä
suurta muutosta, mutta tuntui, että
jotakin puuttui – ja se oli uskon
varmuus.
- Sen löytymisen jälkeen on
tuntunut, että kaikki asiat on kohallaan: on turva ja luottamus sii-
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Credo
sille ja oppilaitoksiin. Jakelua on
laajennettu myös vanhusten palvelutaloihin.
- Koululaisille jakaminen on
ihanaa ja palkitsevaa. Koulut ottavat hyvin vastaan, Ritva iloitsee.
- Gideoneilla on tehtävänä kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen,
Samuli selostaa. - Mutta kyllä me
luterilaiset olemme aika jäykkiä
kutsumaan. Täytyy vain rukoilla,
että Jumalan sana puhuu puolestaan.
Samuli on ollut pitkään kotiseurakunnassa myös luottamushenkilönä, kirkkovaltuuston jäsenenä ja
varajäsenenä, kuten myös kirkkoneuvostossa.

Pääsiäinen alkaa vaellukselta

Ritva ja Samuli Niska asuvat v. 1998 asuntomessualueelle rakentamassaan talossa Pohjatuulentiellä.
hen, että elämä kantaa.
Samulin vanhemmat olivat uskovaisia. Isän rintamalta lähettämät kirjeet päättyivät Jumalan
siunauksen toivotukseen.
- Rintamamiehet olivat hyvinkin lähellä Jumalaa siellä kovissa
paikoissa.

Rukous kantaa
Samuli kokee, että Jumala pani
hänet polvilleen syksyllä 1994.
- Tuli työuupumus ja olin sairauslomalla. Minun puolestani

rukoiltiin ja rukoilin myös itse.
Silloin koin, että rukous kantoi.
Yhteinen rukous on ollut sen
jälkeen Ritvalle ja Samulille tärkeä. Se on siirtynyt myös luontevasti kolmannelle polvelle, kun
lastenlasten kanssa rukoillaan iltarukous.
Samuli on ollut vastuunkantajana myös kirkkovaltuustossa
kolme kautta. Kuluvalla kaudella
hän on varajäsen, mutta kutsuttu miltei jokaiseen kokoukseen.
Aiemmin hän oli myös kirkkoneuvostossa.

Tuomasmessu ja Gideonit
Niskat löysivät jo 1990-luvulla
paikkansa Rovaniemellä alkaneessa Tuomasmessussa. He ovat
olleet valmistelemassa messua eri
tehtävissä: rukousalttareissa, esirukouksessa, kättelijöinä ja kolehdinkantajina jne.
He ovat toimineet aktiivisesti
Gideon-toiminnassa, jossa Samuli
on ollut myös paikallisena puheenjohtajana.
Gideonit jakavat Raamattuja
Rovaniemelläkin peruskoululai-

Kirkkoneuvoston päätöksiä 25.3.
Organisaatiouudistus
Kirkkoneuvosto päätti jatkaa toiminta- ja hallinto-organisaation sekä tukipalvelujen organisaatiouudistusta.
Kokouksessaan 25.3. kirkkoneuvosto
huomioi piirineuvostoilta, johtokunnilta sekä työntekijöiltä tulleen palautteen ja teki niiden pohjalta hienosäätöä kehittämistyöryhmän 17.9.
jättämään ehdotukseen.
Uudistuksen valmistelu etenee seuraavaksi ohje- ja johtosääntöjen päivittämisenä sekä työntekijöiden sijoitteluna uudessa organisaatiossa. Huhtikuun lopulla kirkkoneuvosto tulee
esittämään kirkkovaltuustolle uuden
organisaation hyväksymistä. Kirkkovaltuusto päättää uudistuksesta kokouksessaan 14.5.

Toiminnallinen puoli
Kehittämistyöryhmän
ehdotuksen
mukaisesti nykyiset seitsemän seurakuntapiiriä yhdistetään neljäksi
alueeksi:
Korkalovaara-Ounasjoki,
Saaren-Nammankylät-Yläkemijoki,
Ounasvaara-Alakemijoki sekä Keskikaupunki. Jokaiselle alueelle kirkkovaltuusto nimeää alueneuvoston
huomioiden tasapuolisuuden edustuksellisuudessa.
Jokaisen alueen toiminnasta vastaa aluekappalainen, jolle tulee myös
työalavastuu. Kappalaisten määrä pysyy seitsemänä, viroista yksi
muutetaan yleisen seurakuntatyön
kappalaisen viraksi, johon sisältyy
kirkkoherran avustamista sekä työalavastuita.
Seurakuntapastorien
määrä säilyy neljänä.

Työalojen johtavat viranhaltijat
toimivat hallinnollisina esimiehinä
alueella työskenteleville työntekijöille
(esim. lapsi-, nuoriso- ja diakoniatyö).
Aluekappalainen toimii esimiehenä
alueensa muille papeille.
Sielunhoidon työalaoja uudistetaan
siten, että sielunhoitotyön vastaavaksi
nimetään nelivuotisjaksoin sielunhoitotyössä toimiva teologi, joka toimii
rajatusti hallinnollisena esimiehenä
ko. työaloilla. Palvelevan Puhelimen
toiminta organisoidaan diakoniatyön
osa-alueena.

Tukipalvelut
Taloushallinnon ja kiinteistötoimen
organisaatiota uudistetaan seuraavasti.
Kiinteistö- ja rakennustoimi yhdistetään kiinteistöpäällikön alaisuuteen.
Samalla kiinteistöyhtiöiden johto ja
valvonta sekä Norvajärven leirikeskuksen johto ja valvonta siirretään
yleishallinnon tehtäviin. Toimistosihteeri, joka hoitaa kiinteistöyhtiöiden
asukasvalinnat ja vuokravalvonnan
sekä hankintojen kilpailuttamisen siirtyy taloustoimistosta yleishallintoon.
Organisaatio säilyy neliportaisena.

Tilinpäätös 2013
Seurakunnan talous ei heikentynyt
vaan pysyi edellisvuoden tasolla.
Vuoden 2013 alijäämä 164.554 euroa
oli lähes samansuuruinen kuin vuoden
2012 alijäämä eli 166.894 Talousarviossa oli varauduttu yli 700.000 euron
alijäämään.
Seurakunnan talouden tasapainoa

kuvaava vuosikate oli 400.235 euroa
(141.986 euroa vuonna 2012). Vuosikate oli peräti 531.862 euroa parempi kuin talousarviossa oli ennakoitu.
Vuosikate kattoi 69 % poistoista (25
% vuonna 2012) sekä 91,8 prosenttia
investoinneista (42,3 % vuonna 2012).
Käyttötalouden toteutuma oli 96,6
% (95,3 % vuonna 2012). Ulkoisten
menojen toteutuma oli 99,8 % (vuonna 2012 99,9). Vastaavasti ulkoisten
tulojen toteutuma oli 120 % (131
vuonna 2012).
Investoinnit olivat 436.122 euroa
(1.715.101 vuonna 2012). Investointien toteutumisaste oli 96,6 % (80,1
% vuonna 2012). Investoinneista
huomattavin oli Aapatien asuintalon
muuttaminen kerho- ja nuorisotiloiksi.
Korkalovaaran kappelin peruskorjaushanke valmistui ja sen kokonaiskustannus vuosina 2007-2013 on ollut
1,59 miljoonaa euroa.

Virka- ja viranhoitoasiat
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Rovaniemen seurakunnan
kehitysvammaistyön lehtorin virka
muutetaan kehitysvammaistyön pastorin viraksi ja ylimääräisen lehtorin
virka lapsityön pastorin viraksi. Pastori Inka-Riina Valtoselle pyydetään
virkamääräystä kesäkaudelle 16.6.
-3.8.2014.

Muuta
Kirkkoneuvosto valitsi seurakunnan
ilmoituslehdeksi Uusi Rovaniemi-lehden vuodeksi 2014.

Pääsiäiseen on valmistauduttu Niskan perheessä lihapaastolla. Samulilla on ensi viikolla edessä myös
tuttu rooli seurakuntakeskuksen
pääsiäisvaelluksella elävöittämässä Raamatun tapahtumia lapsille.
- Tuntuu jo ihan pääsiäiseltä,
kun saa olla yläsalin isäntänä kertomassa mitä Jerusalemissa silloin
tapahtui. (TK)

Tuomasmessu
kirkossa 21.4. klo 18
Tuomasmessu on epäilevän Tuomaan mukaan nimetty messu,
jolle on ominaista runsas gospelhenkinen musiikki ja ruohonjuuritaidetta edustavat rukousalttarit.

