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USKO HYVÄN TEKEMISEEN

T

ämä on tulevien seurakuntavaalien
tunnus. Viestillä halutaan kertoa,
mitä kaikkea hyvää kirkko ihmisten
kautta tekee, mistä hyvän tekeminen
kumpuaa ja mihin kaikkeen äänestämällä
tai ehdolle asettumalla pääsee vaikuttamaan. Vaalitunnus pyrkii aktivoimaan
kirkon jäsenet äänestämään ja toisaalta
rohkaisee ihmisiä ehdolle.
Kirkon ovet ovat avoinna myös muutokselle ja erilaisille mielipiteille. Tavoitteena on, että äänestysprosentti kasvaisi,
edellisissä, vuoden 2010 vaaleissa,
äänestysprosentti oli meillä 16.1 %. Vaalien muina valtakunnallisina tavoitteina
on saada enemmän nuoria ehdokkaita
mukaan hallintoelimiin sekä pyrkimys
siihen, että seurakuntien luottamushenkilöt edustaisivat laajemmin koko kirkon
jäsenistöä.
Lähtökohtaisesti olemme varmaan
hyvin laajalti sitä mieltä, että seurakunnassa tulee olla tilaa erilaisille ihmisille
ja monenlaiselle ajattelulle. Tavoitteena
tulee olla se, että seurakuntalaiset kokevat olevansa tervetulleita kirkkoon ja
kaikkeen seurakunnalliseen toimintaan.
***

On hyvä muistaa myös se, että seurakunnan perusolemus on siinä, että se on uskonnollinen yhteisö. Seurakunnan päätäntäelimissä on hyvä välistä kysellä, kumpaa
painotamme: ihmisten keskinäistä yhteisöä vai kolmiyhteisen Jumalan yhteyttä,
Kristuksen ruumista. Seurakunnan toiminnassa on aina kyse näistä molemmista.
Näiden vaalien alla on nostettu keskusteluun Kirkkolain kohta, jossa ehdokkaaksi
asettuvan kelpoisuusvaatimus ilmaistaan
näin: ”Vaalikelpoinen seurakunnan ja seurakuntayhtymän luottamustoimeen on
kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18
vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu
jäsen”.
Keskustelu on kohdistunut erityisesti
ko. lain määritelmään: ”kristillisestä vakaumuksesta tunnettu”. Kyse on siis siitä,
missä määrin seurakunnalliset päättäjät
sitoutuvat seurakunnan ja koko kirkon uskoon ja miten sitä mitataan? Ongelmaksi
tämä muodostuu silloin, jos seurakunnan
hallintoelimissä oleva tai sellaiseksi aikova
julkisesti ilmoittaisi, ettei tunnusta kirkon
uskoa ja oppia.
Tällä lainkohdalla ei varmasti tarkoiteta sitä, että seurakunnan hallintoelimissä
olevan tai sinne pyrkivän henkilön uskon-

Ihmisen ikiaikainen toivo
Näin sanoo Herra:
– Katso, minä luon uuden taivaan
ja uuden maan.
Menneitä ei enää muistella,
ne eivät nouse mieleen.
Ei, vaan te saatte iloita ja riemuita aina
ja ikuisesti
siitä, mitä minä luon.
Katso, ilon kaupungiksi minä luon
Jerusalemin,
teen riemuitsevaksi sen kansan.
Ja minä riemuitsen Jerusalemista,
iloitsen kansastani.
Ei siellä enää kuulu itkun ääntä,
ei valitusta (Jes. 65).

laatua tai -määrää jotenkin mitattaisiin.
Henkilökohtainen lupautuminen seurakunnan luottamushenkilöksi voitaneen
katsoa myönteiseksi ja julkiseksi tahdonilmaisuksi tunnustaa kirkon oppia. Kyse on
varmaan tahdosta tunnustaa kirkon uskoa. Kyseinen Kirkkolain ilmaisu on jäänyt
menneeseen aikaan ja vaatisi päivityksen.

olisi, että hallintoelimissä toimivat henkilöt olisivat aktiivisia myös käytännön
seurakuntaelämässä ja -työssä, mm.
uusien alueiden alueneuvostojen jäsenet
ovat tärkeällä paikalla alueen toimintaa
luotaessa ja toteuttaessa.
***
Sekä luottamushenkilöinä että seurakunnan työntekijöinä joudumme jatkossa
entistä vakavimmin yhdessä syventymään
kysymykseen, mikä on kirkon ja seurakunnan perimmäinen tarkoitus, tehtävä ja
merkitys aikamme elämän keskellä. Tältä
pohjalta tulee tehdä yhteiset päätökset.
Onneksi kukaan ei yksinään voi tehdä
seurakunnasta oman näköistään. Yhteinen rakentaminen vaatii eri näkemysten
keskinäistä hiomista.
Seurakuntavaalien tunnus rohkaisee
meitä tekemään hyvää ja uskomaan hyvän vaikutukseen keskuudessamme sekä
uskomaan Jumalaan,
joka tekee hyvää.

***
Nyt käytävissä vaaleissa luottamushenkilöt valitaan toimikaudeksi 2015-2018.
Seurakunnassamme alkaa uusi, erilainen
aika vuoden 2015 alussa. Nykyisten seitsemän piirin sijasta toiminta käynnistetään
neljällä alueella. Seurakuntamme liittyy
Kipaan, ts. kaikki talouteen liittyvät asiat
hoidetaan kokonaiskirkon yhteisen palvelutuottajan, kirkon palveluskeskuksen
kautta.
Säästösuunnitelmat yksityiskohdissaan odottavat toimeenpanoaan tulevalla
valtuustokaudella. Tämä merkitsee mm.
sitä, että jokainen investointihanke joudutaan tarkastelemaan uudelta, päivitetyltä
pohjalta.
Käytännön seurakuntatyössä tarvitaan entistä enemmän vapaaehtoisten Jouni Riipinen
toimijoiden työpanosta. Toivottavaa kirkkoherra

Viikon sana
Tämän katoavan on näet pukeuduttava
katoamattomuuteen ja kuolevaisen
kuolemattomuuteen (1Kor 15).
Jumala, taivaallinen Isämme.
Sinä annat ihmiselle elämän
ja otat sen jälleen.
Sinä kätket elämämme hetkeksi
kuoleman salaisuuteen
Jeesus, toivomme.
Suuntaa katseemme yli hautojen.
kohti ylösnousemuksen aamua.
Ja kotiin pääsyä.
Aamen.

Hartaus
me lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä yhdessä
Kristuksen kanssa” (Room.8).
Tekstissä oleva lupaus on vakuutus testamentista meille!
Testamentissa ratkaisevaa on
tekijän määräys ei vastaanottajan ansio. Raamattu sanoo:
”Jos taas jollakulla ei ole ansioita mutta hän uskoo Jumalaan,
joka tekee jumalattoman vanhurskaaksi, Jumala lukee hänen
uskonsa vanhurskaudeksi. Ylistäähän Daavidkin autuaaksi
sellaista ihmistä, jonka Jumala
katsoo vanhurskaaksi hänen
teoistaan riippumatta.” (Room.
4). Jumalan tahto ratkaisee!
Tavallisissa ajallisissa oloissa perintö voidaan jakaa vasta
määrätyn ajan kuluttua siitä,
kun kaikki perilliset ovat saaneet asiasta tiedon. Tämänkin
Jumala on jo hoitanut. Sinullekin on jo kerrottu tieto taivaan

Kirkon kynnys
Pyhäinpäivä kertoo
elämän voitosta

Rukous

Taivaan perillisinä
Muutama vuosi sitten seurasin
erään pariskunnan testamenttiasiaa. Heillä ei ollut omia lapsia ja he olivat testamentanneet
omaisuutensa suvun ulkopuoliselle henkilölle. Kun testamentti aikanaan luettiin, siitä syntyi
kiista, jota ratkottiin oikeutta
myöten. Lopulta asia eteni testamentin jättäjien tahdon mukaan.
Olen usein pohtinut Paavalin
opetusta meidän jokaisen osaksi
tulevasta testamentista – Taivaan perinnöstä. Paavalille oli
ilmoitettu Kristuksen salaisuus,
sovituksen se ulottuvuus, joka
kuuluu kaikille Jumalan lapsille
ja josta hän kirjoittaa: ”Ja jos te
kerran olette Kristuksen omia,
te olette Abrahamin jälkeläisiä
ja saatte periä sen, mikä hänelle
oli luvattu.” (Gal. 3). ”Henki
itse todistaa yhdessä meidän
henkemme kanssa, että olemme
Jumalan lapsia. Mutta jos olem-

Pääkirjoitus

perinnöstä, Jeesuksen käskyn
mukaisesti.
Ennen taivaaseen astumistaan Jeesus antoi opetuslapsilleen määräyksen jakaa tieto
hänen testamentistaan kaikille
maailman kansoille. ”Menkää
kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille” (Mark. 16:15). ”Tämä
valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan,
kaikille kansoille todistukseksi”
(Matt. 24:14).
Meillä kaikilla kristityillä,
Kristukseen turvautuvilla, on
siis tarjolla tuo valtavan suuri perintöosa. Olethan valmis
vastaanottamaan perintöosuutesi uskomalla itsesi Jumalan
perillisten joukkoon. Vain hylkäämällä sen jäät ulkopuoliseksi silloin, kun perilliset saavat
perintönsä.
Jouni Hilke

Jokainen tuntee jonkun edesmenneen. Monelle hän on rakas
ja läheinen, jonka poismenon
jälkeen maailma ei ole enää
entisensä. Hänen kuvansa on
kotona kunniapaikalla ja häntä
muistellaan usein.
Pyhäinpäivä on yhteinen
muistamisen päivä. Kirkoissa
on hartaushetkiä, läheisten haudalla käydään ja kotona sytytetään kynttilä. Näin ihmiset kantavat edesmenneitä rakkaitaan
edelleen sydämissään. Heidän
ei anneta lipua pois, heistä pidetään kiinni muistamalla.
Myös edesmenneet muistavat
ja kantavat meitä rukouksissaan. He ovat saaneet vastauksen ihmiskunnan ikikysymykseen: Mitä tapahtuu kuoleman
jälkeen? Silloin nähdään omin
silmin se, mistä kristinusko voi
puhua vain uskon ja lupausten
kielellä.
Rajan takana Jumalan läheisyys eheyttää ihmisen uudella
tavalla. Ajan haavat paranevat
ja ymmärrys kirkastuu. Edesmenneissä syttyy uusi rakkaus
vielä eläviin. Siksi he haluavat
rukoilla puolestamme, hekin,
joiden kanssa emme ehkä tulleet toimeen kovin hyvin.
Edesmenneet ovat siis pyhiä
toisella tavalla kuin me elävät.
He ovat lähempänä Jumalaa.
Ehkä aavistus tästä saa meidät
puhumaan vainajista hyvää.

