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PÄÄKIRJOITUS | Kari Yliräisänen, kirkkoherra

Sovinto, rauha ja yhteys
– tie tulevaisuuteen

Severinus
”yhteisvastuukerääjänä”
KRISTINUSKO levisi
Roomassa ja saavutti ns.
Noricumin nykyisen Itävallan alueella viidennen
vuosisadan puoliväliin
mennessä. Alue joutui
kansainvaellusten jalkoihin. Attila hunneineen
ja germaanit ryöstivät ja
hävittivät aluetta pakolaisten etsiessä apua.
Historia kertoo Severinuksesta, joka käynnisti
monimuotoisen auttamistyön varainkeruineen
vuonna 482. Hän vetosi
rikkaisiin antamaan
ruokaa, vaatteita ja rahaa
hädässä olevien auttamiseen. Hänen oma pyyteetön elämäntapansa ja
auttamistyönsä herättivät
kaikkialla kunnioitusta.
Severinuksen toimenpiteet eivät pelastaneet
Noricumia, mutta hän oli
kuitenkin voittaja auttaessaan siinä missä kykeni.
Hänestä kirjoitettiin:
”Hänen vastustajansa
oli yksin ihmisten hätä,
hänen vihollisenaan nälkä
ja tuska, rutto ja kurjuus.
Hän rakensi siinä, missä
muut pystyivät vain tuhoamaan, ja siksi hän oli
voittaja.”
Severinus sanoi kuollessaan: ”Mitä hyödyttää,
että me pukeudumme
nöyryyden ja hurskauden
kaapuun, jos tekomme
todistavat meitä vastaan,
ja meidät havaitaan hyödyttömiksi palvelijoiksi.
Teidän vaelluksenne täytyy vastata teidän lupauksianne, teidän tekojenne
tulee olla teidän sanojenne mukaisia.” (Hissa:
Diakonian tiennäyttäjiä)
Markku Kukkonen
johtava diakoni

TAMMIKUUSSA 1918 Kirkkopäivillä
Kallion kirkossa tuhat osallistujaa keskusteli siitä, millä tavoin kirkon olisi toimittava ajankohtaisessa tilanteessa, joka
oli täynnä epäjärjestystä ja huolta. Useat
arvovaltaiset puhujat, muun muassa
Oulun piispa J.R. Koskimies, professori
Jaakko Gummerus sekä pastori Sigfried
Sirenius viestittivät, että kirkon on pyrittävä sovinnollisuuteen ja rauhaan.
Pari päivää Kirkkopäivien jälkeen maassa oli ampumakahakoita, joissa tuli uhreja
valkoisille ja punaisille ja kuun lopussa
syttyi sisällissota. Sovinnollisuuden viesti
ei ehtinyt kiiriä eteenpäin.
SISÄLLISSODAN jälkeen ajateltiin
ja osin vielä tänäänkin ajatellaan, että
kirkon papisto asettui sisällissodassa
heti valkoisten puolelle. Historiantutkimus kertoo, että pääosaltaan papisto
halusi olla sivussa sodassa. Tilanne oli
varmaan hyvin hämmentävä, koska seurakuntalaiset olivat jakautuneet kahteen
vastakkaiseen leiriin.
Arkkipiispa Gustaf Johansson ja kaksi
muuta piispaa katsoivat, että kirkon tuli
pysyä erillään politiikasta. Oulun piispa
J.R. Koskimies oli halunnut kirkolta yhteistä kannanottoa jo syksyllä 1917. Sodan
aikana Savonlinnan piispa asettui valkoiselle puolelle. Vasta sodan jälkeen papiston
piirissä suuntauduttiin yleisemmin valkoisen järjestyksen puolelle.
Sodan aikana seurakuntapapisto siunasi kirkkomaahan valkoisia ja punaisia.
Molemmin puolin sotarintamaa kansa
kokoontui kirkkoihin tavallista enemmän.
Tapahtui niinkin, että kirkkoihin pakeni
naisia, lapsia ja vanhuksia etsimään suojaa
ympäristön terrorilta.
SODASSA valkoisten joukoissa toimineet papit (n. 60) eivät olleet mikään
yhtenäinen joukko. Osa lähti mukaan vapaaehtoisina, osa tuli käskettyinä, monet
menivät epävarmoina tai vastahakoisina.
Ase kädessä toimineita oli toistakymmentä.
Muutamasta mukana olleesta tuli myöhemmin piispa. Monet palasivat murtunei-

”

Aina on
suostuttava
yhteiseen
neuvottelupöytään.

na, elinikäiset traumat saaneina, vaikenevina miehinä. Dosentti Ilkka Huhdan
sanoin: ”He eivät tahtoneet kantaa heille
sälytettyä sankarin viittaa. Helpotusta ei
tuonut sekään, että myöhemmin sankarin viitta vaihdettiin syyllisen kaapuun.
Heidän sisällissotansa jatkui yhden elämän
ajan.”
Toinen näkökulma asiaan on, miten
sodan jälkeen suhtauduttiin hävinneisiin.
Arkkipiispa Kari Mäkinen huomautti
Sovinto 100 -seminaarissa, että ”sodasta ja
vankileireistä kerrottiin ja vaiettiin kirkossa
punaisia kohtaan armottomalla tavalla.”
Tunnettua on muun muassa silloisen arkkipiispan Gustaf Johanssonin armottomuus.
Toki on syytä muistaa, ettei Johanssonilla
ollut sitä seuraamusten perspektiiviä, josta
me katsomme ja arvioimme 1918 tapahtumia.
Arkkipiispa Mäkinen myös toteaa osuvasti, kuinka ”sadan vuoden perspektiivistä on helppo nähdä, että kirkon asennoitumisella sisällissodan repimässä maassa on
ollut pitkä ja vaikea jälki”.