Voisiko olla toisin?
n Parisuhdetta kaivataan
ja siitä unelmoidaan. Kun
parielämään
vihdoinkin
päästään, jo jonkun vuoden
kuluttua lähes puolet haluaa
siitä pois. Mikä vielä yllättävämpää nämä poishaluajat
haluavat kohta uudelleen parisuhteeseen. Olisiko Luoja
voinut kehittää jonkun hieman toimivamman systeemin jälkeläisten tekoon ja
rakkauselämän hoitamiseen
ylipäätään. Kaikki rakkaussuhteethan eivät tähtää lisääntymiseen.
Tämä systeemi näyttää
toimivan isolla osalla melko
huonosti. Ristiriidat, väkivalta eri muodoissaan, paha
mieli, pettymys ja lopulta
erilleen kasvaminen, jos nyt
niin yhdessä on koskaan oltukaan. Selvä suunnitteluvirhe, olipa pari sitten samaa
sukupuolta tai eri, kitkaa
syntyy helposti.
Väitetään, että rakkaus
on sokea. Väittäisin toisin.
Rakkaus valitsee jonkun siunatun hulluuden kautta juuri
sen puolison, joka aukaisee
meidän kipeimmät haavat.
Hyvä kysymys on, ”jos
puolisoni on vastaus minun
kaikkein kipeimpään kysymykseen, mikä on kysymykseni” Vastauksella pääsee jo
melko pitkälle. Useimmiten
tuo kysymys liittyy johonkin
aikaisemmin koettuun vaille

jäämiseen tai kaltoin kohteluun. Mitä syvempiä pettymykset ovat, sitä enemmän
kitkaa suhteessa syntyy.
Parisuhde kestää yleensä
vain tietyn määrän poiskääntymistä, oli se sitten toisen
uppoutumista työhön, harrastuksiin tai muihin ihmissuhteisiin tai vain huomiotta
jäämistä, sitten se ei enää
kestä. Kivussa piilee myös
huikea kasvun mahdollisuus
ja todellisen rakkauden ilmestymisen mahdollisuus.
Tästä kipeästäkin suhteesta
niin kuin myös syvällisestä terapiasuhteesta voi tulla
korvaava kokemus ja ihminen/ihmiset eheytyvät. Toki
jossain on piste mistä ei enää
ole paluuta yhteen.
Ei siis hullumpi systeemi
kuitenkaan. Eikä kaikilla ole
aivan yhtä vaikeaa. Tosin
vanhoja pareja haastatellessa
kukaan ei kyllä kerro kriiseiltä välttyneensä. Kriisien
kautta parisuhde niin kuin
ihminenkin kasvaa ja kypsyy. Joskus hedelmiä nautitaan vasta auringon laskun
aikaan illan jo viiletessä…

perheneuvoja
Sari Arponen

Pääsiäisen
pysäkit . . . . . . . . .

Ehtoollinen –
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PALMUSUNNUNTAI:
Kunnian kuninkaan alennustie
Palmusunnuntain nimi (dominica palmarum) viittaa
Jeesuksen ratsastukseen Jerusalemiin, jolloin ihmiset heittivät palmunoksia hänen kulkutielleen.
Palmusunnuntaina alkaa kunnian kuninkaan alennustie. Betaniassa voideltu Jeesus ratsasti Jerusalemiin kohti kärsimystä ja kuolemaa, mutta juuri niistä tuli toivon ja voiton merkki, jonka vertauskuvia
ovat palmunoksat. Palmusunnuntaina Kristuksen
kirkko lähtee seuraamaan hänen elämänsä viimeisiä
vaiheita.

KIIRASTORSTAI:
Pyhä ehtoollinen
Kiirastorstai muodostaa pääsiäisjakson käännekohdan. Tuhkakeskiviikkona alkanut katumusaika päättyy kiirastorstain ehtoollisjumalanpalvelukseen.
Kiirastorstai kertoo Jeesuksen ja hänen opetuslastensa viimeisestä yhteisestä ateriasta ja pyhän
ehtoollisen asettamisesta. Raamatuntekstit avaavat
erilaisia näkökulmia alttarin sakramentin sisältöön:
uuden liiton ateria, Jeesuksen uhrikuoleman muisto,
syntien anteeksiantaminen, kiitos ja ilo, taivaallisen
juhlan odotus ja murretun leivän luoma yhteys.
Kiirastorstain jumalanpalveluksen päätteeksi alttari yleensä riisutaan liturgisista esineistä ja vaatteista. Se aloittaa ristin ja ylösnousemuksen pääsiäisen,
pääsiäispäivän iltaan jatkuvan kolmen päivän juhla-ajan, joka ilmaisee Kristuksen ristinkuoleman ja
ylösnousemuksen yhteenkuuluvuuden.

PITKÄPERJANTAI:
Jumalan Karitsa
Pitkäperjantain sanoma julistaa: Kristus on kuollut
meidän edestämme. Hänen sovitustyönsä on täytetty.
Siksi tämä on suuri päivä kristikunnassa. Kristityn
saamaa sovituksen lahjaa kuvastaa esim. englannin
nimitys Good Friday, ’hyvä perjantai’. Suomessa
käytettävä nimitys pitkäperjantai on käännöslaina
ruotsista: långfredag.
Pitkäperjantain raamatunteksteissä seurataan Golgatan tapahtumia ristiinnaulitsemisesta Jeesuksen
kuolemaan sekä hautaamiseen. Kello 15 vietetään
Jeesuksen kuolinhetken muistoa. Iltajumalanpalvelus
on omistettu Jeesuksen hautaamiselle, jolla Jumala
on pyhittänyt meidänkin hautamme lepokammioksi.

PÄÄSIÄISPÄIVÄ:
Kristus on ylösnoussut!
Pääsiäispäivänä riemu kaikuu seurakunnassa: Kristus on ylösnoussut! Pääsiäisen sanoma on kristillisen
uskon ydin ja perusta. Enkelin viesti saavuttaa tyhjän
haudan edessä seisovat opetuslapset. Kristus on herätetty kuolleista, esikoisena niiden joukosta, jotka
ovat kuolleet. Hän on voittanut kuoleman, synnin
ja kadotuksen vallan. Ylösnousemus vahvistaa, että
Jeesus on Jumalan Poika.
Pääsiäisyön messu on pääsiäisjuhlan keskeinen jumalanpalvelus pääsiäisaamun messun rinnalla. Aurinko on ylösnousseen Herran vertauskuva, ja auringonnousu symboloi hänen kuolleista nousemistaan.
Kynttilät, jotka sytytetään pääsiäisyön messussa,
kuvaavat nousevaa aurinkoa ja kuoleman pimeyden
väistymistä.

2. PÄÄSIÄISPÄIVÄ:
Ylösnousseen kohtaaminen
Toisena pääsiäispäivänä muistetaan ylösnousseen
Jeesuksen ilmestymistä opetuslapsille ja muutamille
naisille. Ilmestykset vakuuttivat heidät hänen kuolleista nousemisestaan ja jatkuvasta läsnäolostaan.
Seurakunta elää Ylösnousseen seurassa.
Lähde Kirkkokäsikirja

Alkukirkon ehtoollinen

n ALKUKIRKON EHTOOLLINEN oli
ennen kaikkea ateriayhteyttä. Se kuvasi kouriintuntuvasti Kirkon suurta sisaruspiiriä. Äsken kääntyneet otettiin niiden joukkoon, jotka olivat kuunnelleet
Vapahtajaa ja vaeltaneet hänen kanssaan. Selvemmin ei voitu sanoa, että
heilläkin oli osuus Kristuksessa val-

mistettuun liittoon ja pelastukseen. Oli
yksi ehtoollispöytä, johon saapui yksi
ehtoollisvieraiden jono. Missä ikinä
ehtoollista vietetäänkin, pöydässä istui
aina joku, joka oli aikaisemmin viettänyt sitä sellaisen kanssa, joka vuorostaan oli muiden elävien silmukoiden
kanssa liittynyt ehtoollispöydässä Je-

rusalemin alkuseurakuntaan ja niiden
piiriin, jotka istuivat Mestarin ympärillä ehtoollisen asettamisen iltana.
Näin pyhästä ateriayhteydestä tuli eräs
alkukirkkoa voimakkaimmin yhteen
liittävä side.

Kun osallistun

ehtoolliselle
Ehtoollinen on
tunnustamista

Muutamat askelet kirkonpenkistä alttarin luo sanovat julkisesti: Haluan
kuulua sille Herralle, joka meidän tähtemme antoi henkensä ja nousi jälleen
haudasta ja elää ikuisesti. Tunnustus
ei merkitse, että pyrin olemaan toisia
merkillisempi tai pidemmälle ehtinyt.
Ehtoolliselle menevä tunnustaa itsestään vain sen, että hän on syntinen.
Kristuksesta hän tunnustaa, että Kristus on Vapahtaja, jota ilman hän ei tule
toimeen.

Ehtoollinen on Jeesuksen
muiston viettämistä
Polvistuessani alttarikaiteen ääreen
olen saapunut siihen Herran pöytään,
joka kerran katettiin yläsaliin Jerusalemissa. Tästä viestii alttarille katettu
itänainen arkiruoka, leipä ja viini. Papin asu viittaa Jeesuksen ja apostolien
asuun: päällysviittaan ja paitaan. Käsi,
joka ojentaa minulle leivän, on vain viimeisin osa katkeamattomassa ketjussa
aina pyhässä kaupungissa eläneeseen
apostolien piiriin asti. Nyt vietän tässä
sellaisen tapauksen muistoa, joka on
yhtä reaalinen juhlanaihe kuin kenen
tahansa merkkihenkilön muistojuhla.

Ehtoollinen on yhteyttä,
communio

Odottaessani alttarikaiteen äärelle polvistuneena ehtoollisen jakajaa olkani
koskettaa vierelläni polvistuvia. Voi olla, etten tunne heitä edes nimeltä. Silti
tiedän, että välillämme vallitsee yhteys,
verisiteitä lujempi, syvempi kuin sukulaisuus. Olemmehan jäseniä yhdessä ja
samassa Hengen elimistössä, yhden ja
saman sydämen liikkeelle panema veri
virtaa meissä. Sitten kun emme vaella
enää maan päällä, tapaamme toisemme
kuitenkin kerran samalla taivaallisella
iloaterialla.
Yhteys ulottuu vielä kuorin seinän
toisellekin puolelle. Siellä lepäävät
kuolleet, Herran uskolliset, jotka nyt
osallistuvat suureen ehtoolliseen taivaassa. He ovat meidän kanssamme
suurta todistajien pilveä.
Ehtoollisvieraiden joukko ulottuu
vieläkin laajemmalle, ikuisuuden maailmaan, läpi vuosisatojen ja avaruuksienkin. Tämä ateriayhteys on rajaton,
olka olkaa vasten ja pää pään vierellä he
ovat meidän kanssamme, nuo hurskaat
isämme, keskiajan pyhät, marttyyrit, ja
kaikkein korkeimmalla, siellä missä ehtoollispöydän ympyrä sulkeutuu, itse
Herra ja hänen apostolinsa.
Tämä on communio sanctorum, py-

häin yhteys Kristuksen armovaltakunnassa. Tässä sisaruspiirissä, saan minäkin astua Jumalan pyhien joukkoon.