Onko kuolemanjälkeinen
elämä mahdollista?
Pyhäinpäivän sanoma nostaa
esiin suuria kysymyksiä. Onko
puhe kuolemanjälkeisestä elämästä realistista? Miten ihminen voi jatkaa elämäänsä, kun
hänen ruumiinsa tuhoutuu?
Häviääkö ihminen olemattomiin kuollessaan?
Kristinuskon mukaan ihmisellä ei ole luonnostaan kykyä
säilyä olemassa kuoleman jälkeen. Se on mahdollista vain
siksi, että on ihmistä suurempi
tahto, joka ottaa hänet vastaan
ja pitää hänet elossa ruumiin
tuhoutumisen jälkeenkin. Näin
ajatus kuolemanjälkeisyydestä
pitää sisällään uskon Jumalaan.
Jos siis maailmankatsomukseen kuuluu usko kaikkeutta
kannattelevaan Kaikkivaltiaaseen, ajatus kuolemanjälkeisestä elämästä ei ole mahdottomuus.
Vastaansanomatonta todistetta kuolemanjälkeisyydestä
kristikunta ei voi antaa. Silti
sen koko olemassaolo perustuu tapahtumaan, jossa kuoleman valta voitettiin: Jumalan
Pojan
ihmiseksitulemiseen,
kuolemaan ja ylösnousemukseen.
Kari Kuula
teologian tohtori
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KUULUTUS ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ
Rovaniemen seurakunnassa toimitetaan 9.11.2014 seurakuntavaalit, joissa valitaan 33 jäsentä kirkkovaltuustoon vuoden 2015 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi.
Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää missä tahansa seurakunnassa ilmoittautumalla ennakkoäänestyspaikassa vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.
Äänestäjällä on oikeus äänestää sen seurakunnan ehdokaslistojen yhdistelmän ehdokasta, missä seurakunnassa
hänet on 15.8.2014 merkitty läsnä olevaksi seurakunnan jäseneksi sekä äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuksi (viimeistään 9.11.2014 16 vuotta täyttävä kirkon jäsen).
Rovaniemen seurakunnan alueella olevassa ennakkoäänestyspaikassa äänestäjällä on tilaisuus tutustua vain
tämän seurakunnan ehdokaslistojen yhdistelmään. Muualle myöhemmin muuttaneen tai muualla ennakkoon
äänestävän on otettava omatoimisesti selvää seurakuntansa ehdokkaista.
Ennakkoäänestys Rovaniemen seurakunnassa järjestetään seuraavissa paikoissa:
1. maanantaista perjantaihin 27.-31.10.2014 päivittäin kello 9.00-18.00
kirkkoherranvirastossa, osoite Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi
2. maanantaista perjantaihin 27.-31.10.2014 päivittäin kello 12.00-18.00
Prismassa, Citymarketissa ja Sampokeskuksessa

KUULUTUS
SEURAKUNTAVAALEISTA
Rovaniemen seurakunnassa
toimitetaan 9.11.2014
seurakuntavaalit, joissa valitaan
vuoden 2015 alusta alkavaksi
nelivuotiskaudeksi 33 jäsentä kirkkovaltuustoon.
Vaalit aloitetaan Rovaniemen kirkossa 9.11.2014
kello 11.00 ja päättyy kello 20.00.
Rovaniemi 1.10.2014
Rovaniemen seurakunnan vaalilautakunnan
puolesta

3. maanantaina 27.10.2014 kello 10.00-12.30
Lapin ammattiopisto, Porokadun toimipisteessä, osoite Porokatu 35
4. maanantaina 27.10.2014 kello 15.00-16.30 Auttin kappelissa
5. maanantaina 27.10.2014 kello 17.30-19.00 Viirin seurakuntakodissa

Simo Rahtu
puheenjohtaja

6. tiistaina 28.10.2014 kello 10.00-12.30 Lyseonpuiston lukiossa
7. tiistaina 28.10.2014 kello 11.00-14.00 Lapin ammattikorkeakoulu,
Rantavitikan kampuksessa, osoite Jokiväylä 11
8. tiistaina 28.10.2014 kello 16.00-18.00 Jouttikeron kappelissa
9. tiistaina 28.10.2014 kello 16.00-19.00 Ounasrinteen kappelissa

ILMOITUS
Rovaniemen seurakunnassa
9.11.2014 toimitettavien seurakuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmät
ovat nähtävänä 19.10.-9.11.2014
seurakunnan ilmoitustaululla
kirkkoherranvirastossa,
osoite Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi.

10. keskiviikkona 29.10.2014 kello 11.00-14.00 Lapin ammattiopistossa, osoite Jokiväylä 9
11. keskiviikkona 29.10.2014 kello 14.00-16.00 Rautiosaaren koululla
12. keskiviikkona 29.10.2014 kello 17.00-19.00 Muurolan kappelissa
13. keskiviikkona 29.10.2014 kello 16.00-19.00 Korkalovaaran kappelissa
14. torstaina 30.10.2014 kello 10.00-16.00 Lapin yliopistolla
15. torstaina 30.10.2014 kello 14.00-16.30 Meltauksen kappelissa
16. torstaina 30.10.2014 kello 17.30-19.00 Sinetän kappelissa
17. torstaina 30.10.2014 kello 16.00-19.00 Aapakirkossa
18. perjantaina 31.10.2014 kello 11.00-14.00 Lapin ammattikorkeakoulu,
Viirinkankaan kampuksessa, osoite Viirinkankaantie 1
19. perjantaina 31.10.2014 kello 16.00-18.00 Kivitaipaleen koululla
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 24.10.2014
ennen kello 16.00 kirkkoherranvirastoon, missä ilmoituslomakkeita on saatavana. Kotiäänestyksen yhteydessä
voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Virasto on tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi auki 24.10.2014 kello 8.00-16.00, puhelin 016 3355206.
Rovaniemi 15.9.2014

Ehdokaslistojen yhdistelmiä on saatavana
kirkkoherranvirastosta sen aukioloaikoina
maanantaista perjantaihin kello 8.00-15.00 ja
torstaisin 8.00-17.00.
Rovaniemi 1.10.2014
Rovaniemen seurakunnan vaalilautakunnan
puolesta
Simo Rahtu
puheenjohtaja

Rovaniemen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Simo Rahtu puheenjohtaja

Luottamushenkilön tehtävät
Mitä luottamushenkilö tekee?
• edustaa seurakuntalaisia
• päättää ja vaikuttaa
• vaalii avoimuutta
• ideoi ja kehittää
• tuo osaamisensa seurakunnan päätöksentekoon
• on seurakunnan työntekijöiden yhteistyökumppani
Mihin luottamushenkilö voi vaikuttaa?
• seurakuntatyön kehittämiseen ja painopisteiden
		valintaan
• kirkollisverojen käyttöön
• kirkon ja muiden seurakunnan toimitilojen
		 rakentamiseen ja korjaamiseen
• seurakunnan virkojen ja tehtävien sisältöihin ja
		henkilövalintoihin
• seurakunnan muiden luottamushenkilöiden kuten
		 kirkkoneuvoston ja johtokuntien jäsenten valintaan
• seurakunnan yhteistyöhön muiden seurakuntien,
		 kunnan ja järjestöjen kanssa
• seurakunnan sisäiseen ja julkiseen viestintään
• seurakunnan tai seurakuntayhtymän toiminnan
		 ja talouden suunnitteluun
• hiippakuntavaltuutettujen, kirkolliskokousedustajien
		 ja piispan valintaan

Vaalikeräys

Vaalikeräys lasten ja
nuorten koulutukseen
Seurakuntavaalien 2014 vaalikeräyksellä tuetaan lasten ja nuorten koulutusta ja
syrjäytymisen ehkäisemistä Suomessa ja kehitysmaissa.
Vaalikeräyksen järjestävät Kirkkopalvelut, Suomen Lähetysseura, Kirkon Ulkomaanapu ja Suomen Pipliaseura. Järjestöt ovat mukana myös vaalikampanjoinnissa.
Vaalikeräyksen tuotto jaetaan tasan neljän keräyksenjärjestäjän kesken:

Osallistumalla ehkäiset syrjäytymistä ja
tuet lasten ja nuorten koulutusta Suomessa ja
kehitysmaissa.

•

Kirkkopalvelut ohjaavat varat lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn
Suomessa erilaisten diakonian hankkeiden kautta.

•

Suomen Lähetysseura kerää varoja Lasten Pankin kummiohjelmiin, joissa
tuetaan varattomien perheiden ja vanhempansa menettäneiden lasten ja
nuorten koulunkäyntiä useissa maissa.

•

Kirkon Ulkomaanapu rahoittaa keräysvaroilla lasten ja nuorten
koulutusta kehitysmaissa.

Keräyslupa POL-2014-6154, voimassa 15.9.-31.12.2014, koko Suomi Ahvenanmaata lukuun ottamatta, myöntänyt Poliisihallitus 15.9.2014.
Keräyslupa ÅLR 2014/7110, voimassa 15.9.2014-31.12.2014, Ahvenanmaa, myöntänyt Ålands landskapsregering 15.9.2014.

Pipliaseura tukee keräysvaroilla lukutaitohankkeita.
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3
Hiltunen Tuija

2
Erola Hannu

kasvatustiet. maist

metsänhoitoesimies

.

4
Huhtala Eero
yrittäjä

5
Kanto Kati

äidink. ja kirjallisuuden lehtori

6
Korteniemi Samuli

9

11
Niemelä Pauli

luokanopettaja

7
Kurunlahti Jukka

8
Latvakoski Veli-Matti

Lääkkö Helena

10
Metsola Outi Aino
opisk., kasvatustiet. yo

linja-autonkuljettaja evp

12
Paananen Aino

13
Riikola Antti

14
Saraste Leena

15
Särkioja Sauli

16
Vaara Jukka

työnjohtaja

hammaslääkäri

työnjohtaja

lääkäri

joht. veroasiantuntija

sairaanhoitaja

isännöitsijä, ITS

ekonomi, konttorinjohtaja

Taustayhteisönä vanhoillislestadiolainen herätysliike.

17
Väliahdet Matti
omaishoitaja

18
Ylinampa Laura

asumisohjaaja, opiskelija

HELMIKAMMARI
Ikäihmisten kodikas kyläpaikka
Pohjolankatu 4, käynti torin puolelta.
Avoinna ma - to klo 10-14.
Tiedustelut
toiminnanohjaaja Arja Rissanen,
0400-376472, arja.h.rissanen@evl.fi

Joulumyyjäiset la 29.11. klo 11-14.
Myytävänä leivonnaisia, käsitöitä, kahviosta
tuoreita torttuja kahvin kera. Arpajaiset.
Otetaan vastaan lahjoituksena leivonnaisia sekä
käsitöitä. Tuotto oman seurakunnan diakoniatyön
hyväksi.
Helmikammarin kyläväen joulujuhla
Norvajärvellä ke 10.12 klo 10-15
Ilmoittautumiset 2.12. mennessä
toiminnanohjaajalle. Joululounas ja jouluista
ohjelmaa. Omavastuu 10 €.
Helmikammarin vapaaehtoisten joulujuhla
Norvajärvellä pe 12.12. klo 10-15.
Ilmoittautumiset Arjalle 3.12. mennessä.

19
Ylitalo Arja
lähihoitaja

20
Nurmela Maria

lähihoitaja, ohjaaja

OMAISHOITAJIEN KIRKKOPYHÄ
Korkalovaaran kappelissa 23.11. klo 13.
Messu, jonka jälkeen kirkkokahvit
seurakuntasalissa.
OMAISHOITAJIEN JA
LÄHEISTEN
VIRKISTYSPÄIVÄ
Norvajärven
leirikeskuksessa 24. 11.
Retki on maksuton.
Päivää vietetään jouluisissa
tunnelmissa ja toistemme
hyvässä seurassa.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset keskiviikkoon 19.11.
mennessä diakoniatoimistoon, 3355236 (puhelimen
puhepostiin voi jättää myös ilmoittautumisen
mainiten oman nimen ja puhelinnumeron,
ruokavalion sekä virkistyspäivän nimen)
tai Sirpa Hiilivirralle, 040-5469421.
Lähtö linja-autoasemalta, tilausajon puolelta klo 9
ja paluu samaan paikkaan n. klo 14.
Tervetuloa!

n Raamattu on uskon ja elämän ylin ohje.
Seurakunnan talous on tasapainotettava
perustehtävät turvaten.
Investoinnit laitettava tarkkaan harkintaan.
Rakenneuudistus tulee viedä päätökseen.
Kirkon tulee olla perustehtävälleen uskollinen.

ANTAA KYYNELTEN VIRRATA-hartaus
sunnuntaina 16.11. klo 18.30
seurakuntakeskuksessa,
Rauhankatu 70,
käynti Yliopistokadun puolelta.
Kynttiläkulkue lähtee
Lordiaukiolta klo 18.
Tapahtuma liittyy valtakunnallisiin
kynttilätapahtumiin, joissa muistamme
itsemurhan tehneitä ja tuemme omaisia heidän
surussaan.
Mukana pastori Marjatta Orava, kanttori
Olli Pylkkänen, Sari Laitinen, Tarja Löf,
Tuula Keskisäntti.