VIIKON SANA |

MITÄ sadan vuoden takainen sisällissota
kaikessa kauheudessaan meille opettaa?
Että on noustava pois omista poteroista ja omista ympyröistä, ja on astuttava
menneisyydessä syntyneiden rajojen
ylitse. Siten tapahtunutta voidaan katsoa
tasapuolisesti, kiihkottomasti, rehellisesti ja mahdollisimman objektiivisesti.
On katsottava ja käytävä vuoropuhelua
yhdessä. On suostuttava totuuteen ja
totuudellisuuteen, jotka mahdollistavat
ymmärtämisen, anteeksiannon, sovinnon
ja vapauden.
Ehkä siten voidaan yhdessä käydä kunnioittamaan kaikkien vuoden 1918 vaiheissa surmansa saaneiden muistoa. Ihmisveljien ja -sisarten muistoa, luokittelematta
valkoisiin tai punaisiin.
Sisällissodan historiallinen tausta muistuttaa siitä, että on aina pyrittävä yhdessä
rakentamaan ihmisten ja mahdollisuuksien tasa-arvoa, kaikkien osallisuutta. Se
yhteisesti valittava tahtotila ja suunta.
Se edellyttää, että jatkuvasti suostumme
itsearvioon suhteessa toiseen ihmiseen:
kuuntelenko, kunnioitanko, onko minulla
empatiaa. Kaikki tuo kuuluu itsestäänselvyytenä kasvatustyöhön kotona, koulussa
ja kirkossa.
ON MYÖS nähtävä, että vastakkainasettelu, kauna ja viha ovat tie, joka uuvuttaa
ja vie tuhoon. Aina on suostuttava yhteiseen neuvottelupöytään.
Presidentti Martti Ahtisaari on joskus
muistuttanut, että konflikteissa on aina
mahdollisuus rauhaan, mutta se vaatii
tahtoa sekä pitkäjänteistä vaivannäköä
ja ponnistelua. On lähdettävä liikkeelle
eri osapuolten yhdessä kartoittamista ja
tunnustamista tosiasioista, joiden pohjalta
uskaltaudutaan ja sitoudutaan uuteen ponnistukseen. Samassa pöydässä keskustellen pyritään löytämään yhteistä tietä pala
palalta, pienin ja suurin askelin.
Tämä on se viisauden tie, jolla suomalaista yhteiskuntaa on kivuliaitten kokemusten jälkeen rakennettu ja on edelleen
mahdollista rakentaa.
Se on sovinnon, rauhan ja yhteyden tie.
Tie tulevaisuuteen.

Kiitos, että avasit
Pääsky –lehden

Viikon Sana

Rukous

Näin sanoo Herra:
- Älköön viisas kerskuko viisaudellaan,
älköön väkevä voimillaan,
älköön rikas rikkaudellaan.
Joka haluaa kerskua, kerskukoon sillä,
että tuntee minut
ja tietää, mitä minä tahdon.
Sillä minä olen Herra,
minun tekoni maan päällä
ovat uskollisuuden, oikeuden ja
vanhurskauden tekoja.
Niitä minä tahdon myös teiltä,
sanoo Herra.
Jer. 9: 22–23

Armon ja laupeuden Jumala.
Sinä annat apusi kaikille
sinua etsiville.
Kiitos hyvyydestäsi,
jota emme ole itse ansainneet.
Auta meitä luopumaan
omasta laskelmoinnista
ja luottamaan kaikessa
sinun oikeuteesi ja uskollisuuteesi.
Kuule meitä
Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden.
Aamen.

VUODEN ensimmäinen Pääsky

pyrähti luoksesi valtavista lumikinoksista huolimatta. Kädessäsi on nyt Yhteisvastuulehti.
Yhteisvastuukeräys on Suomen
vanhin kansalaiskeräys. Tasavallan
presidentti avaa keräyksen helmikuun
ensimmäisenä sunnuntaina ja meilläkin
Rovaniemen seurakunnassa on keräykseen liittyen paljon hienoja tapahtumia.
Tilaisuuksiin on vapaa pääsy, mutta varaa
kolehtikolikko mukaan, niin saat samalla
auttaa meitä näläntorjuntatalkoissa.
Jos tuntuu, että sinulla on aikaa ja halua
kokeilla vapaaehtoistyötä, löydät paljon
tietoa sivulta www.rovaniemenseurakunta.fi/vapaaehtoistyo.
Tervetuloa mukaan seurakunnan
toimintaan, tämän lehden palstoilla on
sinulle paljon menovinkkejä.
Terveisin Pääskyn toimituskunta
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Nooran kanssa
ollaan tulossa
seurakuntakesku een
tiistaina 20ks
.2. klo 17.
Tulethan sinäkin!

Kiitos vähävaraisten joulukeräykseen osallistuneille
LÄMPIMÄT kiitokset lahjoittajille!

Tulitte tätä kautta ”jouluksi” monelle ja
vielä joulun jälkeenkin.
Lahjoituksia tuli yhteensä 2 030 euroa. Apu
on jo välitetty / loput välitetään Rovaniemen
seurakunnan diakoniatyöntekijöiden kautta
mittatilaustyönä vähävaraisille rovaniemeläisille esimerkiksi ruokaan ja vaateisiin. Keräysvaroilla avustetaan työttömyydestä, velkakriiseistä ja yllättävästä hädästä, kuten sairastumisista
johtuvaan taloudelliseen ahdinkoon joutuneita
rovaniemeläisiä. Keräys toteutettiin ensimmäisen kerran Rovaniemelle Kirkkopalvelujen
ylläpitämän Kotimaanapu.fi – sivuston kautta.
Näin mahdollistui uudella tavalla antaa joululahja lähellä olevalle lähimmäiselle.
Rovaniemen seurakunnan diakoniatyö

Hallintojohtaja
Antti Jääskeläinen
Kirkkopalveluiden
hallitukseen

Uusi sivusto madaltaa
kynnystä tehdä hyvää
ROVANIEMEN seurakunta on astunut uuteen aikakauteen. Vapaaehtoistehtävien julkaisu on alkanut
vapaaehtoistyo.fi –sivustolla vuoden
alusta lukien.