Ehtoollinen on Jumalan
näkyvä sinetti syntien
anteeksiantamuksesta
Papin jakaessa leipää ja viintä, kuulen
sanat: Sinun edestäsi, sinun edestäsi.
Tämä uhri on annettu minunkin edestäni
syntien anteeksiantamiseksi. En epäile
enää, en enää kysy ahdistuneena,
olinko kyllin tarkkaavainen synnintun-nustuksen aikana, olenko sydämeltäni
kyllin katuvainen ja kyllin luja päätöksessäni tehdä parannus. En ole ansainnut tätä enkä voi tätä ansaita. Mutta tässä tulee Herrani ja sanoo: Sinun
edestäsi.
Sinun edestäsi! En voi muuta kuin uskoa, että Hän tiesi, mitä
teki asettaessaan ehtoollisen. En voi
muuta kuin uskoa, että hän tarkoitti
sitä mitä sanoi. Kuitenkin hänen täytyi
tietää, että muutaman tunnin kuluttua
hänen opetuslapsensa hylkäisivät ja
kieltäisivät hänet! Ymmärrän, Hän rakastaa minuakin ja on antanut itsensä minunkin edestäni, vaikka en ole

Kirkon suuri sisaruuspiiri
ehtoollisen
siunaus on arjessa
n EHTOOLLISEN ARVO

Rovaniemen kirkon
alttarifreskon
lähteessä voi nähdä
Kristuksen hahmon
heijastumassa
ehtoollisen leivän
ja viinimaljan.

ei ole
riippuvainen ihmisen omista tuntemuksista ja kokemuksista. Vanhan
sanonnan mukaan ehtoolliskäynnin
siunaus nähdään pikemminkin torstaina kuin sunnuntaina. Ehtoollista
ei ole tarkoitettu tuottamaan välittömiä tunnereaktioita, liikutusta,
tai jotain hurskasta tunnevirettä.
Vaikka mitään tunteita ei ilmaantuisi, ehtoollisessa kohdataan Vapahtaja ja otetaan vastaan hänen
lahjansa. Ehtoollisen voima ilmenee vasta ajan mittaan, arkipäivän
koettelemuksissa,
moraalisissa
ristiriidoissa ja tuhansissa pienissä
ratkaisuissa.
Säännöllinen käynti Herran pöydässä tuo Pyhän läsnäolon sanoihimme, työhömme, kaikkeen elämään. Elämme hengellisellä nälkärajalla, jos käymme ehtoollisella
vain kerran tai pari vuodessa.
Ehtoollisen arvo ei alene, jos sitä
vietetään usein. Ehtoollinen on Jumalan toimintaa sieluissamme, jota
tarvitsemme yhä uudestaan ja se

koituu suureksi siunaukseksi.
Ehtoollinen voi tuntua niin pyhältä, ettei sitä uskalla lähestyä
puhdistamatta ensin perusteellisesti tunteitaan ja ajatuksiaan. Niinpä valmistautuminen voi kestää
kauan, jossa ihminen ikään kuin
ryhdistäytyy. Valmistautuminen sinänsä ei ole väärin! Se kuuluu oikeaan ehtoollisella käyntiin. Mutta
se ei ole tietyn tunnetilan saavuttamista, vaan omien tekojensa
koettelemista ja syntiensä tunnustamista.
Ehtoollisen sakramentin vaikutus ei ole kelvollisuutemme varassa. Meitä ei kasteta sen vuoksi, että
olemme kelvollisia ja pyhiä. Emme
myöskään ripittäydy sen vuoksi, että olemme puhtaita ja synnittömiä.
Päinvastoin, teemme kaiken juuri
siksi, että olemme köyhiä, kurjia ja
kelvottomia ihmisiä.
On hyvä muistaa kerran Jeesukselle viskattu sana: ”Tuo mies hyväksyy syntiset seuraansa ja syö’
heidän kanssaan.”(Luuk 15)

............................

oli ateriayhteyttä
”Leipä on yksi, ja niin mekin
olemme yksi ruumis, vaikka meitä
on monta, sillä tulemme kaikki
osallisiksi tuosta yhdestä leivästä.” (1Kor 10)
Ateriayhteys oli samalla Kristus-yhteyttä. Sehän lahjoitti
”osallisuuden Herran pöytään”,
jossa hän itse oli läsnä. Se välitti kaiken, minkä liittyminen
Jeesukseen ja elämänyhteys hänen kanssaan saattoi lahjoittaa
opetuslapselle. Alkukristillisyys

kuvaa tätä yhteyttä, osallisuutena Kristuksen ruumiiseen. ”Eikö
malja, jonka me siunaamme, ole
yhteys Kristuksen vereen? Ja eikö
leipä, jonka me murramme, ole
yhteys Kristuksen ruumiiseen?
niin mekin olemme yksi ruumis.”
Jumalallinen todellisuus, elämän ja valon ja totuuden ilmoitus, joka oli astunut maan päälle
itsensä ristillä uhranneessa, kuoleman voittaneessa ja kunniaan
nousseessa Kristuksessa Jeesuksessa, astuu jälleen ajallisuuden

maailmaan ja vuotaa elämän
virtana hänen uskoviensa ylle ja
tekee heistä uutta luomakuntaa,
joka on kerran puhkeava esiin
kirkkaudessa ja voimassa. Tämä
esiin murtautuva uusi valtakunta, joka katselee täyttymystään
kohti, aina kun ehtoollispöytä
katetaan.
”Niin usein kuin te syötte tätä
leipää ja juotte tästä maljasta, te
siis julistatte Herran kuolemaa,
siihen asti kun hän tulee.” (1Kor
11)

Koko perheelle sopiva

PÄÄSIÄISVAELLUS
Palmusunnuntaina 13.4.
seurakuntakodilla,
Rauhankatu 70 G.
Pysähdyspaikoilla
roolihenkilöt kertovat
Jeesuksen elämästä ja
pääsiäistapahtumista.
Opastetut kierrokset
lähtevät puolen tunnin
välein klo 12.30, klo 13,
klo 13.30, klo 14 ja
klo 14.30.
Vuoroa voi odottaa Lähetystyön Basaarissa,
jossa on kahvio ja myyjäiset.
TERVETULOA !
Rovaniemen seurakunnan lapsityö

Hän elää
Isä, armahdit meitä.
Synnin yöhön kaikuivat ristiltä
voiton sankarin sanat:
”Se on täytetty”
Hän kuoli, että me eläisimme.
Hauta on auki,
kalliopaasi on poissa.
Pääsiäisaamun aurinko paistaa.
Voittajan rauha
kansojen ylle loistaa.

........................................
ansainnut sitä. Niinpä jättäydyn
hänen käsiinsä ja uskon tulevaisuuteni hänen laupeutensa ja hallitsijan valtansa haltuun.

panee veren kiertämään lämmittävänä ja uudistavana elämänvirtana
jäseniin. Näin olen hänen kanssaan yhtä ja elän hänen kanssaan
mystisessä, erottamattomassa ja
sisäisessä yhteydessä, unio mysticassa.

Ehtoollinen on järjelle
käsittämätöntä yhdistymistä
Vapahtajaan, unio mystica
Ehtoollinen on uhri
Jos
alttarikaiteen
äärellä
näkisimme sen, mikä on näkymätöntä, näkisimme Herran itsensä
seisomassa alttarilla taivaallisessa
kirkkaudessaan, yhtä todellisena
kuin kuka tahansa meistä ja kuitenkin sellaiseen kirkkauteen pukeutuneena, jota kukaan meistä ei
omaa, näkisimme hänet sellaisena
kuin hän näyttäytyi ylösnousemuksensa jälkeen opetuslapsille.
Näkisimme hänen kohottavan kätensä ja siunaavan leivän ja maljan, niin kuin hän teki ehtoollista
asettaessaan.
Sen tähden kristitty kumartaa
päänsä alttarikaiteen äärellä vavisten Jumalan ihmeen edessä. Lahja
tulee itseltään Vapahtajalta. Tässä
taivaan Herrasta virtaa minuun
sovintoveri ja ylösnousemuksen
vastustamaton elämänvirta, niin
kuin sydän voimakkain sykinnöin

Ehtoollinen on kokonaisuudessaan valtavaa saarnaa Herran kuolemasta, vavahduttava kuvaus uhrista, joka annettiin ja vuodatettiin
maailman syntien tähden.
Kristuksen uhri, joka on maailmanhistorian keskipiste ja joka
avaa olemassaolon syvimmän
tarkoituksen, joka varjoaa meidät
jokaisen ja joka pätee kaikkina
aikoina, astuu tässä esiin Jumalan
kuulutuksena, läpitunkevana airuen huutona: ”Suostukaa sovintoon
Jumalan kanssa!”
Kun tämä huuto iskee ihmisen sydämeen ja hän lankeaa
polvilleen alttarikaiteen ääreen
Kristuksen sovitustekoon liitettynä ihmisenä, hänen ainoa oikea
vastaus Jumalan suurelle sovitustyölle on langeta Herran eteen,
jättäytyä hänelle, rientää riemui-

ten häntä kohti ja vihkiytyä palvelemaan häntä kaikkineen mitä
on ja mitä omistaa. Näin ihminen
tulee ehtoolliselle uhreineen, hän
antaa koko elämänsä ”pyhäksi
ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi”. Hän asettaa itsensä,
suunnitelmansa, toiveensa ja
tahtonsa, sielunvoimansa, aikansa,
huolensa ja halunsa lahjaksi
alttarille ja vihkii ne Jumalalle
sielun kiitosuhriksi.