Rovaniemen seurakunnan ohjelmaa
sunnuntaisin
klo 9.55 - 12.
Seuraa ilmoittelua perjantain
Lapin Kansa-lehdessä.
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II KESKUSTA EHDOKASLISTA

21
Ahokas Pertti

22
Ahola Hilpi

23
Ala Helena

24
Ansala Liisa

25
Aspegrén Leena

26
Hakkarainen Artturi

30
Kaisanlahti Janne

31
Kallunki Tapio
opistoups. evp

32
Karvo Seija

lastentarhanopettaja

työnohjaaja

julkishallinnon tradenomi

herastuomari, toiminnanjoht.evp

27
Hedemäki Raimo

28
Ilola Erkki

29
Jänkälä Aarne

toimitusjohtaja

kotiseutuneuvos

sähköasentaja

kiinteistönhoit., eläk.

radioverkkoasiantuntija

vanh.konst.evp, maatal.yrittäjä

oikeustiet.maist.,kirkollisk.edustaja

33
Keränen Mari

34
Keränen Sanna

35
Kinnunen Enni

36
Koho Tellervo

37
Kuoksa Raija

38
Kurvinen Annukka

39
Kämä Anu

40
Lindroos Mikko

41
Mäntymäki Mirja

42
Niemi Yrjö

43
Nuutinen Sulo

44
Paukkunen Reetta

45
Rahtu Simo

46
Strand Teuvo

47
Stålnacke Mirja

48
Tolppi Anni

49
Uotila Asta

50
Uusi-Autti Timo

HTM, johtamisen psykologia

insinööri

eläkeläinen

sairaanhoitaja

oikeustiet. yo

yrittäjä

opiskelija, kotiäiti

hallintonotaari, yrittäjä

toiminnanjohtaja

opettaja, eläk.

eläk., emäntä

urakoitsija

eläkeläinen

toimittaja

restonomi (AMK)

Taustayhteisönä Keskusta

51
Vuolli Jarmo

sovellusasiantuntija

52
Yliniemi Eeva
postivirk., eläk.

n Keskustan ehdokkaiden tavoitteena
on edistää seurakunnan jäsenten asioita kirkkovaltuustossa. Tärkeää on seurakunnan talouden tasapaino, jonka
avulla turvataan toiminnan jatkuvuus.
Pidämme tärkeänä seurakunnan tarjoamia palveluita ja diakoniatyötä. Seurakunnan toimintaa on oltava keskikaupungin lisäksi kaupunginosissa ja kylillä.

Teemme työtä hyvinvoivan seurakunnan eteen, jossa työntekijöillä ja
vapaaehtoistyöhön osallistuvilla on hyvät oltavat.
Seurakunnan viestinnän on tavoitettava jäseniä entistä paremmin.
Rakennamme seurakuntaamme meitä rovaniemeläisiä varten yhteistyössä
muiden seurakunnan ryhmien kanssa.

lehtori

opiskelija

rakennusmestari
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III ROVANIEMEN PERUSKRISTITYT EHDOKASLISTA

53
Zimmermann Leo
toimittaja

54
Raittinen Erik

asiakaspalvelukouluttaja, eläk.

55
Sääskilahti Pertti
myyjä

56
Mikkonen Mika

57
Tapio Mari

oikeustieteen yo

tarjoilija

Taustayhteisönä Perusuomalaiset

58
Jaakola Rauno
opettaja

n Ryhmä koostuu rovaniemeläisistä, joilla on yhteys perussuomalaiseen kansanliikkeeseen. Puoluepolitiikka ei
ole pääasia vaan kristillisyys ja suomalaisuus.
Ryhmä korostaa suomalaisuutta ja suomalaista evankelisluterilaista kristillisyyttä. Tavallisen rovaniemeläisen
kristityn ääni tulee kuulua seurakunnassa.
Laupeus ja armeliaisuus on osa suomalaista kristinuskoa. Myös tavallinen syntinen on tärkeä seurakunnalle.
Hänen ei tarvitse kuulua lahkoihin.

59
Torvinen Matti

varatuomari, auktorisoitulakimies

IV TULKAA KAIKKI - NUORET JA
UUDISTUSMIELISET EHDOKASLISTA
Vaikutteita
Tulkaa kaikki
-liikkeestä
60
Keränen Miikka

kauppa- ja yhteiskuntatiet. yo,
kirkkovaltuutettu

61
Tähtisaari Joni
isonen

62
Ruotanen Ville
opiskelija

63
Vinkki Samuel
opiskelija

64
Koivuranta Juha
opiskelija

Rovaniemen seurakuntavaalien

ENNAKKOÄÄNESTYS 27.- 31.10.
maanantaista perjantaihin 27.- 31.10. päivittäin
kirkkoherranvirastossa klo 9-18, Rauhankatu 70
Prismassa, Citymarketissa ja Sampokeskuksessa klo 12-18
maanantaina 27.10. Lapin ammattiopiston Porokatu 35 toimipisteessä 10-12.30
Auttin kappelissa 15-16.30
Viirin seurakuntakodissa 17.30-19
tiistaina 28.10.
Lyseonpuiston lukiossa 10-12.30
Lapin ammattikorkeakoulu, Rantavitikan kampuksessa, Jokiväylä 11 klo 11-14
Jouttikeron kappelissa 16-18
Ounasrinteen kappelissa 16-19
keskiviikkona 29.10. Lapin ammattiopistossa, Jokiväylä 9 klo 11-14
Rautiosaaren koululla 14-16
Muurolan kappelissa 17-19
Korkalovaaran kappelissa 16-19
torstaina 30.10.
Lapin yliopistolla 10-16
Meltauksen kappelissa 14-16.30
Sinetän kappelissa 17.30-19
Aapakirkossa 16-19
perjantaina 31.10.
Lapin ammattikorkeakoulun, Viirinkankaan kampus, Viirinkankaantie 1 klo 11-14
Kivitaipaleen koululla 16-18

n Viiden nuoren miehen
ryhmä, joka ajaa avointa kirkollista keskustelua
ja päätöksentekoa. Haluamme edistää yhdenvertaisuutta seurakuntalaisten välillä ja tuoda
etenkin nuorten ääni
kuuluviin seurakunnassa. Ehdokkaamme ovat
aktiivisia
seurakuntanuoria, joten haluamme
vaikuttaa etenkin seurakunnan nuorisotyöhön.
Haluamme rakentaa yhteistyötä kirkollisten ryhmien välille. Mottomme
on Tulkaa kaikki -liikkeen
mukaisesti: Kristuksen
kirkko on kaikille.

Mihin hyvään sinä uskot?
Anna äänesi kuulua seurakuntavaaleissa
ja tee kirkosta näköisesi.

Ennakkoäänestys

Vaalipäivä
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V TOIMIVA SEURAKUNTA EHDOKASLISTA

65
Aula Pertti

66
Auer Esa
yrittäjä

67
Autto Heikki

kansanedustaja, HTM

68
Autto Saara

69
Forsman Arvo

70
Haataja Mauri

71
Hagström Seija

erik.sair.hoit., osast.hoit.

72
Harju-Autti Arto

ekonomi, tilintarkastaja

73
Henttunen Matti

74
Jääskeläinen Leena
liikuntaneuvos

75
Kerola Raili

osastosihteeri, herastuomari

76
Koivuranta Jarmo

aikuisopisk., vapaaeht.toimija

77
Luoma-aho Terttu

78
Niva Iida

79
Peuraniemi Asko

80
Ruosteinen Leena

81
Silvennoinen Unto

82
Simonen Hannele

TaM, yliopisto-opettaja

hall.kand.

ylioppilas

yrittäjä

erityisopettaja, sair.koulun rehtori

suuhygienisti

aluepäällikkö

opettaja, eläk.

metsänhoitaja, rehtori

toiminnanjohtaja

palvelusihteeri, eläk.

Taustayhteisönä
Kokoomus
83
Suoheimo Kirsi
yrittäjä, opettaja

84
Tuisku Sara
luokanopettaja

SYYSSATEEN
SIUNAUS
On enemmän! –
Kristittynä maailmassa,
tuoreena Hengessä
Tapahtuma kaikille kristityille
Rovaniemellä 20-23.11.2014
Bob Payne ja Kate Wharton Englanti, Jukka
Jämsén Suomi.
Teemoja
Identiteetti, asenne ja auktoriteetti –
Kristuksessa.
Elämä hyvän ja pahan taistelun
keskellä.
Rakkaus Jumalaan ja lepo Hänessä.
Hengen hedelmä – rakastava, nöyrä
mutta rohkea elämä.
Jumalan kuuleminen, Hengen lahjoilla
palvelu, vastuullinen alamaisuus.

85
Vetri Rosa

opisk., yhteiskuntatiet. yo

86
Vilmilä Merja

hallintotiet. maisteri

87
Virrankoski Mikko
sotaorpo, eversti

Rovaniemen kirkko to- ja la-illat,
Kairatemppeli, Kairatie 37
muut tilaisuudet.

Vietä tunnelmallinen Joulu
Vuontispirtillä

Torstai 20.11.
19 On enemmän! Sanan ja Rukouksen
ilta Rovaniemen kirkossa.

Viisi vuorokautta 22.-27.12.

Perjantai 21.11.
19 Elevate – Ilta nuorille ja
nuortenmielisille Kairatemppelillä.
Lauantai 22.11.
Kairatemppelissä:
10 Brunssi – Nyyttärit, kysymyksiä,
keskustelua puhujien kanssa
12 Sessio 1.
13.30 Ruokailu.
15 Sessio 2. (Lastenhoito).

Hinta
415 € / hlö 2h. huoneessa.
275 € / hlö 3-4h. mökissä,
sis. täysihoidon
joulun herkkuineen.

Ohjelmasta
vastaa pastori Anneli Rantalaiho Turusta.
Yhteiskuljetus Rovaniemeltä, matkasta erillinen
maksu, ilmoittaudu mukaan viimeistään 7.11.

19 Sanan ja Rukouksen ilta
Rovaniemen kirkossa.

Sunnuntai 23.11.
Kairatemppelillä:
11.30 Sessio 3.
13.30 Ruokailu.
15.30 Ylistys ja rukoushetki.
(Lastenhoito).
16 Sessio 4.
Järjestää Rovaniemen ev.lut. srk, helluntaisrk, vapaasrk ja New wine –verkosto

n Sitoutumattomien
ja kokoomustaustaisten
seurakuntalaisten yhteislista. Kristillisiä arvoja korostava seurakuntaryhmä.

Mihin hyvään sinä uskot?
Anna äänesi kuulua seurakuntavaaleissa
ja tee kirkosta näköisesi.

Ennakkoäänestys

99340 RAATTAMA
Puh. 0400 380 093
www.vuontispirtti.fi

Vaalipäivä
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VI SEURAKUNTAVÄEN LAAJAPOHJAINEN VALITSIJA
EHDOKASLISTA

virastomestari

89
Jarva Suvi

kasvatustiet. yo, kotiäiti

90
Jokela Ville-Pekka

91
Karttunen Leena-Maija

92
Kesti Aku

93
Lusenius Maiju

96
Pernu Leena

97
Salmela Markus

98
Virtanen Ismo
opettaja

99
Alapeteri Vappu

suunnittelija evp, yrittäjä

100
Aumala Benny
insinööri

101
Havela Pirjo

kauppatieteiden maisteri

104
Järventie Leena

105
Jääskeläinen Erkki
rak.mest.

106
Kangas Sulo

tuotantotyöntekijä

107
Kokko Kristiina

108
Koskela Jorma

109
Lehmus Antti

112
Marjanen Kirsti
osastonsihteeri

113
Marttala Matti

artenomi, videokuvaaja

114
Miettunen Raimo

115
Nirkkonen Jaakko

116
Palovaara Esko

117
Pekkala Pentti

120
Salo Heikki

121
Sarajärvi-Nuorti Maisa

122
Sääskilahti Leena

123
Toivonen Riitta

124
Vattulainen Lea
keittiöapulainen, eläk.

125
Vuollo Jouni
FT, johtava geologi

88
Alatalo Antti

metsätal.insinööri,
terveydenhoit.opisk.

toimistopäällikkö

ylilääkäri, ihotautilääkäri

sair.hoit.(psykiatrinen),
insinööri(AMK)

kuntohoitaja

toimitusjohtaja, tradenomi

insinööri

eläkeläinen

opiskelija, kuvataidekasvatus

lehtori

opistoupseeri

lehtori, eläk.

lehtori

meteorologi

linja-autonkuljettaja

kotiäiti

hall.tiet. maisteri

eläkeläinen
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AYHDISTYS

VII SOSIALIDEMOKRAATTINEN
VALITSIJAYHDISTYS
EHDOKASLISTA

94
Paakki Jukka

95
Paksuniemi Marko

126
Hiltunen Seija

127
Hovi Jorma

128
Härönen Veikko

102
Hiuspää Rainer

103
Juntunen Tapani
fil. maisteri

129
Iljin Terho

teleasentaja, eläk.

130
Liikkanen Antti
erikoislääkäri

131
Martti Raimo

laboratoriomestari, eläk.

110
Lindström Ilkka

111
Maijanen Irma
lehtori, eläk.

132
Mursu Arja

kehitysvamm.hoit., eläk.