VAPAAEHTOISTYÖ on yksittäisten ihmisten tai yhteisöjen hyväksi
tehtyä toimintaa, josta ei saa rahallista korvausta. Sitä tehdään omasta
vapaasta tahdosta. Kiinnostavaan

tehtävään voi hakea ilman, että
osallistumispakkoa on jatkossa.
– Jotkut tehtävistä vaatii koulutuksen. Tällaisia ovat vaikkapa ehtoollisavustajan tai rukouspalvelijan
tehtävät. Kaikkiin tehtäviin saa apua
ja ohjausta tarvittaessa.

KOTIMAANAPU on palvelu, joka
auttaa monipuolisesti ja konkreettisesti vaikeuksissa olevia ihmisiä ympäri Suomen. Paikallisten
keräysten kautta lapselle voidaan
hankkia talvikengät, yksinhuoltajalle pesukone tai tukea vähävarhaisen
perheen nuorten harrastuksia.
PAIKALLISTASOLLA Kotimaanavun varoin tehtävää avustustyötä
koordinoidaan myös Rovaniemen
seurakunnassa, jonka kautta apu
menee perille ihmiseltä ihmiselle.
Katso esimerkkejä vapaaehtoistehtävistä ja tule mukaan www.rovaniemenseurakunta.fi/vapaaehtoistyo
Harriet Urponen

Piispanvaalin aikataulu varmistui
OULUN hiippakunnan piispanvaalin ensimmäinen kierros käydään
15.8.2018.
Jos kukaan ehdokkaista ei saa yli
puolta annetuista äänistä, vaalin
toinen kierros järjestetään kahden
eniten ääniä saaneen ehdokkaan
kesken 3.9.2018. Uusi piispa vihitään
virkaansa 11.11.2018. Oulun nykyinen
piispa Samuel Salmi on ilmoittanut
siirtyvänsä eläkkeelle 1.11.2018.
Vaalin ehdokasasettelu alkaa 21.3.
ja päättyy 21.5.2018. Ehdokkaan voi
asettaa valitsijayhdistys, jonka muodostaa vähintään 30 vaalissa äänioikeutettua henkilöä. Ehdokkaan tulee
olla Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon vihitty pappi.
Piispanvaalin äänioikeutetuista
puolet on pappeja ja puolet maallikoita. Oulun hiippakunnassa on yhteensä

EVE

LII N A M U S T O NEN

563 äänioikeutettua pappia
ja lehtoria. Lisäksi äänioikeus on yhtä monella maallikkovalitsijalla. Tulevassa
piispanvaalissa
äänestäjiä on näin
ollen yhteensä
1126.
Maallikkovalitsijoina toimivat
hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet (14),
Oulun hiippakunnasta
kirkolliskokoukseen valitut maallikkoedustajat (8),
Oulun hiippakunnasta valittu
kirkkohallituksen jäsen, saamelaiskäräjien kirkolliskokoukseen valitsema
edustaja, tuomiokapitulin lakimies-

asessori ja tuomiokapitulin maallikkojäsen. Seurakuntien
kirkkovaltuustot tai seurakuntaneuvostot valitsevat
loput 537
äänioikeutettua suhteessa
seurakuntien
jäsenmääriin.
Ilmoitukset
valituista maallikkovalitsijoista
annetaan tuomiokapitulille 28.2.2018
mennessä.
Tuomiokapituli järjestää ehdokkaille vaalipaneeleita eri puolilla hiippakuntaa.

PIXABAY

VAPAAEHTOISTYO.FI -sivusto
on yleishyödyllinen, ei-kaupallinen
ja voittoa tavoittelematon vapaaehtoistehtäviä kokoava sivusto. Sen
taustalla toimii Kirkkopalvelut ry,
joka toimii sillanrakentajana kirkon,
ihmisten ja yhteiskunnan välillä.
Kirkkopalvelujen jäseninä on 331
seurakuntaa, 59 järjestöä ja 22 opintojärjestöä (tammikuu 2017).
Rovaniemen seurakunta toimii
vapaaehtoistehtävien organisoijana.
Seurakunnan työntekijät tarjoavat
erilaisia auttamisen mahdollisuuksia, joihin voi ilmoittautua sivuston
kautta. Yksi säännöllisesti messujen
vapaaehtoistehtäviä koordinoiva
pappi on Noora Tikkala.
– Tällä hetkellä tarjolla esim. kolehdinkanto, tekstinluku ja kahvinkeittovuoroja. Messutehtävät toistuvat lä-

hes joka sunnuntai. Lisäksi on tarjolla
kertaluonteisia tehtäviä, kuten mahdollisuus leipoa pullia kirkkokahveille. Voit siis sitoutua yhteen tehtävään
tai olla mukana säännöllisesti.
Kaikki avoinna olevat tehtävät löytyvät www.vapaaehtoistyo.fi/rovaniemi -sivulta.
– Rekisteröitymiseen ja ilmoittautumiseen saat tarvittaessa apua
olemalla yhteydessä joko minuun
tai diakoni Sari Koskeen. Järjestämme myös noin kerran kuukaudessa
tapaamisia vapaaehtoisille, joissa voi
kuulla ajankohtaisista tapahtumista,
tavata työntekijöitä ja toisia vapaaehtoisia, sekä ilmoittautua tehtäviin,
Noora Tikkala kertoo.
Seuraava vapaaehtoisten tapaaminen on tiistaina 20.2. kello 17 seurakuntakeskuksessa.