Sen tähden ehtoollinen
on myös kiitosta, eukharistia
Kuka voisi pidätellä riemuaan,
kun sydän täyttyy Jumalan kirkkaudesta, kun sielu tuntee hänen
läsnäolonsa? Tämä riemu kuohuu
meitä vastaan alkukirkon ajoista asti kiitoslaulujen aaltona. Se
kaikuu tänään päättymättä maan
yli liturgian ilon täyttämän rytmin
kantamana, ja tuhannet sydämet
vastaavat siihen rukouksillaan.
Myöhemmin meillä on parempi
tilaisuus puhua tästä enemmän.
Ehtoollistekstit, Lähde
Bo Giertz, Kristuksen kirkko
Toimituksen tiivistämä

Isä, armahdit meitä.
Hän elää - ei ole poissa.
Hän elää - vieläkin kulkee
lastensa kanssa,
lupasi luonamme olla
päivien loppuun asti.
Kerran kaikuu taivaisten
ehtookellojen soitto.
Kuulemme kutsun
ja kasvoista kasvoihin näemme
Vapahtajamme.
Isä, armahdit meitä.
Nanni Törrö

Hiljainen Pääsiäispolku

n Tule hiljentymään. Seurakuntakoti on lavastettu
Pääsiäisvaellusta
varten.

Maanantai-iltana
14.4. klo 19-20
paikalla ei ole roolihenkilöitä, vaan
huoneissa on lauseita Raamatusta ja
hiljentymiseen johdattavia tekstejä.
Polku kuljetaan
itsenäisesti omaan
tahtiin ja hiljaisuudessa. Sisäänkäynti
Rauhankatu 70 G.
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RIPPIKOULUUN 2015 ILMOITTAUDUTAAN
SÄHKÖISESTI VERKOSSA
Kuva Harriet Urponen

tänä keväänä

tuminen meni ohi.
Jos olet Rovaniemen seurakunnan jäsen ja käyt rippikoulun
muualla, kuten toisessa seurakunnassa tai järjestöjen rippikoulussa, ilmoittaudu sähköisesti ohjeiden mukaan.

rippikouluun ilmoittautuvat vuonna 2000 syntyneet. Ensimmäistä
kertaa ilmoittautumiset tehdään
ja käsitellään sähköisesti. Nyt on
tarjolla aiempaa laajemmin mahdollisuuksia valita ryhmänsä koko
kaupungin alueelta, sillä ryhmävaihtoehdot ovat kaikkien nähtävillä eikä ohjelma rajoita esimerkiksi asuinalueen mukaan.
Ryhmät jaetaan ilmoittautumisen päätyttyä ja ryhmävalinnat ilmoitetaan rippikoululaisille alkusyksystä. Kokoontumiset alkavat
syksyn 2014 aikana ja rippikoulu
päättyy konfirmaatioon keväällä
tai kesällä 2015. Tarjolla tulee
olemaan 25 ryhmää sekä pienryhmä. Rippikoulun voi käydä joko
leirimuotoisena tai päiväkouluna.

Ilmoittautumisajan
jälkeen
Jos ilmoittautumisaika menee
sinulta ohi, ole yhteydessä rippikoulutoimistoon. Ryhmäjaosta
tiedotetaan syksyllä. Jokaisen
rippikoululaisen
ensimmäinen
ryhmätoive todennäköisesti ei
onnistu vaan paikkoja arvotaan
jos ryhmän maksimimäärä ylittyy. Jos et ole tyytyväinen ryhmääsi, voi syksyn aikana esittää
vaihtotoiveita rippikoulutoimistoon. Tästä tulee ohjeita syksyllä
tiedottamisen yhteydessä.

Miten
ilmoittaudutaan
Nuorisotyönohjaajat kiertävät yläkouluissa 7-luokilla ennen vappua
kertomassa ilmoittautumisesta ja
jakamassa ohjeita. Ilmoittautuminen löytyy seurakunnan nettisivuilta: http://www.rovaniemenseurakunta.fi/ilmoittautumiset/.

Rippileiriläisten riemua kesällä 2012.
Ilmoittautumisesta tulee sanalliset ohjeet sekä video-ohje seurakunnan sivuille. Ilmoittautuminen avautuu 22.4. ja päättyy 25.5.

Opiskelijatyön

OMA, Olet Minulle
Arvokas –illat
lauantaisin klo 17-19
seurakuntakodilla.
Kevään päivämäärät:
26.4., 3.5. ja 17.5.

Jos et ole 7-luokalla ja olet
syntynyt vuonna 2000, voit ilmoittautua halutessasi rippikouluun samalla tavalla kuin muut-

18-30-vuotias!
Tiedätkö, mitä teet ensi syksynä?

uskonjaljilla.blogspot.com

- varaa maanantaisi.

Illassa musiikkia, alustuksia,
vierailijoita, yhdessäoloa, rukousta
ja iltapalaa. Ilta on avoin kaikille,
lapsille omaa ohjelmaa.

Isän

Idea

kouluikäisten lasten leiri
Paaniemen majalla 2.-4.6.

Kirpputori Toivon tori, Lapinkävijäntie 23,
auki ti-pe klo 10-17.

* Majoitus teltoissa, erikseen sovittaessa sisällä.
* Leiri päättyy toritapahtumaan ja leirikirkkoon.
* Hinta 15 € sis. menokuljetuksen, ruuat, majoituksen
sekä vakuutuksen ja ohjelman.
Ilmoittautumiset 19.5. mennessä
pyhäkoulutoimistoon p. 040-7317 987
seija.luomaranta@evl.fi

Kotisivut
www.rovaniemenseurakunta.fi

Leirillä mukana seurakunnan nuorisotyönohjaaja
Kate Rautio ja lapsityönohjaaja Seija Luomaranta
sekä joukko isosia.

kin tai käydä seuraavana vuonna
luokkatovereidesi kanssa. Myös
1999 syntyneet saavat ilmoittautua, jos viime vuoden ilmoittau-

Siunattua
rippikoulutaivalta!
JERE TURPEINEN
VS. NUORISOSIHTEERI

LASTEN
KESÄKERHOTOIMINTA
2.-19.6. 2014

KOULULAISTEN KERHOT
Maanantaista perjantaihin klo 9-14.
Lapset 7-10-vuotta.
Kerhossa tarjotaan lämmin ateria, hinta 20€ viikko
(vko 25 10€).
AAPAKIRKKO, Aapatie 6.
ALAKORKALO, Niskanperänkuja 13 C 11.
KOSKENKYLÄ, Eliisantie 3 D 10.
NIVAVAARA, Asematie 1.
OUNASRINNE, Saaruantie 3.
LAPIN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULU
Pohjolankatu 23.
KESÄKERHOT
SINETÄN KESÄKERHO ma-pe 2.- 13.6. klo 10-14
kappelilla 4-12-vuotiaille lapsille.
10€ viikko, sisältää välipalan.
RAUTIOSAAREN KESÄKERHO ma-pe 2.- 6.6. klo 1014 Valajaskosken metsästys- ja kalastusseuran majalla
4-12-vuotiaille lapsille. 10€ viikko, sisältää välipalan.
Ilmoittautumiset sähköisellä lomakkeella
www.rovaniemenseurakunta.fi
1.3.-30.4.
SEURAAVISSA TOIMIPAIKOISSA JATKUVAT
PÄIVÄKERHOT ja PERHEKERHOT
19.6. saakka työjärjestysten mukaan.
AAPAKIRKKO, Aapatie 6.
SEURAKUNTAKOTI, Rauhankatu 70.
KORKALOVAARA, Vaaralammentie 3.
OUNASRINNE, Saaruantie 3.
VENNIVAARA, Kevätportti 2.
Päiväkerhoihin ilmoittautuminen alkaa 1.5.
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Lapsiperheiden illanvietto

26.-28.5.
Ohjelmassa on mm. ikkunoiden ja saunan pesua,
haravointia ym. mukavaa puuhaa.
Klo 9 aloitus
Klo 11.30 tarjotaan kaikille talkoolaisille lämmin lounas
Klo 15 päivä päättyy iltapäiväkahviin.
Leirikeskustie 177, 96900 Saarenkylä.
Ilmoittautuminen: Tuula Erola, 040-7724281.

Ounasrinteen kappelilla
ke 30.4. klo 17-19
Hartaus, terveisiä Thaimaasta,
askartelua, musiikkia,
kasvomaalausta ja pientä purtavaa.
Voit pukeutua naamiaisasuun.
Tervetuloa!

Norvajärven leirikeskuksessa

Tilaisuus on ilmainen.
Kolehti lähetystyölle.