133
Mällinen Maria-Riitta

134
Niukkanen Kimmo

118
Ruokanen Pekka

119
Salmela Asko

135
Norvapalo Helena

136
Piirainen Jouni

137
Rissanen Mari

yrittäjä

valokuvaaja

varatuomari

yrittäjä

kuvataideopettaja

os.vastaava

sosiaalityöntekijä

erikoissairaanhoitaja

rkm, eläk.

kongressisihteeri, FM

autonkuljettaja, eläk.

eläkeläinen

sairaanhoitaja

sairaanhoitaja (AMK)

Taustayhteisönä
seurakunta-aktiiveja

Taustayhteisönä
Sosialidemokraatit

n Ryhmämme korostaa seurakunnan varsinaista
tehtävää. Pääosa ehdokkaista on poliittisesti sitoutumatonta, mukana on myös eri puolueissa toimivia, jotka haluavat toimia seurakunnan hallinnossa
ei-poliittisin tunnuksin.
Listalla on ehdokkaina mm. partio- ja opiskelijatoiminnassa, kuoroissa ja musiikissa, diakonia- ja lähetystyössä, rukouspalvelussa ja jumalanpalvelusten
palvelutehtävissä sekä miestenpiireissä ja muussa
aikuistyössä mukana olevia.

n Haluamme ajaa heikossa elämäntilanteessa olevien ihmisten asioita ja tarjota diakonian kautta sekä taloudellista että henkistä tukea.
Viemme eteenpäin oman krematorion
suunnittelua ja toteutusta yhdessä alueen
kumppaneiden kanssa.
Kehitämme palvelutuotantoa seurakunnan ja kaupungin kanssa.
Ajamme kirkkoneuvoston puheenjohtajuutta luottamushenkilölle.
Edellytämme uuden kirkkoherran valinnassa mahdollisimman avointa valmistelua.

138
Toropainen Paulus
toiminnanjohtaja, HTM
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Ehdokaslistojen yhdistelmä Rovaniemen seurakunnan KIR
Ehdokaslistojen yhdistelmä Rovaniemen seurakunnan

I

KRISTILLISET
PERUSARVOT
EHDOKASLISTA

2
Erola
Hannu

3
Hiltunen
Tuija

II

KESKUSTA
EHDOKASLISTA

21
Ahokas
Pertti

III

IV

ROVANIEMEN
PERUSKRISTITYT
EHDOKASLISTA

TULKAA KAIKKI
- NUORTEN JA
UUDISTUSMIELISTEN
EHDOKASLISTA

22
Ahola
Hilpi

53
Zimmermann
Leo
toimittaja

60
Keränen
Miikka

kauppa- ja yhteiskuntatiet. yo, kirkkovalt.

54
Raittinen
Erik

61
Tähtisaari
Joni

metsänhoitoesimies

kasvatustiet. maist.

työnohjaaja

julkishallinnon tradenomi

4
Huhtala
Eero

5
Kanto
Kati

23
Ala
Helena

24
Ansala
Liisa

yrittäjä

äidink. ja kirjallisuuden lehtori

herastuomari, toiminnanjoht.evp

toimitusjohtaja

asiakaspalvelukouluttaja, eläk.

6
Korteniemi
Samuli

7
Kurunlahti
Jukka
työnjohtaja

25
Aspegrén
Leena

kotiseutuneuvos

26
Hakkarainen
Artturi

55
Sääskilahti
Pertti

62
Ruotanen
Ville

8
Latvakoski
Veli-Matti

9
Lääkkö
Helena

27
Hedemäki
Raimo

28
Ilola
Erkki

56
Mikkonen
Mika

63
Vinkki
Samuel

luokanopettaja

sähköasentaja

myyjä

isonen

opiskelija

työnjohtaja

joht. veroasiantuntija

kiinteistönhoit., eläk.

radioverkkoasiantuntija

oikeustieteen yo

opiskelija

10
Metsola
Outi Aino

11
Niemelä
Pauli

29
Jänkälä
Aarne

30
Kaisanlahti
Janne

57
Tapio
Mari

64
Koivuranta
Juha

31
Kallunki
Tapio

32
Karvo
Seija

58
Jaakola
Rauno
59
Torvinen
Matti

vanh.konst.evp, maatal.yrittäjä oikeustiet.maist.,kirkollisk.edust.

opisk., kasvatustiet. yo

linja-autonkuljettaja evp

12
Paananen
Aino

13
Riikola
Antti
lääkäri

opistoups. evp

lastentarhanopettaja

14
Saraste
Leena

15
Särkioja
Sauli

33
Keränen
Mari

34
Keränen
Sanna

hammaslääkäri

sairaanhoitaja

isännöitsijä, ITS

HTM, johtamisen psykologia

sairaanhoitaja

16
Vaara
Jukka

17
Väliahdet
Matti

35
Kinnunen
Enni

36
Koho
Tellervo

ekonomi, konttorinjohtaja

omaishoitaja

opiskelija, kotiäiti

opettaja, eläk.

18
Ylinampa
Laura

19
Ylitalo
Arja

37
Kuoksa
Raija

38
Kurvinen
Annukka

39
Kämä
Anu

40
Lindroos
Mikko

asumisohjaaja, opiskelija

20
Nurmela
Maria

lähihoitaja, ohjaaja

lähihoitaja

eläk., emäntä

oikeustiet. yo

41
Mäntymäki
Mirja

42
Niemi
Yrjö

hallintonotaari, yrittäjä

urakoitsija

43
Nuutinen
Sulo

44
Paukkunen
Reetta

45
Rahtu
Simo

46
Strand
Teuvo

47
Stålnacke
Mirja

48
Tolppi
Anni

eläkeläinen

opettaja

os

varatuomari, auktorisoitulakimies

eri

o

opiskelija

yrittäjä

toiminnanjohtaja

toimittaja

49
Uotila
Asta

50
Uusi-Autti
Timo

restonomi (AMK)

rakennusmestari

51
Vuolli
Jarmo

52
Yliniemi
Eeva

sovellusasiantuntija

opiskelija

lehtori

insinööri

eläkeläinen

tarjoilija

e

postivirk., eläk.

KUKA VOI ÄÄNESTÄÄ
SRK-VAALEISSA?
Seurakuntavaaleissa saavat äänestää
16 vuotta viimeistään vaalipäivänä
9.11.2014 täyttävät evankelis-luterilaisen
kirkon jäsenet.
Toinen edellytys on, että henkilö on ollut
seurakunnan jäsen 15.8.2014 mennessä.
Rippikoulua tai konfirmaatiota ei edellytetä
äänestämiseen, jäsenyys riittää.
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KI
JA

V

TOIMIVA SEURAKUNTA
EHDOKASLISTA

VI

SEURAKUNTAVÄEN LAAJAPOHJAINEN
VALITSIJAYHDISTYS EHDOKASLISTA

TA

kovalt.

65
Aula
Pertti

66
Auer
Esa

88
Alatalo
Antti

89
Jarva
Suvi

90
Jokela
Ville-Pekka

VII

SOSIALIDEMOKRAATTINEN
VALITSIJAYHDISTYS
EHDOKASLISTA
126
Hiltunen
Seija

TaM, yliopisto-opettaja

yrittäjä

virastomestari

kasvatustiet. yo, kotiäiti

toimitusjohtaja, tradenomi

sosiaalityöntekijä

67
Autto
Heikki

68
Autto
Saara

91
Karttunen
Leena-Maija

92
Kesti
Aku

93
Lusenius
Maiju
kotiäiti

127
Hovi
Jorma

rkm, eläk.

96
Pernu
Leena

128
Härönen
Veikko

kansanedustaja, HTM

suuhygienisti

opiskelija, kuvataidekasvatus

lehtori

69
Forsman
Arvo

opettaja, eläk.

70
Haataja
Mauri

toiminnanjohtaja

94
Paakki
Jukka
yrittäjä

95
Paksuniemi
Marko

kuvataideopettaja

metsätal.ins., terveydenhoit.opisk.

eläkeläinen

71
Hagström
Seija

72
Harju-Autti
Arto

97
Salmela
Markus

98
Virtanen
Ismo
opettaja

99
Alapeteri
Vappu

suunnittelija evp, yrittäjä

129
Iljin
Terho

teleasentaja, eläk.

101
Havela
Pirjo

102
Hiuspää
Rainer

130
Liikkanen
Antti

erik.sair.hoit., osast.hoit.

ekonomi, tilintarkastaja

sair.hoit.(psykiatr.), insinööri(AMK)

73
Henttunen
Matti

74
Jääskeläinen
Leena

100
Aumala
Benny
insinööri

kauppatieteiden maisteri

valokuvaaja

erikoislääkäri

75
Kerola
Raili

osastosihteeri, herastuomari

76
Koivuranta
Jarmo

aikuisopisk., vapaaeht.toimija

103
Juntunen
Tapani
fil. maisteri

104
Järventie
Leena

toimistopäällikkö

105
Jääskeläinen
Erkki
rak.mest.

131
Martti
Raimo

laboratoriomestari, eläk.

77
Luoma-aho
Terttu

78
Niva
Iida

106
Kangas
Sulo

107
Kokko
Kristiina
lehtori

108
Koskela
Jorma

meteorologi

132
Mursu
Arja

kehitysvamm.hoit., eläk.

111
Maijanen
Irma

133
Mällinen
Maria-Riitta

yrittäjä

liikuntaneuvos

hall.kand.

ylioppilas

tuotantotyöntekijä

79
Peuraniemi
Asko

80
Ruosteinen
Leena
aluepäällikkö

109
Lehmus
Antti

hall.tiet. maisteri

110
Lindström
Ilkka
varatuomari

lehtori, eläk.

kongressisihteeri, FM

81
Silvennoinen
Unto

82
Simonen
Hannele

112
Marjanen
Kirsti

113
Marttala
Matti

114
Miettunen
Raimo
insinööri

134
Niukkanen
Kimmo

sairaanhoitaja

117
Pekkala
Pentti

135
Norvapalo
Helena

erityisopettaja, sair.koulun rehtori

metsänhoitaja, rehtori

palvelusihteeri, eläk.

osastonsihteeri

artenomi, videokuvaaja

83
Suoheimo
Kirsi

84
Tuisku
Sara

115
Nirkkonen
Jaakko

116
Palovaara
Esko

yrittäjä, opettaja

luokanopettaja

opistoupseeri

linja-autonkuljettaja

eläkeläinen

erikoissairaanhoitaja

85
Vetri
Rosa

86
Vilmilä
Merja

118
Ruokanen
Pekka

119
Salmela
Asko

120
Salo
Heikki

136
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Jouni
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87
Virrankoski
Mikko

sotaorpo, eversti

yrittäjä

os.vastaava

ylilääkäri, ihotautilääkäri

autonkuljettaja, eläk.

121
Sarajärvi-Nuorti
Maisa

122
Sääskilahti
Leena

123
Toivonen
Riitta

137
Rissanen
Mari

124
Vattulainen
Lea

125
Vuollo
Jouni

kuntohoitaja

keittiöapulainen, eläk.

eläkeläinen

FT, johtava geologi

ÄÄNESTYS
Ennakkoäänestyksen
ajat ja paikat

VARSINAISENA
VAALIPÄIVÄNÄ
SU 9.11.

löydät tämän lehden sivulta 6

Äänestys vain
Rovaniemen kirkossa.

ne löytyvät myös verkosta:
www.rovaniemenseurakunta.fi

Äänestys alkaa
jumalanpalveluksen jälkeen
klo 11 ja jatkuu klo 20 saakka.

lehtori, eläk.

sairaanhoitaja (AMK)

138
Toropainen
Paulus

toiminnanjohtaja, HTM

ENNAKKOÄÄNESTYS KOTONA
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut,
ettei hän pääse äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia
vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan.
Kotiäänestyspyyntö on jätettävä kirjallisesti tai puhelimitse
viimeistään 24.10.2014 klo 16 mennessä kirkkoherranvirastoon.
Ilmoituslomakkeita saa kirkkoherranvirastosta.
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoitaja.
Kirkkoherranvirasto on avoinna arkisin 8-15, to 8-17,

ja perjantaina 24.10.2014 kello 8 -16, puhelin 016 3355 206.
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Tällaiseen hyvään
valitsijayhdistykset uskovat
Pääskyn toimitus esitti kaikille
valitsijayhdistyksille oheiset neljä kysymystä.
Näin ryhmät vastasivat.

KYSYMYKSET
VALITSIJAYHDISTYKSILLE

1.