KIRKKOPALVELUT RY:N uuteen hallitukseen valittiin Alavuden seurakunnan
johtava diakoniatyöntekijä Maija Hietaniemi, kirkkoneuvos Pekka Huokuna, Rovaniemen seurakunnan hallintojohtaja Antti
Jääskeläinen, dosentti Kaija Majoinen,
Nuori Kirkko ry:n johtaja Sami Ojala, seurakuntaneuvos Risto Rasimus sekä Vantaan
kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin
Suomen Yrittäjät ry:n toimitusjohtaja Mikael
Pentikäinen. Uuden hallituksen toimikausi
kestää vuoden 2021 loppuun saakka.
Kirkkopalvelut ry on seurakuntien ja kristillisten toimijoiden valtakunnallinen yhteistyö- ja palvelujärjestö sekä hyvinvointi- ja
koulutuspalvelujen tuottaja.

Kesätöihin
seurakuntaan?
ROVANIEMEN seurakunta tarjoaa kesätyötä noin 90 henkilölle hautausmaiden
kunnossapito- ja hautojen hoitotyössä
kaikilla hautausmailla. Lisäksi kesäajaksi
palkataan Toivon Tori -kirpputorille kaksi
henkilöä, pääkirkkoon kuusi kirkon opasta
sekä Norvajärven leirikeskukseen keittäjä ja
keittiöapulainen.
Lisätietoa työjaksoista ja vaatimuksista
sekä hakemuskaavakkeet www.rovaniemenseurakunta.fi/avoimettyopaikat
Hakuaika on alkanut ja päättyy perjantaina
9.2.2018 kello 15.00.

Virkanimityksiä
ja kappalaisen virka
PASTORI SANNA KEROLA on valittu Rovaniemen seurakunnan sairaalasielunhoitajan virkaan ja diakonissa Marjo Rundgren
perheneuvojaksi Rovaniemen seurakunnan
perheasiain neuvottelukeskukseen. Molemmat aloittavat viranhoidon 1.2.
Kirkkoneuvosto on pyytänyt Oulun
hiippakunnan tuomiokapitulilta viranhoitomääräyksen pastori Aki Hätiselle vt. kappalaiseksi ja pastori Kaija-Liisa Keräselle vs.
seurakuntapastoriksi ajalle 1.3.-31.5.
Rovaniemen seurakunnassa on avoinna
yhteisen seurakuntatyön kappalaisen virka,
hakuaika 20.2. mennessä. Lisätietoa avoimista työpaikoista www.rovaniemenseurakunta.
fi/avoimettyopaikat
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HENKILÖ| Jyrki Similä
Tällä palstalla ihmisten mietteitä ja kysymyksiä elämästä ja uskosta.

JOUNI HAGSTRÖM

Kinkeriperinne elää kylillä
VAIKKA kinkerit sanana voi kuulostaa
nuorempien korvaan hieman vanhanaikaiselta, elää kinkeriperinne jokivarsissa vielä
vahvana. Ennen kinkerit olivat rippikoulua
edeltävä opetustapahtuma, jossa opeteltiin
lukemaan ja luettiin yhdessä katekismusta
ja Raamattua.
– Kinkereillä on joku sovittu aihe, josta
opetetaan ja keskustellaan. Yleensä myös
lauletaan, kenties opetellaan kinkerivirsi.
Kahvit tietenkin kuuluvat asiaan, aluekappalainen Topi Litendahl kertoo.
Kinkereitä järjestetään perinteisesti myös
kodeissa ja ne ovat oivallisia tilanteita mennä
ystävien ja naapureiden luokse kylään ja
samalla saada myös elämäänsä hengellistä
rohkaisua ja sisältöä.
KINKEREITÄ järjestetään aina vuoden
alkupuolella jatkuen pitkälle kevääseen.
Perinteisesti kinkereillä on tiedotettu
ajankohtaisesta Yhteisvastuukeräyksestä
ja hyväksytty diakoniakylätoimikuntien
toimintakertomukset ja vahvistettu uudet
jäsenet.
Kinkereillä on aina oma teemansa, joka
tänä vuonna on rauha, sovinto ja yhteys.
POIMINTOJA KEVÄÄN KINKEREISTÄ.
• 8.2. klo 18 Sinetän kinkerit Helena ja Jouni
Laukkasella, Lampisenkuja 7,
Karita Kaukonen.

Jyrki Similällä on merkkivuosi, hän on ollut uskossa jo 40 vuotta ja kiittää siitä nöyrästi Jumalaa.

• 22.2. klo 17 Tuhnajan kinkerit
Anneli ja Heino Männyllä, Tuhnajantie
451, Ilari Kinnunen.

Rukouspalvelija Jyrki Similä:

• 13.2. klo 18 Kivitaipaleen kinkerit
Martta ja Toivo Mehtälällä,
Ulkulantakkatie 41, Mirja-Liisa
Lindström, Laila Juntti.
PIXABAY

Harriet Urponen

Olen arvokkaalla paikalla
siunaamassa ihmisiä
Jyrki Similä katsoo kynttilän liekkiä, josta hänen mieleensä nousee lämpö.
– Jumala hoitaa meitä omalla lämmöllään. Saamme olla
turvallisella paikalla Taivaan Isän huolenpidossa.
Jyrki kokee aina olleensa enemmän valon lapsi. Kaamoksella ei ole häneen ollut suurta vaikutusta.
– Olen kotoisin Ivalosta, missä kaamos on pitkä. Oikeastaan pidän pimeästä talvisaikaan, kun voi kehrätä unta
ilman, että valo häiritsee nukahtamista.

Kinkereitä pidetään yleensä vuoden
alkupuolella, sydäntalven aikaan.