ISÄ–
LAPSILEIRI
23.-25.5.
Leiri on kymmenes
Norvajärvellä järjestettävä
Isä-lapsileiri.
Ohjelmassa ulkoilua, askartelua,
keskustelua, hiljentymistä, saunomista, laulua
ja leikkiä. Luvassa myös Talent-show.
Leiri alkaa pe 23.5. klo 18 ja päättyy
su 25.5. klo 12.
Leirin hinta aikuisilta 35€, lapsilta 20€
(alle 4-vuotiaat ilmaiseksi)
Ilmoittautumiset netissä osoitteessa
www.rovaniemenseurakunta.fi
Matkat omilla kyydeillä.
Lisätietoja Mira Uimaniemi, 040-6538415.

Rovaniemen seurakunnan

ISÄ-POIKALEIRI 35 v.
4.-8.7.2014
* Leiripaikka Kolarin Pasmajärven Tirroniemessä.
* Tervetuloa mukaan niin vanhat kuin uudetkin
leiriläiset!
* Leirin hinta 25 €/ leiriläinen.
* Ilmoittaudu verkossa 15.5. mennessä
osoitteessa:
rovaniemi-ilmo.service.innofactor.com/
Isä-poikaleiri 2014 löytyy pudotusvalikosta
”nuorisotyö” alta.
Lisätiedot:
Mari Hytinkoski
040-5832517
mari.hytinkoski@evl.fi

Riemukierroksilla
5000 euroa
n 24. Riemukierroshiihto muuttui
sauvakävelyksi torstaina 13.3., kun
Luojan lauhkeat kelit toivat Kirkkolammelle vettä ja yökylmästen myötä jään, jolla olisi ollut suuri vaara
langeta.
Niinpä 47 iloisen reipasta Riemukiertäjää käveli sauvojen kera kulmikasta lenkkiä seurakuntakeskuksen
päädyssä sekä Yliopiston kadun kävelytiellä Joulupukin antaman lähtöluvan jälkeen. Asujen ja tyylien
kirjon löydät kuvagalleriasta.
Kannustajiakin tummien pilvien
vesi- ja räntäsateesta huolimatta oli
saapunut pitkälle toista sataa. Hyvän
asian puolesta kannattaa aina lähteä
liikkeelle. Makkarat ja munkit tekivät kauppansa.
Alustavien laskelmien mukaan tapahtuman tuotto
asettuu noin 5000
euroon. Suurin
sponsorituotto oli
Erkki Vierimaalla,
1660 euroa.
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Sävelkaikuja
Virsikisat pidetty –
Suvivirren sunnuntai kutsuu 1.6.

Musiikkia

R

kirkossa
13.04. klo 18 Stabat Mater -konsertti, Seitakuoro,
johtaa Kadri Joamets. Pääsylippu12/8/5 € opiskelijat.
20.04. klo 18 Lavrenchukin perheyhtyeen konsertti.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 5€.
22.04. klo 19 Lapin musiikkiopiston iltamusiikki,
Minna Sallisen oppilaat esittävät pääsiäismusiikkia.
Vapaa pääsy.
27.04. klo 18 konsertti, soitinyhtye, kamarikuoro AVE,
solisteja. Vapaa pääsy.
04.05. klo 18 Rauhattoman Rukous -konsertti,
Kairos-yhtye, Päivi Pulkkinen laulu, piano, Irina
Ahola laulu, Mikko Sorri viulu, Roni Helminen
kontrabasso, Petteri Kuivala rummut ja Olli-Pekka
Kajasviita sello. Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 €.

Stabat Mater ensimmäistä
kertaa Rovaniemellä
n Seitakuoro konsertoi pääsiäisen
aikaan ehkä tunnetuimman ja eniten sävelletyn pääsiäistekstin, Stabat Materin, tunnelmissa. Stabat
Mater -teksti kertoo Kristuksen
Pyhän Äidin kärsimyksestä ristin
juurella.
Seitakuoro on valikoinut omaan
pääsisäiskonserttiinsa viiden ruotsalaisen ja tanskalaisen nykysäveltäjän vuonna 2000 yhdessä laatiman Nordic Stabat Mater -teoksen
kuorolle ja sellolle. Teos on sävelkieleltään hyvin moderni, mutta
henkii myös jotain arkaaisia sävyjä kaukaa menneisyydestä. Teos
on esitetty Suomessa vain kerran
aikaisemmin. Seitakuoron kanssa

lavalla taituroi Rovaniemen oma
Lauri Angervo.
Modernin teoksen vastapainona
konsertissa kuullaan Marc-Antoine Charpentierin Stabat Mater
vuodelta 1680. Äärimmäisen yksinkertainen teos tulvii puhtautta
ja rajatonta kauneutta. Sellon lisäksi säestyssoittimena kuullaan
urkuja sekä teorbia eli bassoluuttua. Teorbistina konsertissa toimii
Kari Suvilehto ja urkurina Ruusu
Tervaskanto. Kuoroa johtaa Kadri
Joamets.
Stabat Mater -pääsiäiskonsertti Rovaniemen kirkossa su
13.4.2014 klo 18. Liput 12/8€,
opiskelijat 5 €.

Lavrenchukien musiikkiperhe
esiintyy Rovaniemellä 20.4.
n Pohjois-Karjalan Liperissä asuva Lavrenchukien perhe muutti
Suomeen keväällä 2007. Perheen
vanhemmat ovat molemmat ammattimuusikkoja. Isä Igor on ammatiltaan harmonikkataiteilija ja
kapellimestari. Äiti Svetlana on
konserttipianisti ja kuoronjohtaja.
Musiikki on alusta saakka ollut
vahvasti mukana myös perheen

lasten elämässä ja he ovat tärkeässä
roolissa konserttikiertueella.
Musiikkiperhe esittää hengellistä musiikkia ja he ovat tuottaneet
itse uusia lauluja, joita voi kuulla
konserteissa.
Lavrenchukien musiikkiperhe
Rovaniemen kirkossa su 20.4. klo
18, vapaa pääsy! Käsiohjelma 5 €.

ovaniemen kirkon kryptassa
on pidetty kahdet aikuisten
virsikisat, sekä paikallistason että
Lapin alueen kisat. Tämä tapahtuma on Suomen kirkkomusiikkiliiton alullepanema kisailu, joka
on saanut vaikutteita kouluissa
jo vuosia pidetyistä lasten virsivisoista. Virsikisalla halutaan
innostaa aikuisia ja rippikoulun
käyneitä nuoria laulamaan virsiä
sekä tutustumaan suomalaiseen
virsiperinteeseen.
Tällä ensimmäisellä kerralla
aikuisten kisan tiedotus tapahtui
lähinnä seurakunnan kuorojen
kautta. Mutta kun ensimmäiset
vaikutelmat on saatu, voi jo todeta, että tässä on hyviä aineksia
laajempaan ja näkyvämpäänkin
virsikisailuun tulevina vuosina.
Rovaniemeltä mukaan ilmoittautui kolme neljän hengen joukkuetta, Jouttikeron ja Ounasjoen
kuorojen joukkueet sekä Virvatulet –joukkue, joka muodostui
asiasta innostuneista seurakuntalaisista. Tehtävänä oli tutustua
40 annettuun virteen mahdollisimman hyvin taustatietoineen ja
sävelmineen. Näiden pohjalta oli
laadittu kisa, joka eteni selvin pisteytyksin kysymys kysymykseltä.
Tuomaristolla oli mielenkiintoinen tehtävä kisan toteutuksessa.

Narongchai Mayer ja Kanya Arkhoe vierailevat
Lilja Kinnunen- Riipisen kanssa Rovaniemellä 29.4.4.5.
Heitä tapaa mm.
30.4. klo 17 Ounasrinteellä perheiden
Vappuviuhka-tapahtumassa.
1.5. klo 18 Lyseonpuiston koululla kristittyjen
yhteisessä Vappu kokooontumisessa.
3.5. klo 17 Nuorten aikuisten OMA-illassa
seurakuntakodin yläsalissa.
4.5. klo 10 messussa, jossa Lilja saarnaa.
Liljan tulojuhlaa vietetään messun jälkeen
srk-keskuksen salissa.

restä keskustellaan monella tavalla
koulumaailmassakin, on meillä
seurakunnassa tarpeen nostaa lippu korkealle. Tarvitaan jonkinlaista Pro Virsi –innostusta.

SUVIVIRREN
SUNNUNTAI KUTSUU
Samana viikonloppuna, kun kouluissa vietetään päättäjäisiä, kaikissa seurakuntamme jumalanpalveluksissa vietetään Suvivirren
sunnuntaita 1.6. Virsi soi näissä
kirkonmenoissa monipuolisesti,
seurakuntalaiset voivat yhtyä täysin rinnoin laulamaan suvivirttä.
Samalla vahvistamme todistusta
siitä, että virrellä on paikkansa
suomalaisessa
yhteiskunnassa!
Olet tervetullut mukaan!
Mauri Miettunen
johtava kanttori

15 vuotta Lähetysseuran palveluksessa

R

akas
lähettäjäni,
esirukoilijani,
työtoverini, omaiseni ja rakkaani!
Kiitos jatkuvasta rukoustuesta ja moninaisesta muistamisesta sähköpostein, kirjein, kortein,
lahjoin, tekstiviestein ja puheluin.
Jokainen yhteydenotto on ollut
tukea, kannustusta, hyvää mieltä,
rukousta ja siunausta tulvillaan.