Vaalien valtakunnallisena tunnuksena on
’Usko hyvän tekemiseen’. Mainitkaa kolme
konkreettista toimintoa Rovaniemen seurakunnasta, jotka ovat teeman mukaista ”hyvän
tekemistä”. Perustelkaa lyhyesti.

2. Seurakunnan

500 000 euron säästöohjelmassa vuosille 2015-2017 esitetään mm.: että
1) nuorisomuusikon virkaa ei jatketa tämän
vuoden jälkeen ja 2) kahdesta vapautuvasta
diakonianvirasta täytetään vain toinen ja toinen virka jää toistaiseksi täyttämättä. Nykyinen
kirkkovaltuusto päättää niistä hyväksyessään
ensi vuoden talousarvion. Mikä on kantanne
näihin esityksiin? Perustelkaa lyhyesti.

3.

Oman krematorion rakentaminen Rovaniemelle on nostettu jälleen keskusteluun.
Mikä on valitsijayhdistyksenne kanta krematorion rakentamiseen. Perustelkaa lyhyesti.

4. Mitä uusia avauksia valitsijayhdistyksenne
esittää tulevalle valtuustokaudelle?

Kristilliset perusarvot
1. Lapsi- ja perhetyö sekä sairaalasielunhoito, seurakunnan vierailut päiväkodeissa, kouluissa ja mm. palvelutaloissa, ruokapankkitoiminta.
2. Nuorisomuusikon toimi on ollut kokeiluluontoinen,
määräaikainen virka, joka päättyy 31.12. 2014. Määräaikaisuuden jatkamiselle ei ole taloudellisia edellytyksiä.
Diakoniatyö on kirkon perustehtäviä - laupeudentyötä ei
saa laiminlyödä. Organisaatiouudistuksen vuoksi on monia virkoja jätetty täyttämättä - diakoniatyön resurssien
turvaaminen on yhteinen haaste valtuustoryhmille. Uusissa seurakuntapiireissä tulee huolehtia diakoniatyön riittävistä voimavaroista ja niiden tarkoituksenmukaisesta suuntaamisesta. Säästötyöryhmän esitys on kaikkien ryhmien
hyväksymä - siitä voidaan poiketa, mikäli yhdessä löydetään
korvaavat säästöt.
3. Kristilliset perusarvot - valitsijayhdistys ei ole ottanut
kantaa yksittäisiin vaaliteemoihin. Nykyisten kirkkovaltuutettujemme kanta krematorion rakentamiseen on ollut torjuva - perusteluina esitämme seuraavaa:
Nykyisessä taloustilanteessa krematorion rakentaminen
ei olisi hyvää taloudenhoitoa - osoittaisi huonoa harkintaa
investoida suurhankkeeseen samalla, kun keskustellaan mm.
Auttin kappelista luopumisesta.
Tuhkaus on rovaniemeläisillekin mahdollista Oulussa ja
Kajaanissa. Seurakunta on avustanut vuodesta 1999 lähtien
kustannuksissa, joita syntyy vainajan kuljettamisesta tuhkattavaksi.
Krematorio olisi hyvin kallis investointi. Krematorion
käyttökustannuksiin ei voi käyttää kirkollisverotuloja.
Arkkuhautaamisen traditio on vahva Pohjois-Suomessa.
Lapin väestö vähenee jatkuvasti, joten nykyiset hautausmahdollisuudet riittänevät pitkälle tulevaisuuteen.
4. Pyhä Raamattu on edelleenkin luterilaisen kirkon ylin
auktoriteetti - sen pohjalta on uusia ilmiöitä tarkasteltava.
Saarnan tulee säilyä keskeisenä osana jumalanpalvelusta.
Henkilöstön tukeminen ja työyhteisön hyvinvoinnista huolehtiminen organisaation muutosprosessissa. Hyvän hallintotavan sekä viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden yhteistyön
edelleen kehittäminen. Heikoista ja vähäosaisista huolehtiminen taloudellisen taantuman ravistellessa yhteiskuntaa.

Keskusta
1. Diakoniatyö: Apua tarvitsevien auttaminen,
niin taloudellisissa kuin vaikkapa perheiden ongelmiin liittyvissä asioissa. Lapsi-, perhe- ja nuorisotyö:
lasten kerhotoiminta, pyhäkoulut ja muu lapsille ja
perheille suunnattu toimina. Rippikoulut ja nuorten
kohtaamispaikat, kuten Katutason toiminta, retket ja
konsertit. Ikääntyneiden palvelut, kuten Helmikammarin toiminta.
2. Kirkkovaltuuston ryhmämme ei ole tehnyt päätöksiä kyseisiin asioihin liittyen, vaan ne tehdään
ryhmäkokouksessa ennen valtuuston kokousta. Molemmissa asioissa päätöstä tulee peilata palveluiden toteuttamiseen; onko mahdollista pärjätä yhdellä
diakoniatyöntekijällä. Meille on tärkeää, että kirkko
tarjoaa apua sitä tarvitseville ja teemme päätöksemme
tähän periaatteeseen nojaten.
3. Emme pidä krematoriota tässä vaiheessa järkevänä investointina, koska seurakunnan talous ei ole
vielä tasapainossa.
4. Seurakunnan toiminnan tulee elää tässä ajassa;
kirkko on merkityksellinen osa yhteiskuntaa ja tärkeä
tuki yksilöille elämän muutoksissa. Seurakunnan toiminnan tulee olla helposti saavutettavissa, ihmisten
keskellä, turuilla ja toreilla. Seurakunnan on nostettava enemmän esille lähimmäisenrakkauden teemaa
nykypäivän yhteiskunnassa, jossa lähimmäisenrakkaudesta ja toisesta välittämisestä on huutava pula.

Rovaniemen
peruskristityt
1. Kirkon toiminnassa lähimmäisen rakkauden
periaate on kantava voima, varsinkin diakonia toiminnassa. Hyvä kodin kirkko näkyy konkreettisesti
nimenomaan kotimaan vähäosaisten ja muiden apua
tarvitsevien auttamisessa.
Kristilliset arvot näkyvät hyvän tekemisenä aina
syntymästä alkaen. Kirkon perusroolia hengellisenä sanansaattajana kristillisten arvojen puolesta on
tuettava aina kehdosta hautaan asti. Tavallinen kadun ihminen on tärkein kirkolle.
Lasten – ja nuorten tukeminen kerhotoiminnassa
vahvistaa perusjäsenistön arvostusta kirkkoa kohtaan. Lapsia ja nuoria ei tule unohtaa. Etsivään lapsija varhaisnuorityöhön on panostettava.
2. Nuorisomuusikon tarpeellisuus on suhteutettava vuosien 2015-2017 säästöohjelmaan.
Tällöinen valinta on tehtävä erittäin harkiten, koska
nuorisomuusikko on ollut osana seurakunnan
toimintaa. Musiikki on osa nuorisokulttuuria myös
kirkossa.
Diakoniatoiminta on erittäin tärkeää vähävaraisille. Diakoniatoiminta mahdollistaa kirkon yhteyden tavalliseen kansaan. Kirkon toimintaan kuuluu
lähimmäisenrakkauden -periaate, eli meidän tulee
auttaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia. On
uskallettava tehdä taloudellisia arvovalintoja diakoniatyön puolesta.
3. On tärkeää että Rovaniemelle saadaan krematorio. Yhä kasvava joukko seurakuntalaisia valitsee
tämän hautausmuodon. Lähin löytyy Oulusta, joten
Lapissa on perusteltua olla sellainen ja nimenomaan
Rovaniemellä.
4. Valitsijayhdistyksemme haluaa auttaa alueemme vähävaraisia ja muita hädässä olevia lähimmäisiä. Etsivä lähimmäisen rakkaus on tärkein periaatteemme tulevalla valtuustokaudella. Lohtua tarvitseva ihminen on etsittävä, kirkko, papit ja muut tekijät
on vietävä keskelle ihmisen elämää. Lisäksi toivomme että Rovaniemelle rakennetaan krematorio.

Tulkaa kaikki - nuoret
ja uudistusmieliset
1. Nuorisotyö, Helmikammari ja Tuomas-messujen vapaaehtoistoiminta. Nämä tarjoavat eri-ikäisille
seurakuntalaisille lämminhenkistä toimintaa, johon
on helppo lähteä mukaan. Nuorisotyön kautta
lähdetään rakentamaan seurakuntayhteyttä, joka
kestää.
2. Emme pidä esitetyistä leikkauksista virkoihin.
Nuorisomuusikon viran saamiseksi tehtiin kova ja
pitkä työ, joka uhkaa mennä nyt täysin hukkaan.
Nuorisomuusikko on kuitenkin vahvasti esillä nuorten eri musiikkitapahtumissa. Diakoniatyö on seurakunnan tärkeimpiä tehtäviä, eikä sitä pitäisi heikentää vähentämällä työvoimaa.
3. Krematorio olisi mielestämme tullut saada alulle jo aikaisemmin. Emme pidä investointia krematorioon seurakunnan tärkeimpänä tehtävänä.
4. Tulemme ajamaan ainakin isosvaltuuston perustamista, jotta nuorten ääni kuuluu myös jatkossa seurakunnan päätöksenteossa. Pyrimme myös
siihen, että päätöksenteosta tehdään avoimempaa
ja helpommin lähestyttävää, jotta kaikki seurakuntalaiset pääsisivät vaikuttamaan paremmin kotiseurakuntansa asioihin.

Toimiva seurakunta
1.Seurakunnan peruspalveluiden turvaaminen Rovaniemellä ja sen lähialueilla.
Huolehditaan, että seurakunnan peruspalvelut kattavat seurakuntalaisten tarpeet vauvasta
vaariin asuinpaikasta riippumatta.
Varmistetaan seurakunnan taloudellinen tasapaino. Keinoina priorisoidaan resurssit seurakunnan peruspalveluihin ja lisätään yhdessä
tekemistä sekä kehitetään toimintaa uuden hallinto-organisaation tavoitteiden mukaisesti.
2. Molemmat diakonian virat on tarkoituksenmukaista täyttää. Vähäosaisten auttaminen
on seurakunnan perustehtäviä. Uuden hallinto-organisaation myötä diakonian toimintatapoja tulee kehittää vastaamaan tämän päivän
seurakuntalaisten tarpeita.
Nuorisomuusikon tehtävä on määräaikainen
ja päättyy 31.12.2014. Palataan järjestelyihin
tulevana valtuustokautena uuden toimenkuvan
muodossa tai järjestellään toiminto sisäisesti
osaksi nuorisotoiminnan työalaa.
3. Seurakunnan krematorio on tavoiteltava
hanke heti kun seurakunnan taloudellinen tilanne sen sallii. Tämän väliajan seurakunta käyttää
Kajaanin ja Oulun krematorioita tukemalla vainajien kuljetuskustannuksia. Kuljetuksen tukimuotoa on kehitettävä tarpeen mukaisesti.
4. Talouden tasapainottaminen ja palveluiden
suuntaaminen seurakunnan ydinpalveluihin.
Hallinto-organisaation toiminnallistaminen
ja sen edelleen kehittäminen kattaen myös sähköisten työkalujen laajentamisen kattamaan
kaiken viestinnän ja ilmoittautumismenettelyt
ml. vapaaehtoistoiminnan.
Kirkko lähelle seurakuntalaisia. Keinoina
muodostaa uusia tapoja toimia ja luoda uusia
kohtaamispaikkoja lähelle seurakuntalaisia.
Vapaaehtoisten sitouttaminen messujen suunnitteluun ja toteutukseen uudenlaisilla toimintatavoilla.
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KIINNOSTAAKO PYHÄ KIRJA?

pappi, lukkari,
lähihoitaja, lakimies,
nainen, poika,
maahanmuuttaja,
maalainen,
opiskelija, eläkeläinen

Avaa Vaalikone

Keneen sinä uskot?
Löydä ehdokkaasi vaalikoneella
ja tee kirkosta näköisesi.