”
Kuulun kirkkoon ja
uskon Jumalaan.
Arvostan kirkon tekemää työtä.
Kirkon sanomalla on vahva
kaikupohja tänäänkin.
Presidentti Sauli Niinistö
Kotimaa 4/18

Kotikirkon kutsu
Jyrki Similä on monelle tuttu kasvo seurakunnassa. Rovaniemen kirkko on hänen kotikirkkonsa, jossa hänellä
on hyvä olla.
– Kun tulin seurakuntaan, koin heti, että olen tullut kotiin. Minut valtasi lämpö. Kun pääsin rukouspalvelijaksi,
tiesin siinäkin olevani oikealla paikalla.
Jyrki Similällä oli selvä käsitys siitä, mitä rukouspalvelijana toimiminen tarkoittaisi.
– Olen aina ollut esirukoilija. Olen pitänyt ihmisten
puolesta rukoilemisesta, vaikka usein ihmiset kertovat
vaikeistakin elämäntilanteista. Olen arvokkaalla paikalla
siunaamassa ihmisiä.
Polku rukouspalvelijaksi käy koulutuksen kautta.
– Koulutus on muutaman päivän mittainen ja jossa
myös harjoitellaan ihan käytännössä rukoilemista. Rukouspalvelijoiden ei tarvitse toimia yksin, vaan aina saa
olla tilanteissa yhdessä toisen rukouspalvelijan kanssa.
– Rukouspalvelijat toimivat sunnuntaisin kirkossa klo 10
messussa ja esimerkiksi Oma-illoissa tai Sanan ja rukouksen illoissa. Rukouspalvelu on aina vapaaehtoista sekä
rukoilijalle, että rukoiltavaksi tulevalle.
Jyrki Similä muistaa, miten häntä jännitti aluksi toimia
rukouspalvelijana. Nyt hän toimii jo mentorina uusille
rukouspalvelijoille.
– Rohkaisen tulemaan, vaikka vain pyytämään siunausta tai tuomaan rukousaiheen. Yleensä meillä kaikilla on
lähipiirissämme joku, joka erityisesti tarvitsisi esiruko-

usta. Minulla on myös kokemusta siitä, miten Jumala on
tehnyt ihmeellisiä asioita rukouksen kautta.

Rukouksen rooli
Jyrki Similä kuvaa, että rukous on hyvin vahvassa osassa hänen elämäänsä.
– Aika usein rukoilen ääneen, mutta joskus rukoilen
ihan ajatuksissani. Usein rukoukseni on kiitosta hyvistä
asioista.
Jyrki Similä saa rukousaiheita mitä erikoisimpia reittejä
pitkin.
– Rukoilen jopa lehtien palstoilla olevien rukouspyyntöjen puolesta. Joskus minulle tuodaan rukousaiheita, kun
tiedetään, että toimin rukouspalvelijana.
Jyrki Similä kokee, että rukous on yhteydenpitoa
Jumalan kanssa. Ei vain niin, että me puhumme Jumalan
kanssa, vaan että Jumala voi puhua meille.
– Sydämelleni on noussut myös sairaiden lasten puolesta rukoilu.
Jyrki Similä on hyvin usein tarttunut oman kotikirkon
ovenkahvaan. Siihen on kaiverrettu uskon, toivon ja rakkauden symbolit, jotka ovat myös Rovaniemen seurakunnan uuden strategian mukaiset arvot.
– Saamme luottaa Jumalan meille antamaan uskoon.
Itse toivon, että jaksan palvella seurakunnassa ja minulla
on myös toivo Jumalan suuntaan, että jonakin päivänä
saamme olla taivaassa. Kristittynä koen myös rakkautta
ihmisiä kohtaan.
Raamattu on Jyrki Similälle loputon aarreaitta, joka
puhuttelee häntä päivittäin. Viime aikoina hän on pysähtynyt tämän Raamatun sanan äärelle: ”Olkaa lujat ja
järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä tietäen,
että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa.”
– Toivoisin, että Jeesus ei olisi elämässämme vain pieni,
seimessä makaava lapsi, vaan olisi myös jokaisen henkilökohtainen Vapahtaja.
Harriet Urponen
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Taidemaalari Tapani Rantala:

KIRKKOTAIDE innoittaa Rantalaa.

– Minulla on täällä mahtava yhteys
taiteeseen. Rovaniemen kirkossa on
Lennart Segerstrålen alttarifresko
Elämän lähde, joka on tehnyt kirkosta maailmankuulun.
– Se on minulle läheinen työ, sillä
Segerstråle on paneutunut hyvin

PASI KOKKO

TAPANI RANTALAN Ounaspuistikon ateljeen suurista ikkunoista
avautuu upea näkymä talviselle
Kemijoelle, Jätkänkynttilän sillalle
ja lumisten puiden koristamalle
Ounasvaaralle.
Ateljeessaan taiteilija on vuosikymmenien aikana maalannut lukuisia
muotokuvia tunnetuista suomalaisista, ja erityisesti pohjoissuomalaisista
ihmisistä.
Myös Rovaniemen seurakunnan
edellisten kirkkoherrojen muotokuvat ovat Rantalan työtä. Jouni
Riipisen kuva paljastettiin marraskuun lopulla.
Aiemmin Rantala on maalannut
Ilmo Pulkamon ja Vesa-Pekka Koivurannan sekä seurakunnan talousjohtajan Hans Enbusken muotokuvat.
Taidemaalari sanoo lähestyvänsä
kuvattavaa henkilöä kuten ihmiset
yleensä lähestyvät toisiaan.
– Ajatukseni on, että ihminen
tekee koko ajan muotokuvaa, omaa
kuvaansa, sekä kuvaa toisesta ihmisestä. Kanssakäymisemme on jossakin mielessä muotokuvan tekoa
eli arviointia siitä, mitä toinen on,
mitä hän pitää sisällään.
– Ammattitaidollaan taiteilija pyrkii antamaan kuvallisen muodon
näkemälleen. Tärkeä on tietenkin
kaikkien taiteiden keskeinen hahmo eli ihminen. Pitkällä tähtäimellä kuvan taiteellinen sisältö
on tärkeämpi kuin esimerkiksi
itse näköisyys, koska näköisyys
unohtuu vuosisatojen kuluessa,
mutta taiteellinen linjakkuus säilyy
ikuisesti.