Kiertueelle
yhteistyöseurakuntiin
14 vuotta Thaimaan työalueen
tehtävissä ja 15 vuotta Suomen
Lähetysseurassa täyttyvät vuonna
2014. Työrupeamani päätteeksi
vierailen yhteensä 12 seurakunnassa, jotka ovat omia ja kollegoitteni lähettäjäseurakuntia tai
Thaimaan työn tukijaseurakuntia.
Mukanani kiertueella ovat Thaimaan Luterilaisen Kirkon Teologisen Koulutuskeskuksen opiskelijat Mr. Narongchai M. ja Miss
Kanya A., jotka suorittavat osan
teologiharjoitteluvuodestaan Suomessa omissa stipendiseurakunnissaan.

Tiedekuntamme kansainvälistyy
Thaimaalaisia opiskelijoita Rovaniemellä

Voittajaksi selvisi Ounasjoen
joukkue. Tämä joukkue jatkoi sitten Lapin alueen karsintaan, joka
pidettiin lauantaina 29.3 kryptassa.
Kisassa oli jälleen kolme ryhmää,
Muonion ja Tornion joukkueet Ounasjoen joukkueen lisäksi. Voittajaksi selvisi Muonion joukkue,
joka lähtee 17. toukokuuta pidettävään valtakunnalliseen finaaliin
Turun tuomiokirkkoon. Onneksi
olkoon Lapin alueen voittajille,
kaikille osallistujille ja tuomaristolle lämmin kiitos. Tästä on hyvä
jatkaa.
Rovaniemen seurakuntakeskuksessa ja kesäisin kirkossa on pidetty joka toinen viikko Virrestä
voimaa –tilaisuuksia kanttoreiden
johdolla. Tämä kisa herätti ajattelemaan, miten monella tavalla
virsi voisi elää myös näissä tilaisuuksissa. Yksi mahdollisuus on
sopiva läpi talven jatkuva kisailu,
jossa omaa virsitietämystä voisi
kartuttaa.
Virsi voisi elää ehkä uudella
tavalla myös siten, että hyödynnetään vanhojen mestareiden suosimaa käytäntöä, jossa säkeistöjen
välillä on ns. virsisäkeitä, jolloin
virsi voi olla mietiskelyyn johdatteleva, rauhallisesti etenevä laulun
ja musiikin vuoropuhelu. Joka tapauksessa näinä aikoina, kun vir-

Teologisen tiedekuntamme kansainvälistyminen on tuonut uusia
mahdollisuuksia ja ulottuvuuksia
Mekongin alueen työlle. Jo toistamiseen saamme vastaanottaa
viikkoseminaariimme opiskelijoita sekä Singaporen Hyvän Uutisen keskuksesta että - kiitos KIT
koordinaattori Leena Waismaan –
myös Kambodhzan Luterilaisesta
kirkosta. Partnerisuhteitten kehityksen myötä myös LST on saanut
uusia opiskelumahdollisuuksia ulkomaille. Tämän vuotiseen kansainväliseen vaihto-ohjelmaamme kuuluvat stipendit USA.aan,
Ranskan Taize- yhteisöön, Myan-

mariin, Malaysiaan, Hong Kongiin, Saksaan, Suomeen ja Australiaan. Ukomaisten seminaarien ja
opiskelujaksojen pituus vaihtelee
viikosta kolmeen kuukauteen.
Suomeen saapuvia stipendiaatteja on mahdollista tavata kunkin vastaanottavan seurakunnan
ilmoittamana ajankohtana sekä
kiertueen päätteeksi Vaasan Lähetysjuhlilla.

Liturgiaseminaari pääsiäisestä
Viimeistä kertaa pidin viikon mittaisen seminaarin rakastamastani
oppiaineesta liturgiasta.
Tällä kertaa keskityin pääasiassa liturgian visuaalisiin ja elämyksellisiin elementteihin kuten
väreihin, kukkien sidontaan, jumalanpalveluspukujen ja tekstiilien (paramenttien) symboliikkaan,
sekä ilmaisutaitoon - liturgisen
tanssin ja draaman keinoin.
Keskityimme paaston aikaan,
kärsimysviikkoon ja pääsiäiseen.
Loimme visuaalisen ja elämyksellisen kokonaisuuden Tuhkakeskiviikosta, Palmusunnuntaista,
Kiirastosrtaista, Pitkäperjantaista,
ja Pääsiäis-aamusta. Nuori kollegani, Ueangfah Phoeichanthuek
valmisti koreografiat Isä meidän
rukoukseen, uskontunnustukseen
sekä pääsiäisen riemulliseen tamburiinitanssiin.

Kärsimyksen ja sairauden
kohtaamista
Kärsimyksen ja sairauden kohtaamista opetti vierailevana luennoitsijana pastori Jyrki Markkanen.
Jumalanpalvelustaidoista erityisesti Kiirastorstain jalkojen pesu,
ehtoollisen vietto ja alttarin riisuminen juurtuivat mieliin, kun ne
käytännössä toteutettiin.
Pitkäperjantain ”Jeesuksen 7 sa-

naa ristillä” – draamasta tuli seminaarin hitti, jonka käsikirjoituksen
jokainen halusi viedä tuliaisena
seurakuntaansa. Golgata hymni,
kynttilöiden sammutus ja Jeesuksen ristillä lausumien sanojen toistaminen vuorottelevat dramassa,
kunnes kaikki valo maailmasta
on kadonnut, Jeesuksen viimeiset sanat on sanottu ja jäjellä on
vain risti ja hiljainen suruhymni...
Dramatisoitu teos on vaikuttava
kokemus niin suuurelle kuin aivan pienellekin pitkäperjantain
kirkkovierasjoukolle ja sen voi
toteuttaa niin kirkossa kuin missä
tahansa seurakunnan kokoontumistilassa – illan tummetessa vaikkapa hiljaisessa puutarhassa.

Rankka sairausputki
Koko työkauteni ajan terveys on
ollut erinomainen. Helmikuun
alussa iski kuitenkin sellainen virus, että kuukauden aikana olen
vain raahautumalla jaksanut päivittäin työpaikalle ja heti luentojen jälkeen kiiruhtanut taksilla
kotiin nukkumaan.
Lopulta erikoislääkärin kautta selvisi, että olen saanut ilman
saasteesta
allergiatulehduksen
keuhkoputkeen, jonka hoitaminen
kestää 2-3 kuukautta.
Suuri on kiitokseni Sinulle, joka
lakkaamatta olet rukoillut puolestani. Sen voimalla olen jaksanut,
ja ja nyt elämä alkaa kulkea.
Siunauksen toivotuksin sekä
tapaamisiin, jos Jumala suo, Suomen kiertueella
Lilja Kinnunen-Riipinen
(Otteita maaliskuun
ystäväkirjeestä)

Lähetysruutu
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UUSIEN RUKOUSPALVELIJOIDEN
koulutus 2.-4.6. klo 18-21 srk-kodin takkahuoneessa.
Koulutuksesta kiinnostuneet ottakaa yhteyttä
Liisa Alanteeseen 10.5. mennessä,
040-5034057.

TUKEA SAATTOHOITOON
Seurakuntakeskuksen juhlasalissa pohditaan
to 10.4. klo 18 saattohoidon, saattohoidettavien ja
saattohoitajien asemaa ja tehtävää Rovaniemellä.
Mukana seurakunnan sairaalapastorit Hannu Ullner ja
Lauri Kinnunen, lääkäri Arja Mustamo,
Syöpäyhdistyksestä Anneli Selkälä ja LKS:n
osastonhoitaja Sirkka Peltola.
Musiikkia Valonlähde-kuoro, johtaa Ruusu Tervaskanto.
Kahvitarjoilu.

Ilta Kirkkolammella

4.6.-5.9. klo 18.45-20
keskiviikkoisin säävarauksella.
Sanaa, rukousta, musiikkia,
pyhiinvaellus Kirkkolammen ympäri ym.
20.6. Juhannusaatto Kirkkolammella.
5.9. Taiteiden Yö Kirkkolammella.
Tule valmistelemaan iltoja kanssamme
Vapaaehtoiset kokoontuvat ti klo 17-18
seurakuntakodin yläsalissa,
Rauhankatu 70G (17.6. saakka)
Tied. Sari Kuirinlahti
p. 040-5504732
sari.kuirinlahti@evl.fi
www.rovaniemenseurakunta.fi

Maie Kuusik saa musiikista voimaa
n Maie Kuusik on kanttori, jonka
erityisosaaminen liittyy säestämiseen.
– Eniten nautin työssäni juuri yhteistyöstä laulajien kanssa, Maie korostaa.
Hän kuvaa, miten sanaton yhteys toimii säestäjän ja solistin tai kuoronjohtajan ja kuoron välillä, kun teosta
hiotaan esitettäväksi.
Maie pitää tärkeänä, että kappeleilla
on vireää ja säännöllistä musiikkitoimintaa, joka elävöittää koko seurakuntaa ja antaa ihmisille mahdollisuuden
osallistua yhteiseen tekemiseen.

Reijo Vähälä
vierailee Helmikammarilla
n Urheilua seurannut varttuneempi väki muistaa Reijo Vähälän huippukorkeushyppääjänä.
Hän on hypännyt 217 cm korkeutta ja voittanut sillä EM hopeaa vuonna 1969.
-Kaikki lähti siitä, että kerran
yksi tuttava aloitti juhlapuheen
lausumalla pitkän runon. Hämmästyin sitä, miten niin kiireinen mies oli ehtinyt opetella niin
pitkän värssyn. Koska olin itse
hieman huolestunut muististani,
päätin kokeilla pystynkö samaan,
Vähälä kertaa runomiehen alkutaivalta. Nyt matkaa on tullut
taitettua ympäri Suomen jo 20
vuotta.
- Opin runon ja toisenkin ja
seuraavaksi aloin päästä sisälle
runoihin, löysin niistä kultahippuja, Vähälä kertoo ja tituleeraa
itseään harrastajalausujaksi ja runonlaulajaksi.
Tiistaina 22.4. klo 12–14 Vähälä saapuu Helmikammarille.
Ohjelmistossa tuolloin on Erkki
Lemisen (1922–1992) tekstejä
”Vuorilla ja syvänteissä”, sydänääniä sanoin ja sävelin.