1. Uskomme hyvän tekemiseen ja noudatamme Jeesuksen lähetyskäskyä.
- Tuomme lähellä ja kaukana esiin ilosanomaa Jeesuksesta Kristuksesta – se muuttaa ihmisten sydämen
ja koko elämän ja vie ikuiseen elämään Jumalan valtakunnassa.
- Opetamme seuraamaan Jeesusta. Siihen perustuu
seurakunnan työ lasten, nuorten, aikuisten ja vanhusten
keskuudessa emmekä unohda vapaaehtoistyötä pyhäkouluissa, Helmikammarissa, lähetystyössä ja ystäväpalvelussa.
- Diakoniatyö kokonaisuudessaan auttaa ja tukee lähimmäisiä. Se on käytännön hyvän tekemistä joka päivä.
2. Nykyisen valtuuston kymmenestä jäsenestämme
seitsemän allekirjoitti kannanoton kummankin diakonianviran välittömän täyttämisen puolesta. Myöskään
nyt valtuustoon pyrkivistä ehdokkaista pääosa ei hyväksy diakoniatyön vähentämistä. Perustelemme: Diakonia
kuuluu seurakunnan perustehtäviin. On eettisesti arveluttavaa leikata arjessa vierellä kulkemista. Lisäksi työalajohtokunta on yksimielisesti vastustanut leikkausta.
Pidämme nuorisomuusikon tehtävää tarpeellisena ja
nuorisotyöstä säästämistä lyhytnäköisenä. Jos nuorisomuusikon virkaa ei nyt voida vakinaistaa, pidämme tärkeänä, että uusi esitys tehtäisiin esimerkiksi silloin kun
nuorisotyössä vapautuu seuraavan kerran virka.
3. Kirkkolaki muuttui joulukuussa 2012 jonka jälkeen
hautaustoimen investointeihin ei voine käyttää kirkollisverovaroja. Tämän vuoksi krematorion rakentaminen
aiheuttaisi tarpeettoman paljon korotuspaineita hautaustoimessa perittäviin maksuihin. Nykyinen käytäntö
kuljetustukineen on seurakuntalaisille ja seurakunnalle
taloudellisesti järkevin vaihtoehto.
4. Haluamme erityisesti tukea uusia ja jo idullaan
olevia työmuotoja:
- Tavoittavaa evankeliointia – evankeliointi tulkoon
elämäntavaksi kaikille kristityille. Neuvotaan ja koulutetaan, varustetaan ja tuetaan jokaista kristittyä viemään
hyvää sanomaa Jeesuksesta muita kunnioittaen ja rakkaudella!
- Pyrimme tavoittamaan ja aktivoimaan myös nuoria
ja keski-ikäisiä mukaan seurakunnan toimintaan - miestyötä unohtamatta.
- Tehtäviin koulutettuja maallikkoja tulee yhä enemmän ottaa mukaan seurakunnan palvelutyöhön.

Tule virkistymään Sanan ja rukouksen äärellä
Korkalovaaran kappelin raamattupiiriin tiistaipäivinä 28.10., 11.11., 25.11. ja 9.12. klo 18.
Piirin vetäjänä pastori Mikko Reijonen,
joka on toiminut raamattuopettajana
Raamattuopisto-säätiössä.

Tervetuloa

PARISUHTEEN
N
VUOSIHUOLTOO

su 26.10. klo 13
seurakuntakeskuksen juhlasaliin
Rauhankatu 70 B

Ohjelma

Löydä oma ehdokkaasi.
www.mtv.fi/uutiset/vaalikone

Laajapohjainen
seurakuntaväki

Miten olemme luotuina yhtä?
Miten Jumalan armo ja rakkaus
välittyy elämässämme?
Miten sovitus näkyy nykyään?
Mitä raamatunkertomukset
puhuvat meille tänään?

Sosialidemokraatit
1. Pidämme tärkeänä, että seurakunnan keskeisistä toiminnoista pidetään
kiinni myös taloustilanteen tiukentuessa.
Näitä toimintoja ovat diakoniatyön monipuoliset palvelut, nuorisolle suunnattu
palvelutoiminta ja perheiden tukeminen.
Haluamme nostaa esiin myös näihin työaloihin liittyvän mittavan vapaaehtoisten
työpanoksen.
2. Katsomme, että kaikki Rovaniemen
seurakunnan työpaikat ovat tärkeitä. Tiukassa taloustilanteessa joudutaan kuitenkin tekemään myös vaikeita ratkaisuja.
Oletamme kirkkoneuvoston valmistelleen
säästöohjelman niin, että kyseiset tehtävät
kyetään hoitamaan jatkossakin. Paikkakunnalla on paljon musiikin opiskelijoita
ja harrastajia, joista on mahdollista innostaa seurakunnan musiikkitoimintaan
innokkaita avustajia.
3. Ryhmämme kannattaa krematorion
rakentamista Rovaniemelle. Viime kaudella selvitettiin jo krematorion rakentamisen käytännöt, lupamenettelyt ja kustannus-arvion. Esitämme, että seurakunta
selvittää eri rahoitusvaihtoehdot ELY:n,
EU:n ympäristörahastojen ja muiden Lapin seurakuntien mahdollisuudet. Paikkakunnalla toimiva krematorio antaa tasavertaisen mahdollisuuden tuhkaukseen.
Nyt vähävaraisen vainajan kohdalla tämä
ei toteudu, kun seurakunnan myöntämä
avustus jäsenelleen kattaa vain pienen
osan tuhkausmatkasta.
4. Näemme seurakuntayhteyden laajana mahdollisuutena, jossa luottamushenkilöt, työntekijät ja vapaaehtoiset verkottuvat evankelioitumisessa ja käytännön
toimissa.
Madalletaan kynnystä tulla talkoohengessä mukaan. Tehdään arjen palvelutekoja ja tuodaan lohtua kanssaihmisille.
Konkreettisena toimintana seurakunnan
viitekehyksessä voitaisiin rakentaa palvelurinki, joka tarjoaisi juttuseuraa ja
ulkoiluttajia niin kotona kuin palvelukodeissakin asuville ikäihmisille.

Klo 13-14.30 ”Vuorovaikutus ja yhteiset pelisäännöt perheessä” Luennoitsijoina
perheterapeutti Ritva Huusko ja puoliso
Vesa Huusko
Klo 14.30 Kahvitarjoilu
Klo 15-16 Keskustelu jatkuu.
Lastenhoito (yli 3 v.) on järjestetty seurakuntakodilla Rauhankatu 70 F.
Ilmoittautumiset tarjoilun ja lastenhoidon vuoksi
23.10. mennessä taina.alatarvas@evl.fi tai
3355250 (ma-pe klo 9-12).
Ilmoita samalla ruoka-allergiat ja lastenhoitoa
tarvitsevien lasten iät ja nimet.
Lämpimästi tervetuloa
Rovaniemen seurakunta
Perheneuvonta

ERÄÄN AVIOLIITON VUODENAJAT
Ounasrinteen kappelilla
ke 19.11. klo 19.
Esitys avioliiton vaiheista
Riitta Hämäläisen runojen,
Viivin ja Wagnerin sekä
musiikin siivittäminä.
Käsikirjoitus ja esiintyjät
Soile ja Veikko Vasko
Ohjaus Kaisa Lakkala
Säestys ja valokuvat Laura Kotamäki
Kahvitarjoilu. Lämpimästi tervetuloa!

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 10.12.2014
Aineisto ma 24.11.2014

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 Lehtipaino Oy
Jakelu
Suomen Suoramainonta ja Itella
Tilaukset
25 euroa vuodessa
Painos 31 000
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Kirkkomusiikkipäiviltä
innostuksen siemeniä
O
26.10. klo 15 konsertti, Ristiveto-oktetti sekä
EMMY-trio Pellosta Raili Askan johdolla.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 €.
02.11. klo 18 Estonia in memoriamSeitakuoron konsertti. Pääsylippu 15/10/5.
06.11. klo 19 Brahms – Schumann –konsertti
sanoin ja sävelin. Anna Rajamäki alttoviulu, Elina,
Satu Elijärvi piano, Ulla Miettunen tekstit. Vapaa
pääsy.
23.11. klo 18 Johanna Kurkela - Joulun lauluja.
Johanna Kurkela laulu, Tomi Aholainen piano,
laulu, Lasse Piirainen koskettimet, laulu, Tero
Siitonen basso. Pääsylippu 28/30 €.
30.11. klo 18 Adventtivesper, Rovalan kuoro,
johtaa Kadri Joamets, urut Mauri Miettunen.
Vapaa pääsy, kolehti.
VIRRESTÄ VOIMAA
Laulamme yhdessä kanttoreiden johdolla
srk-keskuksessa aina
parillisen viikon keskiviikkona klo 13.

Klo 10 kirkossa messu, Jouni Riipinen, Sari Kuirinlahti, Ruusu Tervaskanto,
Seitakuoro, joht. Kadri Joamets, Karjalaseura.
Messun jälkeen ekumeeninen muistohartaus Ruokasenpuistossa.
Klo 10 Jouttikeron kappelissa messu, Karita Kaukonen, Tauno Savioja, kuoro.
Klo 10 Muurolan kappelissa sanajumalanpalvelus, poisnukkuneiden
muistohetki, Mikko Reijonen, kirkkokahvit.
Klo 11 Sinetän kappelissa messu, Reino Tikkinen.
Klo 13 Korkalovaaran kappelissa messu, Mikko Reijonen.
Klo 14 Maijasen kappelissa messu, Reino Tikkinen.
Klo 15 Tavivaaran kappelissa poisnukkuneiden
muistohetki, Marjatta Orava.
Klo 15 Viirinkankaan kappelissa poisnukkuneiden
muistohetki, Mikko Reijonen.
Klo 17 Meltauksen kappelissa messu, Reino Tikkinen.
Klo 18 Ounasrinteen kappelissa messu, poisnukkuneiden muistohetki,
Eeva-Liisa Jääskelä.
Klo 18 Auttin kappelissa iltakirkko, poisnukkuneiden muistohetki,
Mirja-Liisa Lindström, Mauri Miettunen, kuoro.
Klo 18 kirkossa poisnukkuneiden muistohetki, Sari Kuirinlahti.

Iloa elämään!

8.11. klo 10-17 Maakuntakatu 6, Rovaniemi
(harjoittelukoulun liikuntasalissa)

klo 10 Askeleissasi kulkea saan, kehollinen aamunavaus
klo 11 Gospel-lattarit™ -peruspalikat paikoilleen; kehoergonomiaa ja tanssitekniikan perusasioita mukavasti ja armollisesti.
klo 12 – 13 TAUKO
klo 13 Gospel-lattarit™-tanssitunti: kristillisen musiikin tahdissa
tutustumme vauhdikkaasti eri latinalaistanssien tunnelmiin ja
askeleisiin.
14.30 - 15 TAUKO
klo 15 GL Special: hidastempoisempaa tanssillista tunnelmointia
kauniin, kristillisen musiikin ja rukouksen äärellä.
klo 16 Venyttelyä, keskustelua, rentoutusta ja rukousta.
Päivä päättyy klo 17.00
Ohjaajina Gospel-lattarit™-pääkouluttajat Asta Lehtimäki ja
Piialiina Helminen. Kurssi on suunnattu aikuisille. Hinta on 20 €.
Opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset 15 €.
Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset:
retriittiliikunnanohjaaja Tellervo Malmiola
puh. 040-721 6231 tai tellemalmiola@luukku.com.
Ilmoittautuneille lähetetään osallistumisohjeet.

L

ämpimästi tervetuloa tutustumaan Gospel-lattareihin, nauttimaan kristillisestä latinalaismusiikista ja liikkeestä sekä etsimään oman kehon
hyvinvointia armollisessa ilmapiirissä. Et tarvitse aikaisempaa tanssikokemusta. Päivä sopii kaikenikäisille,
-näköisille ja –kokoisille naisille, olet tervetullut juuri sellaisena kuin olet!
Gospel-lattarit™-päivän järjestää Rovaniemen seurakunnan
aikuis- ja opiskelijatyö yhteistyössä Tampereen NNKY:n kanssa.

kuoroja paljon enemmän, sillä kaupunkialueen kaikki kuorot ja osa
yhtyeistä ovat vuorollaan palvelemassa pääkirkon messussa, kiitos
heille siitä.
Mutta tuota esitystä kuunnellessa heräsi kysymys, missä ovat
rovaniemeläisten
jumalanpalvelustemme vastuuryhmät, jotka
olisivat aktiivisesti ja suhteellisen
säännöllisesti kokoontuvia pienpiirejä? Tarvitsisimme joka kappelille
oman vastuuryhmän, joka innostuneesti miettisi, miten minun kappelini voisi tulla eläväksi kokoontumispaikaksi. Miten me tavoitamme
valtavien lähiöiden väen kotikappeliin? Tai miten maaseutukappeleissa olisi mahdollista olla aktiivisesti kutsumassa ja kuljettamassa
niin yksinäisiä kuin perheitäkin kirkonmenoihin. Konstit ovat monet,
jos innostusta vain löytyisi. Sanalla
sanoen rakkaus on kekseliäs.
Yksi peruslähtökohta Muuramessa oli oikea asenne, joka tulee rukouksesta, seurakuntalaisten

ja työntekijöiden työtoveruudesta.
Yhteinen asia kun luo iloa ja innostusta, myös vastakkainasettelu vähenee. Muotojen osalta siellä noudatetaan kirkkokäsikirjaa, mutta
toimittamisessa epämuodollisuutta
ja välittömyyttä. Työntekijän identiteetti on muotoutumassa työntekijästä enemmän vastuunkantajien
valmentajaksi.
Siinäpä meillekin mietittävää.
Toki muutakin mukavaa päivillä
oli, mm. Barentsin alueen musiikkiryhmien esitykset Luleån hiippakunnasta sekä Inkerin kirkosta.
Mutta joka tapauksessa innostuksen siemeniä jäi kotimatkalle muhimaan.