Avoin perhekerho

Taidemaalari Tapani Rantala on pitkän uransa aikana maalannut lukuisia
muotokuvia tunnetuista suomalaisista. Taiteilijan työtä ovat myös ateljeesta
löytyvät Vesa-Matti Loirin ja Rantalan tyttären Varpun muotokuvat.
voimakkaasti Lapin ihmiseen. Alttarifreskon tarina osoittaa, että hän toi
juuri oikealla, mielekkäällä tavalla
esille ihmisten yhteyden keskeiseen
Kristus-hahmoon.
Taideteokset ja kirkko ovat Rantalan mukaan mahtava yhteys, kautta
maailman.
– Maalaustaiteen kannalta yhteistyö on hienoa maailmanmitassakin.
Kirkolla ja uskonnollisilla piireillä on
ollut tiivis yhteys maalaustaiteeseen,
ja ne ovat olleet suuria mesenaatteja
taiteilijoille. Kristuksen kärsimyshistoria on puolestaan suurten mestariteosten lähtökohta.

tyäkseen. Tämä on kiintoisa yhteys.
Rantala viehättää ajatus taiteen
kolmijalasta, jossa sana, sävel ja kuva
tukevat toisiaan.
– Ihmisen esteettiset pyrkimykset,
esteettinen tuntemus ja sen kuvaaminen ovat suunnattoman vanha juttu.
Yhdellä asialla, vaikka maalaamisella,
ei ole saatu kaikkea esille. On tarvittu
musiikki eli sävel ja sitten on tarvittu
sanaa eli kertomukset ja myöhemmin
kirjallisuus.
Myös kirkon messusta voi löytää
samat elementit: sana, sävel ja kuva.
– Kirkon tapahtumat ovat eräällä
tavalla kokonaistaideteos, Tapani
Rantala toteaa.
Pasi Kokko

KRISTINUSKOSTA Rantala löytää
oman näkökulmansa.
– Kun ihmiset omaksuvat kristinuskon hyvän sanoman tosissaan,
niin he pyrkivät myös tekemään
elämässään asioita hyvin tullakseen
toimeen, menestyäkseen ja kehit-

Tapani Rantalan taidenäyttely ravintola
Rossossa maaliskuussa. Juhlanäyttely
Ylitornion kunnantalossa huhtikuussa.

Ensimmäinen suomenkielinen Raamattu 375 vuotta
VIIME vuoteen mahtui us-

konpuhdistuksen 500-vuotisjuhlavuoden lisäksi
toinenkin merkkivuosi:
ensimmäisen suomenkielisen Raamatun eli Biblian
ilmestymisestä tuli kuluneeksi 375 vuotta.
Vuonna 1642 ilmestyneitä
kirjoja on säilynyt enää vajaat
sata kappaletta. Rovaniemellä
on tiettävästi kolme Bibliaa,
joista yksi on Rovaniemen
seurakunnalla, toinen yksityisomistuksessa ja kolmas
kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n omistuksessa
Pöykkölän kotiseutumuseossa.
Ensimmäisen suomenkielisen Raamatun historiaan on perehtynyt syvällisesti suomen kielen lehtori (emerita)
Marketta Harju-Autti. Hän on myös
Totto ry:n johtokunnan jäsen ja viestintätoimikunnan puheenjohtaja.
Rovaniemen kappeliseurakunta
on perustettu 1632 ja itsenäinen
seurakunta siitä tuli 1785. Pääkirkon
historiahuoneessa on säilytteillä kaksi
1600-luvulta peräisin olevaa teosta:

PIXABAY

”Ihminen tekee koko ajan
muotokuvaa toisesta ihmisestä”

JOUNI HAGSTRÖM

Biblia (1642) ja Suomenkielinen Wirsija Evangeliumikirja (1668). Biblian
lahjoittajaksi on kirjattu Felicia Forselius. Hän oli Hailuodon kirkkoherran
Gustaf Forseliuksen tytär ja Rovaniemen kappalaisen Christian Sigfridinpoika Boneliuksen puoliso.
Pöykkölän Biblia on lahjoitettu museolle vuonna 1958, aivan museotoiminnan alkuvaiheessa. Kirja on ollut
Oinaan suvun omistuksessa ja lahjoittaja on Eetu Juopperi Paaniemeltä.

Peräpohjolan sukututkijat
ry:n mukaan lahjoittaja
kuuluu Oinaan sukuun
äitinsä Greta Vilhelmiina
Oinaan kautta.
Uskonpuhdistuksen
keskeinen ajatus 1500-luvulla oli antaa kansalle äidinkielellä Jumalan sanaa,
käytännössä Raamattu.
Kirjapainotaidon kehittyminen 1400-luvulta lähtien toi tälle tavoitteelle
vähitellen uusia mahdollisuuksia.
Mikael Agricola loi
1500-luvulla työllään merkittävän pohjan Raamatun
kääntämiselle ja samalla perustan
suomen kirjakielelle. Hän käänsi ja
julkaisi noin kaksi viidesosaa koko
Raamatusta eli Uuden testamentin kokonaan ja yhden neljäsosan Vanhasta
testamentista. Tekstimäärä on noin
2400 painosivua.
Pasi Kokko
Lähde: Harju-Autti, Marketta:
Pöykkölän aarre – 375-vuotias Biblia.
Totto XX –juhlajulkaisu, 2017.