Riitta Pitkänen
kiittää
KIITOS kauniista läksiäisjuhlastani ja muistamisista Helmikammarilla 27.2. Kiitos Rovaniemen
seurakunnalle, päättäjille ja seurakuntalaisille luottamuksesta, kun
sain olla perustamassa kammaritoimintaa ja kiitos teille kaikille
työyhteisössä ja vapaaehtoisille
yhteistyöstä Helmikammarin toiminnan hyväksi. Kiittäen Teitä
kaikkia ja Siunausta toivottaen
Riitta Pitkänen

Kanttori Maie Kuusik järjestää konserttien
sarjan Rovaniemellä. Kuva Harriet Urponen

Maie haluaa antaa oman maakunnan
osaajille mahdollisuuden esiintyä.
Hän on löytänyt monta uutta kykyä,
lauluyhtyeistä ja kuoroista on löytynyt
taitavia solisteja. Esimerkiksi Anitta
Ainali-Vuollo, Riikka Jalkanen, Maisa
Sarajärvi-Nuorti ja Pirkko Vuoti-Vainikka ovat inspiroivia naisia, joilla on
paljon ideoita.
- Käymällä kauempana näkee
paremmin lähemmäs, Maie sanoo ja

viittaa työjaksoon Eskilstunassa, Ruotsissa. Tauko teki hänelle hyvää. Nyt
näyttää siltä, että Rovaniemelläkin
uskalletaan innostua tapahtumien järjestämisestä. Laulajat ovat aktiivisesti
mukana lauluporukoissa.
– Toivotan kaikki Pääskyn lukijat
lämpimästi tervetulleeksi konsertteihin! Hän rohkaisee myös nykäisemään
hihasta, jos jollakin on sydämessä halu
laulaa. HU

Tupasvilla-asukastuvalla Tuohitie 5 C 24
klo 10-11.30.
23.4. Pääsiäisen jälkeinen keskiviikko.
14.5. Aurinko paistakoon, elämä maistukoon!
Sudensuun asukastuvalla Sudentie 18 D
klo 10-11.30.
24.4. Pääsiäisen jälkeinen torstai.
15.5. Kirkkaat riemun äänet soivat.
Tiedustelut lähiö- ja perhediakoniatyöntekijä
Marjo Rundgren 040-7212028.

5 vuotta 23.4.
Pohjolankatu 4
Ohjelmallinen osuus klo 12 alkaen
* Kirkkoherra Jouni Riipisen tervehdys
* Johtava diakoniatyöntekijä Markku Kukkonen:
Helmikammarin historia
* Eila Jordan: runoja
* Ritva-Liisa Harjumaa ja Toivo Koivula:
"Tuhlaajapoika"-esitys
* Helmikammarin vapaaehtoiset
* Mummomuskarilaiset Harriet Urposen ja Henna
Väistön johdolla
* Kahvitarjoilu
* Avoimet ovet mahdollistavat Helmikammariin
tutustumisen klo 10-12.
Lämpimästi tervetuloa juhlimaan kanssamme!

Luojan luoma liikkuu ja maalaa
rukouksensa.
Rukouspäivä Hillakirkolla, Hillapolku 9,
26.4. klo 12-16.
"Katso: minä luon uutta. Nyt se puhkeaa esiin -ettekö
huomaa? Minä teen tien autiomaahan ja joet kuivuuden
keskelle." Jes. 43: 19.
Syvennämme rukouselämäämme ja hiljennymme
Jumalan läsnäoloon. Tutkimme Isä Meidän -rukousta
oman liikkeen kautta ja mietiskelemme Jesajan tekstiä
rukousmaalauksena.
Voit osallistua vain toiseen tai molempiin osioihin.
Liikekielinen rukous alkaa klo 12 ja rukousmaalaus
klo 14.30. Näiden välissä teehetki.

Konserttien sarja
Rovaniemellä
a´la Maie Kuusik
Ke 16.4. klo 18
Iltamusiikki Ounasrinteen
kappelissa, Maisa SarajärviNuorti, Maie Kuusik. Ruotsin
virsikirjan paastonajan virsiä
suomeksi.

Taitavia paikallisia solisteja

AAMUKAHVIT
SANAN ÄÄRELLÄ

Su 20.4. klo 15
Pääsiäiskonsertti Korkalovaaran kappelissa, useita
solisteja, soitinyhtye ja
kirkkokuoro, Maie Kuusik.
Su 27.4. klo 18
Soitinyhtyeen, Kamarikuoro AVEn ja solistien
konsertti kirkossa.
To 1.5. klo 15 Päiväkonsertti
Korkalovaaran kappelissa.
Tarkista päivitetty
ohjelma:www.rovaniemenseurakunta.fi
Kaikkiin tilaisuuksiin
vapaa pääsy!

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
merita.orell-kiviniemi@evl.fi 040-7301965
tai tellemalmiola@luukku.com

Pääsky

34. vuosikerta
Julkaisija: Rovaniemen seurakunta
Päätoimittaja
Jouni Riipinen
puh. 0400 174 005
jouni.riipinen@evl.fi

Toimituksellinen aineisto
Rovaniemen seurakunnan
tiedotustoimisto,
PL 8104, 96101 ROVANIEMI

Toimitussihteerit
Kari Yliräisänen, puh. 040 5032 734
kari.yliraisanen@evl.fi
Jouni Hagström, puh. 335 5249
jouni.hagstrom@evl.fi

Seuraava Pääsky ke 21.5.2014
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Lehtityöryhmä
Jouni Riipinen pj., Jouni Hagström,
Sanna Kerola, Sirpa Nykänen,
Tuomo Korteniemi, Markku
Kukkonen, Maija Pieskä,
Pirjo Pyhäjärvi, Kari Yliräisänen

Kustantaja
Privat-Medi Oy ja SLP
Painatus
Suomalainen Kirjapaino Oy
Jakelu
Suomen Suoramainonta ja Itella
Tilaukset
25 euroa vuodessa
Painos 31 000

12 • Pääsky

n
e
s
k
u
l
l
e
Osallistuminen
Pääsiäistv:a
konkari

johdattaa
syvemmin pääsiäiseen

A

Tutut imaisivat mukaan
Ennen eläkepäiviään Anna-Liisa
Kostamo työskenteli teatterin tarpeistossa. Seurakunnan väki kävi usein lainaamassa rekvisiittaa
niin pääsiäiseen kuin muihinkin
tilaisuuksiin. Eläkepäivät antoivat
Anna-Liisalle tilaa toimia pääsiäisvaelluksen vapaaehtoisena.
Tuli sellainen mukaan lähtemisen tuntu, kun henkilöt olivat
tulleet tutuiksi. Tampereella asuessani olin mukana seurakunnan lapsityössä. Lapsille sanan vieminen
tuntui luontevalta, Anna-Liisa kertoo.
Meteorologi Jorma Koskela tuli
mukaan tutun ihmisen pyynnöstä.
Jorma kertoo käyneensä katsomassa vaelluksen ennen kuin lupautui
palvelutehtäviin.
Tuosta minäkin saattaisin selvitä
hengissä, totesin nähtyäni kokonaisuuden. Seuraavalla kerralla lähdin
mukaan ja huomasin, että tämähän on mukava tapa valmistautua
pääsiäiseen, joka vuorotyöläisellä

usein menee pysähtymättä ohi niin
kuin muutkin juhlat, Jorma kertoo.

kanssa on viimeisellä aterialla.
Nyt Anna-Liisalla on ystävän rooli erääseen kotitilanteeseen liittyen.
Jorma aloitti aluksi vartiosotilaana Jeesuksen haudalla. Se oli
seisomista hämärässä ilman vuorosanoja. Rooli oli helppo ja aika
persoonaton. Jorma muistaa lasten

Emäntänä, sotilaana
ja Pilatuksena
Anna-Liisa on ollut vuosien aikana emännän roolissa tilanteessa, jossa Jeesus opetuslastensa

ROVANIEMEN KIRKKO
Sunnuntaisin klo 10 messu kirkossa. Tiistaisin klo 8.30 Aamun
rukoushetki kirkon sakastissa. Keskiviikkoisin klo 18 arki-illan
ehtoollinen kirkossa, kuukauden viimeinen ke klo 18 Holy Mass.
Pappi tavattavissa kirkossa ma-pe klo 12-14.
13.04. klo 18

Stabat Mater -konsertti, Seitakuoro, johtaa 		
Kadri Joamets. Pääsylippu12/8/5 € opiskelijat.
14., 15. ja 16.04. klo 18 Ahtikirkko.
16.04. klo 10
lasten pääsiäiskirkko.
17.04. klo 19
Kiirastorstain messu.
18.04. klo 10
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus.
18.04. klo 17.30 ehtoolliskirkko, Rauhanyhdistyksen nuorisoja seurakuntapäivät.
19.04. klo 23
Pääsiäisyön messu.
20.04. klo 10
Pääsiäissunnuntain messu. Messun jälkeen 		
pääsiäisjuhla seurakuntakeskuksen juhlasalissa.
20.04. klo 18
Lavrenchuk – perheyhtyeen konsertti,
ohjelmatulot YV-keräykselle.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 5€.
21.04. klo 10
2. pääsiäispäivän messu.
21.04. klo 18
Tuomasmessu.
22.04. klo 19
Lapin musiikkiopiston iltamusiikki,
Minna Sallisen oppilaat esittävät
pääsiäismusiikkia. Vapaa pääsy.
25.04. klo 18
nuorten messu.
27.04. klo 18
konsertti, soitinyhtye, kamarikuoro AVE,
solisteja. Vapaa pääsy.