Mauri Miettunen
johtava kanttori

”Valo varjot hajottaa” –lähetysjuhla
t-paita on nyt tilattavissa.

Pyhäinpäivänä
1.11.2014

Gospel-lattarit
lauantai

ulussa vietettiin lokakuun alussa
hiippakunnallisten kirkkomusiikkipäivien juhlavuotta. 50 vuotta
on kokoonnuttu kulloinkin ajankohtaisten kirkkomusiikkiasioiden
ääreen. Oulu on siis ainoa hiippakunta Suomessa, missä tällainen
traditio on syntynyt. Mielenkiintoista oli tänä vuonna kuulla, miten
Muuramen seurakunnassa on toteutettu jumalanpalveluksen uudistamista.
Ensinnäkin siellä ei puhuta vapaaehtoisista, vaan vastuunkantajista. Se kertoo paremmin siitä,
miten merkittävä rooli tällaisilla
seurakunnassa toimivilla ihmisillä voi olla. Muuramessa on klo
10 messun toteutuksessa mukana
11 vastuuryhmää ja 5 kuoroa, 6
nuorten ryhmää sekä lisäksi Martat
ja Maataloustuottajat ym. vastaavat toimijat. Kukin siis vuorollaan.
Myös Muuramessu ja perhemessu
kuuluvat kerran kuukaudessa ohjelmaan erityistapahtumina. Toki meillä Rovaniemellä on esim.

Sävelkaikuja

n Valtakunnalliset lähetysjuhlat lähestyvät päivä
päivältä. Kerro naapureille ja ystäville, että lähetysjuhlat ovat tulossa. ”Ai mitkä ne sellaiset on?”
varmaankin joku kysyy. Lähetysjuhlat ovat Suomen Lähetysseuran ja Rovaniemen seurakunnan
järjestämät hengelliset kesäjuhlat, joilla saamme
kuulla Jumalan suurista teoista eri puolilla maailmaa, rukoilla ja hiljentyä.
Voit kertoa juhlista esim. pukeutumalla lähetysjuhla t-paitaan. Paitatilauksen teet kätevästi seurakunnan nettisivuilla www.rovaniemenseurakunta.
fi Jos et käyt nettiä, voit soittaa lähetysjuhlien
pääsihteerille Pirita Buchtille p. 0400-365878 arkisin klo 9-15. Lähetysjuhlapaitatilauksia otetaan
vastaan 19.12. asti. Paidat ovat valmiina tammikuussa, mistä ilmoitetaan jokaiselle paidan tilanneelle henkilökohtaisesti. Paidan hinta on 20 € ja
se maksetaan käteisellä paidan hakemisen yhteydessä. Paidat haetaan seurakuntakeskuksesta.
Paitojen koot ovat: kapea lady fit –malli koot
S-XL ja suorahelmainen t-paita koot S-XXXL.
Lähetysjuhlaterveisin
Pirita Bucht
Valtakunnallisten lähetysjuhlien pääsihteeri

TM

70 vuotta kirkon
perheneuvontaa

Kappalaisen virkoja hakeneet
todettiin kelpoisiksi

n ”Älkää ottako avioeroa.
Tarjoamme apua vaikeuksissanne”. Näistä pastori Matti Joensuun legendaarisista
sanoista, lehti-ilmoituksesta
Tampereella vuonna 1944 sai
alkunsa kirkon perheneuvontatyö.
Elettiin sitä aikaa, kun miehet palasivat sodasta perheittensä luo. Sopeutuminen perhe-elämään oli kova haaste,
puolin ja toisin. Tähän tilanteeseen kaksi pastoria alkoi
tarjota keskusteluapua perheasioissa kamppaileville.
Nyt perheasiain neuvottelukeskuksia on 41:llä paikkakunnalla. Rovaniemen seurakunnan perheasianneuvottelukeskus aloitti toimintansa
seitsemäntenä 11.4.1958.

n Rovaniemen seurakunnan kahta eri
kappalaisen virkaa (yhteinen srk-työ,
keskikaupunki) hakeneet todettiin
kaikki kelposiksi Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin istunnossa 16.10.
Yhteisen srk-työn kappalaisen
virkaa ovat hakeneet Timo Ellonen,
Pentti Kallioranta, Ilari Kinnunen,

Tuomo Korteniemi, Sari Kuirinlahti
ja Elina Rask-Litendahl. Keskikaupungin kappalaisen virkaa hakivat Ellonen ja Kuirinlahti.
Seuraavaksi tuomikapituli lähettää
seurakunnalle lausunnon hakeneista,
jonka jälkeen kirkkovaltuusto suorittaa valinnan.

perheasiain
neuvottelukeskuksessa
keskiviikkona
19.11. klo 11-18
Maakuntakatu 7.
Klo 12-14 musiikkituokio.
Tervetuloa!
Rovaniemen seurakunnan
Perheasiain
neuvottelukeskus
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RIPPIKOULUT ALOITTAMASSA
R

ippikoulujen vaihtotoiveaika päättyi 10.10.
Vaihtotoiveita tuli 45, siis jonkin verran vähemmän kuin aikaisempina vuosina. Toiveista
on tällä hetkellä toteutumatta
15. Listat säilytetään rippikoulutoimistossa ja vaihtoja
tehdään myöhemminkin, jos
ryhmissä vapautuu paikkoja. On kuitenkin tärkeää, että
vaihtoa odottava nuori aloittaa rippikoulunsa siinä ryhmässä, missä on tällä hetkellä.
Ilmoittautumisajan päättymisen (30.6.) jälkeen tuli vielä 31 uutta rippikoululaista,
jotka sijoitettiin niihin ryhmiin, joissa sillä hetkellä oli
tilaa. Muutaman onnellisen
ykköstoivekin toteutui.

Sähköpostitiedottamisessa
ongelmaa
Tänä vuonna ilmoittauduttiin
ensimmäisiä kertaa sähköisesti. Tämä mahdollisti mm. sen,
että saatoimme jatkaa ilmoittautumisaikaa kesäkuun lopulle, kun aiemmin ilmoittautuminen päättyi toukokuun lopulla.
2.9.2014 sähköisesti lähetetyt
rippikouluinfot menivät gmail.
com -osoitteiden osalta roskapostiin. Pahoittelemme tästä
aiheutunutta harmia. Meillä ei
ollut ennakkoon tiedossa, että
näinkin voi käydä. Yritämme
saada jatkossa tämän toimimaan paremmin.

ilmoittavat omille ryhmilleen
kokoontumisista. Kaikki rippikouluun liittyvät tapaamiset
ovat tärkeitä ja läsnäolo niissä
välttämätöntä.
Rippikoulu kestää 80 tuntia
ja sitä kädään vähintään puolen vuoden ajan. Jos oman
rippikoulusi asioissa on epäselvyyttä, ota yhteyttä ensisijaisesti oman ryhmäsi työntekijöihin. Heidän yhteystiedot
löytyvät rippikoululaiselle tulevasta infokirjeestä ja myös
netistä.

Rippikoulujen leiri- ja
konfirmaatioajoissa
muutoksia

Keväällä ilmoitettuihin leirija konfirmaatioaikoihin on
joidenkin osalta tullut pieniä
tai vähän isompia muutoksia.
Muutoksia aiheutui siitä, että
kaikki leirit päätettiin pitää
Norvajärven leirikeskukses-

sa ja leirit kestävät edelleen
5 vuorokautta niin kuin ennenkin. Jotta kaikki saatiin
Norvajärvelle mahdutettua,
leirejä alkaa ja päättyy myös
keskellä viikkoa ja viikonloppuna. Lisäksi 12.-14.6.2015
Rovaniemellä pidettävien valtakunnallisten Lähetysjuhlien
aikana ei pidetä rippikoululeirejä.

Vanhempainillat
Rippikoulu on myös koko
perheeseen vaikuttava asia.
Jokaisen
rippikouluryhmän
vanhemmille pyritään järjestämään vanhempainilta rippikoulun alkutaipaleella, jolloin
vanhemmilla ja työntekijöillä
on mahdollisuus kahvikupposen äärellä keskustella kaikesta rippikouluun liittyvästä ja
muustakin, tutustua toisiinsa
ja myös toisten rippikoululaisten vanhempiin.

NUORISOTYÖ
ILMOITTAA!!

Muualla rippikoulun käyvät
Moni nuori käy rippikoulunsa
muualla kuin oman seurakunnan rippikoulussa. Heille lähetetään marraskuun alkupuolella infokirje, josta selviää, millä
tavalla heidän kotiseurakuntayhteysjakso hoidetaan. Jos
tähän ryhmään kuuluva nuori
ei ole ilmoittautunut sähköisesti, toimita osoitetietosi rippikoulutoimistoon infokirjeen
postitusta varten.
”Kuljemme yhdessä tällä
tiellä, jolla jo muinoin kuljettiin. Usko ja toivo yhteinen
yltää näin halki aikojen. Kuljemme yhdessä pitkää matkaa,
luottamus kasvaa hiljalleen.
Kaipaus meihin vielä jää,
kaukana siintää määränpää”.
( Virsi 814 )
Maija Pieskä
016-3355281, 040 5268289
maija.pieska@evl.fi

AVUSTAJAKOULUTUS KUTSUU
VIELÄ SOPII MUKAAN!!
Koulutuksen seuraava kokoontuminen ke 12.11.
klo 17-19 seurakuntakodilla.
Koulutus tarkoitettu isoskoulutuksen käyneille.
Tervetuloa joukolla mukaan!
NUORTEN KAUNEIMMAT JOULULAULUT
20.12. klo 16 kirkossa.
SYKSYN ISOSKOULUTUSLEIRIT
NORVAJÄRVELLÄ
28. - 30.11. Isosleiri II
12. - 14.12. Isosleiri III vain tarvittaessa
Max 30 / leiri
Leirit tarkoitettu itukoulutusvuoden käyneille
Ilmoittautumiset sähköisesti
www.rovaniemenseurakunta.fi

NUORISOTYÖ
ILMOITTAA!!

NUORISOTYÖN TIIMI, Ainonkatu 3, ”AIKKU ”
KATUTASO nuorisotila, Kansankatu 17
www.rovaniemenseurakunta.fi
Nuorisotoimisto ke klo 15-17, 040-1837747
Nuorisopastori 0400-194845
Nuorisosihteeri ja rippikoulutoimisto
3355281 ti klo 10-14 ja ke 11-15
Erityisnuorisotyön toimisto 3355286
Partiotoimisto 3355285
Sähköposti etunimi.sukunimi @ evl.fi
Jarva Ari nuorisopastori 0400-194845
Pieskä Maija nuorisosihteeri 040-5268289
Kallio Jenni v.s. erityisnuorisotyö 0400-690465
Rautio Tero erityisnuorisotyö 040-5713372
Pylkkänen Olli nuorisomuusikko 040-1732100
Pehkonen Antti partiotyö 040-7414531
Rautio Katariina Alakemijoki 040-7321989
Mäki-Hirvelä Petteri keskusta 040-7218862
Orell-Kiviniemi Merita
Korkalovaara-Ylikylä 040-7301965
Laakko Minna Ounasjoki 0400-138143
Rinne Juho v.s. Ounasvaara 040-7300153
Päivinen Paula
v.s. Saaren-Nammankylät 040-5469408
Hytinkoski Mari Yläkemijoki 040-5832517

Vähintään puolen vuoden
rippikoulumatka
Rippikouluryhmät ovat valmiita aloittamaan kokoontumiset. Lähes kaikilla ryhmillä on nimettynä teologi,
nuorisotyöntekijä ja kanttori.
Kunkin ryhmän työntekijät

Puuhaa lapsille!
Karhu on käynyt labyrintin keskellä, ja sen villapaita on
purkautunut matkalla kotiin! Ratkaise labyrintti ja auta
karhua piirtämällä villapaidan kuvio loppuun.