TIISTAISIN KLO 9–12 seurakuntakodilla
os. Rauhankatu 70 F. Perhekerho on nyt avoin
perhekerho.
Se on perheiden kohtaamispaikka, missä
voi vaihtaa ajatuksia samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Avoimeen perhekerhoon ovat tervetulleita myös isovanhemmat
tai perhepäivähoitajat yhdessä lasten kanssa.
Joka kerralla on puuroaamiainen klo 9.30
sekä kahvitarjoilu. Avoimessa perhekerhossa
pidämme hartaushetken sekä ohjelmassa on
vaihtelevasti laulua, yhteisleikkiä, loruttelua
ja askartelua.
Perhekerho on maksuton, eikä sinne tarvitse ilmoittautua.
Tervetuloa mukaan!

Lähtölaskenta seurakuntavaaleihin alkaa
MARRASKUUHUN on
vielä pitkä aika, mutta
vaaleihin valmistautuminen voi jo alkaa. Viime
vaaleissa äänestysprosentti oli koko kirkossa
15,5 ja Rovaniemellä sitäkin heikompi, 14,2.
Kirkon tutkimuskeskus arvioi alhaisen
kiinnostuksen syyksi sitä, että näissä vaaleissa äänestämiseen ei olla totuttu. Seurakunnan vaaleista ei ole onnistuttu saamaan
kiinnostavia.
Seurakuntavaaleilla pääsee vaikuttamaan
seurakunnan toimintaan.
Rovaniemen seurakunnan uudessa strategiassa yhtenä painopisteenä on saada nuoria
mukaan päätöksentekoon. Nyt on mahdollisuus aktivoitua vaalien kautta.
– Jos valitsijayhdistykset onnistuvat entistä
laajemmin ehdokkaiden hankinnassa, se
varmasti vaikuttaa myös äänestysprosenttiin,
arvelee yhteisen seurakuntatyön kappalainen
Tuomo Korteniemi.
Hän viittaa kokemuksiin, miten yleensä
vaalivilkkautta voi edistää.
– Ehdottakaa tuttavapiiristänne sellaisia
henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään seurakunnan toimintaa ja haluavat
vaikuttaa siihen.
Viime vaaleissa Rovaniemellä listat
asettivat puolueista keskusta, kokoomus ja
sosialidemokraatit. Lisäksi oli sitoutumattoman seurakuntaväen, rauhanyhdistyksen ja
nuorten omat listat.

VALTAKUNNALLINEN viestintäkampanja
on nimeltään Minun kirkkoni. Kirkko merkitsee jokaiselle ihmiselle erilaisia asioita ja
kampanjassa ehdokkaat pääsevät kertomaan siitä, mitä juuri heille kirkko
merkitsee tämän päivän
Suomessa.
Hashtag Minun kirkkoni
-kuvassa on sekä risti
että punos, joka viestii
yhteisöllisyydestä.
Kirkko itsessään on
S PÄIVÄ
yhteisö, johon kaikki
Ä ÄN EST Y 1 .
yksilöt voivat liittyä ja
18.1
T YS
kuulua. Jokaisella ehOÄ ÄN ES
E N NAKK 0.11 .
dokkaalla on mahdol6.-1
lisuus nostaa esiin omia
paikallisia teemoja. – HU
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OMA-ILLASSA

koetaan hyvää yhteyttä Jumalaan
Keskikaupungin alueella
toimivat Oma-illat saivat
alkusysäyksen neljä
ja puoli vuotta sitten,
kun Raappanoiden
pariskunta etsi paikkaansa
seurakunnassa.
– Perheemme muutti viitisen vuotta
sitten takaisin Lappiin ja olemme siis paluumuuttajia. Kymmenisen vuotta sitten
tulimme uskoon asuessamme Etelä-Suomessa. Kun palasimme tänne Rovaniemelle, niin etsimme seurakuntayhteyttä
ja päädyimme luterilaiseen seurakuntaan, Tanja Raappana kertoo.
– Jossakin vaiheessa aloimme aprikoida,
että eikö voisi olla sellaista yhteyttä, että
pääsisimme ihmisten kanssa juttelemaan
ja viettämään rennosti aikaa.
– Koimme myös, ettei sunnuntaiaamun jumalanpalveluksen lisäksi tarjolla
oikein ole sellaista paikkaa, jossa nuoret ja
aikuiset voisivat kohdata ja saada opetusta,
kertoo Mika Raappana.
Raappanat kokosivat yhdessä oppilaitospastori Heini Kestin kanssa tiimin, joka
alkoi järjestää iltoja ja rakentaa tuota kohtaamispaikkaa. Illoissa kävi aluksi kymmenisen vakituista kävijää, mutta nykyisin
kirkonmäelle kokoontuu 35–80 ihmistä.
– En tiedä, olisimmeko olleet vielä
valmiita tällaiseen väkimäärään ensimmäisenä vuonna. Illat ja sen tekijämäärät ovat
jatkuvasti kasvaneet tuon ensimmäisen
vuoden jälkeen, Tanja Raappana iloitsee.
– Parasta näissä illoissa on, että saamme
olla Sanan äärellä ja Jumalan edessä ja Jumalaan yhteydessä. Samalla voimme myös
viettää aikaa toistemme kanssa.