04.05. klo 18

messussa saarnaa Lilja Kinnunen-Riipinen,
tulojuhla messun jälkeen srk-keskuksessa.
Rauhattoman Rukous -konsertti, Kairos-yhtye,
Päivi Pulkkinen laulu, piano, Irina Ahola laulu,
Mikko Sorri viulu, Olli-Pekka Kajasviita sello, 		
Roni Helminen kontrabasso ja Petteri Kuivala
rummut. Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 €.

13.04.

srk-keskuksessa ”Tukea saattohoitoon”, pohditaan saattohoidon, saattohoidettavien ja saattohoitajien asemaa ja tehtävää Rovaniemellä.
Pääsiäisvaellus seurakuntakodilla. Opastetut
kierrokset lähtevät klo 12.30, klo 13, klo 13.30,
klo 14 ja klo 14.30.
Klo 11.30 srk-kodilla lähetyksen basaari.

15.04. klo 9.15
ja 10.15
Viirinkankaan kappelissa lasten pääsiäiskirkko.
16.04. klo 12 kinkerit Hengellisessä kerhossa srk-salissa.
16.04. klo 13 srk-keskuksessa Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus.

olleen aina hiljaa ristien luona.
Ohimennen seurasin myös isännän ja Pilatuksen rooleja. Pilatuksia oli monenlaisia, yleensä
rooleissa oli pappeja, olipa kerran
kunnanvaltuutettukin.
Halusin kokeilla, selviäisinkö
Pilatuksena. Kun on tämmönen
mahakas mies niin maaherraksi-

Kevätallakka

16.04. klo 18

miesten saunailta Norvajärvellä,
isäntänä Markku Kukkonen.
16.04. klo 18.30 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
22.04. klo 12-14 muusikko Reijo Vähälä vierailee 			
Helmikammarilla.
23.04. klo 17 srk-kodilla nuorten aikuisten Avioparipiiri.
23.04. klo 18 srk-keskuksessa partiolaisten Yrjönpäivänjuhla.
23.04. klo 18.30 srk-kodin yläsalisissa Jumalan kohtaamisen ilta.
24.04. klo 18 srk-keskuksessa Pyhiinvaellus Raamatun halki.
26.04. klo 17 srk-kodilla opiskelijatyön OMA-ilta.
30.04. klo 13 srk-keskuksessa Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus.
30.04. klo 18.30 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
01.05. klo 13
01.05. klo 18

kristittyjen yhteinen Vappu-juhla.
Yhteiskristillinen tilaisuus.

KORKALOVAARA-YLIKYLÄ
10.04. klo 10
13.04. klo 13

27.04. klo 13
27.04. klo 15
29.04. klo 18

kappelissa lasten pääsiäiskirkko.
kappelissa Palmusunnuntain PerhePyhä. 		
Perhemessu.
Retriittivenyttely Hillakirkolla.
kappelissa Kiirastorstain messu.
kappelissa Jeesuksen kuolinhetken rukoushetki.
kappelissa pääsiäismessu.
kappelissa pääsiäiskonsertti, Maie Kuusik,
yksinlaulajia, kuoroja.
Aamukahvit Sanan äärellä Sudensuun
asukastuvalla, Sudentie 18D. 26.04.
klo 13 Hillakirkossa Rukouksen lähde-rukousiltapäivä Rovaniemen puolesta.
Ylikylän koululla sanajumalanpalvelus.
Kahvit klo 11.30.
kappelissa messu.
kappelissa 4-v synttärit.
Retriittivenyttely Hillakirkolla.

01.05. klo 15
04.05. klo 13

kappelissa vappupäivän konsertti.
kappelissa messu.

15.04. klo 18
17.04. klo 19
18.04. klo 15
20.04. klo 13
20.04. klo 15
24.04. klo 10

27.04. klo 12

OUNASVAARA

KESKIKAUPUNKI
10.04. klo 18

Osallistuminen johdattaa
syvemmin pääsiäiseen

Jorma Koskela ja Anna-Liisa Kostamo

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

04.05. klo 10

han semmoinen sopii myös, Jorma
sanoo hymyssä suin.

Kuvat Rovaniemen seurakunnan arkisto.

nna-Liisa Kostamo on ollut
pääsiäisvaelluksen vapaaehtoisena viisi ja Jorma Koskela puolestaan viisitoista kertaa.

16.04. klo 18
17.04. klo 18
18.04. klo 15
20.04. klo 9
27.04. klo 15
30.04. klo 17
04.05. klo 15

kappelissa iltamusiikki, Maie Kuusik, Maisa
Sarajärvi-Nuorti. Ruotsin virsikirjan paastonajan
virsiä suomeksi, yhteislaulua. Vapaa pääsy.
kappelissa kiirastorstain messu.
kappelissa Jeesuksen kuolinhetken rukous.
kappelissa Pääsiäisaamun messu.
kappelissa messu.
kappelissa Vappuviuhka, lapsiperheiden
tapahtuma.
kappelissa perhemessu, 4- v. synttärit.

Anna-Liisa kertoo, että töissä ollessa kaikki juhlapäivät menivät
vähän läpihuutona. Nyt eläkkeellä
on ollut aikaa paneutua pääsiäisvaelluksen kautta siihen mitä pääsiäisviikko sisältää.
Kiirastorstaina, kun vaelluksen
viimeisetkin tavarat purettu, menen kotiini ja kuuntelen illansuussa
Matteuspassion, joka on kuin jatke
tälle vaellukselle, siitä alkaa pääsiäiseni.
Pitkäperjantai ja pääsiäispyhät
ovat Anna-Liisalle rauhoittumista hiljaisuudessa pääsiäisruokien kera. Anna-Liisalle tärkeintä
pääsiäisessä on sanoma Jeesuksen
ylösnousemuksesta.
Jormalle pääsiäisvaellus on
tapa laskeutua ja valmistautua
pääsiäiseen. Jormankin mielestä
pääsiäisessä ylösnousemus on keskeistä.
Jos ei ole pitkäperjantaita, ei tule
pääsiäistäkään. Aikuisiällä olen tämän syvemmin pystynyt ymmärtämään, Jorma Koskela sanoo. TK/KHY

Saaren-Nammankylät					

SAAREN-NAMMANKYLÄT

13.04. klo 13

Jouttikeron kappelissa palmusunnuntain
messu ja klo 15 Aapakirkossa perhekirkko.
14., 15. ja 16.04. klo 9 ja 10 Aapakirkossa lasten pääsiäiskirkko,
17.04. klo 18 Jouttikeron kappelissa kiirastorstain messu.
18.04. klo 10 Jouttikeron kappelissa ja klo 11 Aapakirkossa
sanajumalanpalvelus.
20.04. klo 11 Aapakirkossa ja klo 13 Jouttikeron kappelissa
messu.
23.04. klo 10 Aamukahvit Sanan äärellä Tupasvillaasukastuvalla, Tuohitie 5C24.
04.05. klo 11 Aapakirkossa ja klo 13 Jouttikeron kappelissa
virsikirkko.

YLÄKEMIJOKI
10.04. klo 10
10.04. klo 10
13.04. klo 13
17.04. klo 18
20.04. klo 11
24.04. klo 10
27.04. klo 11

04.05. klo 11

Vantuksessa perhekerho.
Viirin srk-kodilla toimintapäivä.
Tennilän kylätalolla palmusunnuntain
jumalanpalvelus ja pelimanniseurat.
Auttin kappelissa Kiirastorstain messu.
Viirin kappelissa pääsiäisen messu.
Vantuksessa perhekerho.
Viirin kappelissa Veteraanipäivän jumalanpalvelus ja kunniakäynnit sankarihaudoilla 		
Viirin hautausmaa klo 12.30,
Auttin hautausmaa klo 13.15.
Auttin kappelissa jumalanpalvelus.

ALAKEMIJOKI
10.04. klo 18

kappelissa virsilauluilta. Kahvit Hirvaan
diakonian hyväksi klo 17.30 alkaen.
13.04. klo 13.30 kappelissa perhepyhäkoulu.
15.04. klo 10 kappelissa lasten pääsiäiskirkko.
17.04. klo 19 kappelissa Kiirastorstain messu.
18.04. klo 10 kappelissa Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus.
20.04. klo 10 kappelissa pääsiäismessu.
27.04. klo 12 Rautiosaaren leirikeskuksessa messu.
27.04. klo 13.30 kappelissa perhepyhäkoulu.
04.05. klo 10

kappelissa messu.

16.04. klo 18

Songan Kylätalolla Laskeudumme pääsiäiseen
-virsi-ilta.
Meltauksen kappelissa ja klo 19 Sinetän
kappelissa Kiirastorstain messu.
Sinetän kappelissa ja klo 14
Maijasen kappelissa messu.

OUNASJOKI
17.04. klo 17
20.04. klo 11
04.05. klo 11

Sinetän kappelissa ja klo 14 Meltauksen
kappelissa messu.