ALOITA
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Lapsen suru
on usein piilossa
ruaan. Koti- ja muissa roolileikeissä voidaan helposti tavoittaa todellisen elämän tilanteita.

Musiikki rauhoittajana tai
paineenpurkamiskeinona
Musiikki voi rentouttaa ja rauhoittaa lasta. Musiikkia voi käyttää
paineen purkamiskeinona ja jopa
riehumisen apuvälineenä. Turvallinen riehumishetki voi vähentää
ahdistusta.
Jollakin lapsella voi olla lempilaulu, jota hän haluaa kuulla yhä
uudestaan siitä huolimatta, että se
saa hänet itkemään. Lapsi samaistuu sairastuneeseen karhunpentuun ja musiikin kautta hän pääsee
käsittelemään tunteitaan.

Pieni lapsi ei osaa nimetä pahaa oloaan suruksi.

L

apsi itkee lohduttomasti.
Hänellä on paha olla. ”Mennään katsomaan leluja, kaikki on hyvin”, aikuinen voi sanoa.
Hän yrittää saada lapsen ajatukset
muualle. Entä, jos kaikki ei olekaan hyvin?
Näin me aikuiset usein sivuutamme lapsen kokemuksen. Mitä
tapahtuisi, jos aikuinen vain ottaisi lähelle ja haluaisi kuunnella
lasta? Antaisi luvan itkeä, ottaisi
ikävän vastaan. Kun pahaa oloa
tarkastelee vähän lähempää, se voi
pienentyä.
Ennen kuin voimme auttaa lasta,
meidän on kohdattava itsessämme sureva lapsi. Omille suruille

on syytä antaa tilaa. Kannamme
mukanamme sitä lasta, joka olemme olleet. Kun jossain tilanteessa
huomaamme, että ylireagoimme,
mukana on tunteita ja kokemuksia
lapsuudesta. Jotta voimme rakastaa toisiamme, on meidän opittava
rakastamaan itseämme.

Auttaminen on surutyötä
Kohdatessamme surevan lapsen,
on vain yksi tie. Meidän tulisi saada lapsi avautumaan surustaan, puhumaan tai leikkimään sitä. Surun
käsitteleminen on surutyötä. Aikuinen on tukija ja auttaja, joka ei
tyrmää eikä työnnä pois. Aikuisen

tehtävä on kuunnella ja ymmärtää.
Surun läpi käymiseen voi hyödyntää kirjoja. Tarinoiden roolihenkilöiden kautta päästään
juttelemaan tapahtumista ja peilaamaan niitä omaan tilanteeseen.
Lapsi samaistuu helposti tarinoiden keskushenkilöihin ja kun lapsi
kertoo, miltä sadun päähenkilöstä
tuntuu, työstää hän samalla omia
tunteitaan.
Tunteita voidaan käydä läpi
myös piirtämällä, maalaamalla tai
muovailemalla. Lorut ja runot sopivat hyvin lapsen surun käsittelemiseen. Leikki on luontevin tapa
käydä läpi asioita. Lapsi leikkii
kaikkia kokemuksiaan, myös su-

Haudatut tunteet
Sodan aikainen sukupolvi hautasi usein tunteensa. Äidit saattoivat itkeä surujaan lypsyllä lehmää
vasten, isät ovat ehkä huutaneet
tuskaansa metsään. Tunteet löivät
niin yli, niitä ei kestetty. Teot ja
tavat periytyvät polvesta polveen.
Suremattomasta surusta voi kasvaa viha, joka voi tulla esiin masennuksena tai ilkeänä käyttäytymisenä.

Eheyttävä suru
Suru auttaa hyväksymään menetyksen ja mahdollistaa elämän jatkumisen muuttuneissa olosuhteis-

sa. Siksi suru tarvitsee tilaa, aikaa
ja kuuntelijan.
Auttajana emme ole oman voimamme varassa. Jumala vaikuttaa
meidän kauttamme salatulla tavalla. Jumala näkee meidät kokonaisena ja rakastaa meitä kokonaisena. Rakkaudellaan hän eheyttää
meitä. Jumala rakastaa meissä.

Kiltin tytön syndrooma
Suruja ei voi verrata keskenään.
Ero tuo lapselle surun. Ero on aina
iso muutos lapselle, jotakin tuttua
menetetään. Yhtäkkiä toista vanhempaa näkee vain joka toinen
viikonloppu. Saattaa tulla muutto. Tärkeä lelu voi asua väärässä
osoitteessa, on kaksi kotia, äiti on
surullinen.
Lapsi voi tehdä itsensä näkymättömäksi ihan vain siksi, ettei
aiheuttaisi kenellekään enempää
harmia. Lapsi on kiltti ja huomaamaton. Silti hän suree. Hänet tulisi
kohdata yhtä lailla. Hänen kanssaan saattaa kestää vielä pitempään, että hän paljastaa todellisia
tunteitaan.
Harriet Urponen
Juttu on koostettu Lapsen suru -koulutuksen pohjalta. Työryhmä: Heli
Aho-Aumala, Sanna Kerola, Anne
Lehmus, Seija Luomaranta, Ulla
Miettunen, Anita Seppänen, Harriet
Urponen ja Soile Yliniva.

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

ROVANIEMEN KIRKKO
Sunnuntaisin klo 10 messu.
Tiistaisin klo 8.30 Aamun rukoushetki sakastissa.
Keskiviikkoisin klo 18 arki-illan ehtoollinen kirkossa.
26.10. klo 15 konsertti, Ristiveto-oktetti sekä EMMY-trio
Pellosta Raili Askan johdolla. Vapaa pääsy,
käsiohjelma 5 €.
01.11. klo 10 Pyhäinpäivän messu, jonka jälkeen ekumeeninen
muistohartaus Ruokasenpuistossa.
01.11. klo 18 poisnukkuneiden muistohetki.
02.11. klo 10 messu. Neuvokkaan kirkkopyhä.
02.11. klo 18 Estonia in memoriam- Seitakuoron konsertti. 		
Pääsylippu 15/10/5.
05.11. klo 18.45 Jumalan kohtaamisen ilta.
06.11. klo 19 Brahms – Schumann –konsertti sanoin ja
sävelin. Anna Rajamäki alttoviulu, Elina, Satu 		
Elijärvi piano, Ulla Miettunen tekstit. Vapaa pääsy.
09.11.
seurakuntavaalien äänestys. Alkaa klo 10 alkavan
messun jälkeen ja jatkuu klo 20 saakka.
16.11. klo 18 Tuomasmessu.

KESKIKAUPUNKI
25.10. klo 13 kryptassa Rukouksen lähde-rukousiltapäivä 		
Rovaniemen puolesta.
25.10. klo 17 nuorten aikuisten Oma-ilta srk-kodilla.
26.10. klo 13 srk-keskuksessa Parisuhteen vuosihuolto
-tapahtuma. Perheneuvonta.
29.10. klo 13 Virrestä voimaa-tilaisuus srk-kodin yläsalissa.
29.10. klo 18.45 srk-kodin yläsalissa Jumalan kohtaamisen ilta.
01.11. klo 15 poisnukkuneiden muistohetki Tavivaaran ja 		
Viirinkankaan kappelissa. 02.11. klo 9.15-9.45 		
kryptassa rukoushetki erityisesti lähetysjuhlien
puolesta.
05.11. klo 18 Miesten saunailta Norvajärven leirikeskuksessa.
Lähtö 17.45 srk-keskuksesta.
08.11. klo 17 nuorten aikuisten Oma-ilta srk-kodilla.
Gospel-lattarit.

12.11. klo 13 Virrestä voimaa-tilaisuus srk-kodin yläsalissa.
12.11. klo 18.45 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
15.11. klo 13 Raamattu- ja rukoushetki Vapaaseurakunnassa,
Vartiokatu 14-16.
16.11. klo 18.30 srk-keskuksessa Antaa kyynelten
virrata-hartaus.
18.11. klo 12-16 Yhteisvastuukeräyksen tiedotus- ja
koulutuspäivä srk-keskuksessa.

KORKALOVAARA-YLIKYLÄ
23.10. klo 10 Aamukahvit Sanan äärellä Sudensuun
asukastuvalla, Sudentie 18D.
26.10. klo 12 Ylikylän koululla sanajumalanpalvelus.
26.10. klo 13 kappelissa messu.
26.10. klo 15 kappelissa 4-v synttärit.
28.10. klo 18 Hillakirkolla Retriittivenyttely.
01.11. klo 13 kappelissa pyhäinpäivän messu.
02.11. klo 13 kappelissa messu, kirkkokahvit ja seurat.
Herättäjän kirkkopyhä.
09.11. klo 13 kappelissa messu. Isänpäivä.
09.11. klo 18 kappelissa konsertti, Riikka Jalkanen ja Marita 		
Pasuri, laulu, Maie Kuusik, piano. Vapaa pääsy.
11.11. klo 18 Hillakirkolla Retriittivenyttely.
13.11. klo 10 Aamukahvit Sanan äärellä Sudensuun
asukastuvalla, Sudentie 18D.
16.11. klo 13-16 kappelissa PerhePyhä, messu, lasten paja.

OUNASVAARA
26.10. klo 15 kappelissa Pyhät meiningit – perhekirkko
ja –tapahtuma, 4-vuotiaiden synttärit.
31.10. klo 17 kappelissa saksankielinen messu, kirkkokahvit.
01.11. klo 18 kappelissa Pyhäinpäivän messu ja
poisnukkuneiden muistaminen.
09.11. klo 15 kappelissa messu.
16.11. klo 15 kappelissa Pyhät meiningit – perhekirkko
ja –tapahtuma.

SAAREN-NAMMANKYLÄT
26.10. klo 15 Perunkajärven leirikeskuksessa pelimanniseurat.
01.11. klo 10 Jouttikeron kappelissa Pyhäinpäivän messu.

02.11. klo 11 Aapakirkossa sanajumalanpalvelus.
06.11. klo 10 Aamukahvit Sanan äärellä Tupasvilla-		
asukastuvalla, Tuohitie 5C24.
09.11. klo 15 Aapakirkossa Isänpäivän perhepyhä,
Karita Kaukonen, Sanna Peltola, Juha Peltola,
Maie Kuusik, Riikka Jalkanen ja Pirkko Vuoti-		
Vainikka. Lauluesityksiä, yhteislaulua, askartelua,
ruoka ja kahvit.
16.11. klo 11 Aapakirkossa sanajumalanpalvelus.
16.11. klo 13 Jouttikeron kappelissa messu.

YLÄKEMIJOKI
23.10. klo 11-13 Tennilän kylätalolla toimintapäivä.
26.10. klo 11 Viirin kappelissa jumalanpalvelus.
30.10. klo 10-12 Vantuksessa perhekerho.
01.11. klo 18 Auttin kappelissa pyhäinpäivän iltakirkko ja
poisnukkuneitten muistohetki.
02.11. klo 16 Oikaraisella pelimanniseurat Eräharjulla.
09.11. klo 11 Viirin kappelissa Isänpäivän messu, kirkkokahvit.
11.11. klo 10.30 Auttin kappelissa varttuneitten kerho.
13.11. klo 10 Viirin srk-kodilla perhekerho ja toimintapäivä, 		
keittolounas.
16.11. klo 11 Auttin kappelissa messu.

ALAKEMIJOKI
26.10. klo 11 kappelissa perhekirkko karennien kanssa,
kirkkokahvit ja 4-v. synttärit.
30.10. klo 18 kappelissa iltamusiikki.
01.11. klo 10 kappelissa pyhäinpäivän sanajumalanpalvelus,
poisnukkuneiden muistaminen, kirkkokahvit.
02.11. klo 10 kappelissa messu, kirkkokahvit.
02.11. klo 12 kappelissa seurat, Muurolan rauhanyhdistys.
16.11. klo 10 kappelissa messu.

OUNASJOKI
26.10. klo 18 Sinetän kappelissa iltakirkko.
01.11. klo 11
01.11. klo 14
01.11. klo 17
16.11. klo 11

Sinetän kappelissa messu.
Maijasen kappelissa messu.
Meltauksen kappelissa messu.
Sinetän kappelissa messu.