Olemme toinen
toisiamme varten
Joulukuussa järjestetyssä Oma-illassa
Mika kertoi omasta uskoontulostaan ja
elämästään kristittynä.
– Etelässä asuessamme tunsin olevani
”takapenkin kristitty”. En ollut todellakaan
se kaveri, joka olisi ängennyt puhujapönttöön kertomaan uskostaan. Kun muutimme Rovaniemelle, niin meille oli itsestään
selvää, että lähdemme johonkin toimintaan mukaan. Samalla minulle tapahtui
niin, että joidenkin asioiden piti kääntyä.
Mika rohkaisee kiinnostuneita tulemaan
mukaan Oma-iltoihin.
– Ota vaan rohkeasti se askel ja tule mukaan. Aikanaan kun lähdin seurakuntaan
Tanjan kanssa, vastaan tulikin kavereita,
jotka ovat ihan tavallisia ihmisiä. Sellaisia
me haluamme olla täälläkin.
– Meillä ei ole titteleitä eikä arvomerkke-

jä. Olemme täällä toinen toisiamme varten.
Haluamme ottaa jokaisen vastaan sellaisena kuin hän on. Lämpimästi tervetuloa
mukaan.
Mika puhuu omassa uskonelämässään
mielen suuntaamisesta uudelleen, jatkuvasti.
– Olemme ihmisiä ja elämäntilanteet
heittelevät meitä laidasta laitaan. Joka
päivä tulee tehtyä syntiä. Sellaisina hetkinä
ainut meille luvattu toivo on, että teemme
parannusta ja kadumme juttuja, joita olemme tehneet, ja suuntaamme katseemme
uudelleen ylös, keskipisteeseen Jeesukseen Kristukseen. Mikäs sen parempi uusi
alku meille voisi olla.

Mistä OMA-ilta
on saanut nimensä?
– Olet Minulle Arvokas, kertoo illoista
vastaava Heini Kesti.
Iltoihin osallistuu runsaasti opiskelijoita
ja nuoria aikuisia, mutta myös lapsiperheitä sekä vanhempia. Osallistujien ikää ei
määritellä tarkasti; iltoihin ovat tervetulleita kaikki. Illoista vastaavassa johtotiimissä
ovat Raappanoiden lisäksi mukana Heinin
puoliso Aku Kesti sekä Marja ja Jani Toivanen.
– Haluan, että ihmiset rohkaistuvat
lähestymään seurakuntayhteyttä ja että he
kokevat itsensä tervetulleiksi yhteyteen,
kuten itsekin sain kolme vuotta sitten
kokea, Jani sanoo.
OMA-iltojen myötä Jani kertoo päässeensä lähemmäksi rakastavaa Jumalaa sekä
saaneensa rohkaisua opetuksien, puheiden
ja todistuksien myötä omaankin uskonelämäänsä.
Ylistys on tärkeää illoissa ja musiikilla on
omaa osuutensa iltojen annissa.
– Ainakin itselläni ylistysmusiikki
helpottaa keskustelua Jumalan kanssa ja
rentouttaa mielen pysähtymään hetkeksi.
Entä miksi miehenä haluat olla mukana?
– No, Jumala on sattunut luomaan miut
mieheksi, Jani toteaa.

Yhteinen ilta on kuin koti
– Tärkeintä on se, että etsitään yhteyttä toisiin ja Jumalaan. Voimme kasvaa
uskossa yhdessä, Kesti kokoaa.

Myös joulupukki vieraili OMAiltojen leirillä joulukuussa.
Kuvassa OMA-iltojen johtotiimi
eli Mika ja Tanja Raappana, Aku
ja Heini Kesti sekä Jani ja Marja
Toivanen.

Illat ovat vakiinnuttaneet asemansa ja
löytäneet oman väkensä.
– Meillä on lähes 40 vapaaehtoista mukana toiminnassa. Joulukuussa viikonloppuleirillä oli mukana yli 50 ihmistä.
Oma-illat sopivat heillekin, jotka eivät
muuten käy paljon seurakunnan tilaisuuksissa.
– Pyrimme siihen, että illoissa ei olisi
niin paljon korkeakirkollista liturgiaa, Kesti
toteaa.
– Moni on tämän löytänyt ja Oma-iltojen kautta on helppo tulla seurakuntaan

mukaan, saa ystäviä, tutustuu ja pääsee
yhteyteen.
– Onpa ihmisiä, jotka haluaisivat jäädä
Rovaniemelle, koska täällä on niin hyvä
seurakunta. Eikös se jotain kerro siitä, että
monet toiminnassa mukana olevat kokevat
tämän sellaiseksi omaksi paikakseen seurakunnassa. OMA-ilta on heille tavallaan
koti.
Illoissa tärkeänä osana on ylistys, yhteinen rukous ja opetus. Vuonna 2015 opetus
oli Jesus Ministryä. Viime syksynä oli
Alfa-materiaalia ja muuta opetusta. Tänä
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Pienpiirejä,
kerhoja ja muita
säännöllisiä
kokoontumisia

ja lähimmäisiin

Diakoniatyön kerhoja
varttuneemmalle
väelle
KESKIKAUPUNKI

Varttuneiden kerho
seurakuntakodin takkahuoneessa
parittomilla viikoilla tiistaisin.
Seuraavan kerran 13.2. klo 13.
Rantavitikan diakoniakerho
Keltakankaan kerhohuoneella
parittomilla viikoilla torstaisin.
Seuraavan kerran 1.2. klo 13.
Kirjoitus- ja keskustelupiiri yli 60
vuotiaille torstaisin klo 11–13
seurakuntakodin takkahuoneessa,
Rauhakatu 70 G.

KORKALOVAARA

Eläkeläisten kerho Korkalovaaran
kappelissa parittomalla viikolla
tiistaisin. Seuraavan kerran 13.2.
klo 13.

OUNASJOKI

Tiistaikerho Sinetän kappelissa
seuraavan kerran 6.2. klo 10.30.
Kotiseutupiiri Meltauksen
kappelissa seuraavan kerran
8.2. klo 10.
Torstaikerho Maijasen kappelissa
seuraavan kerran 8.2. klo 13.

ALAKEMIJOKI

OMA-illat

Pasi Kokko

OUNASRINNE

• Rovaniemen seurakunnan kaikille
avoimia yhteisiä iltoja lauantaisin
klo 17–19 seurakuntakeskuksessa,
Rauhankatu 70, sisään Yliopistonkadulta.

Torstaikerho Ounasrinteen
kappelilla seuraavan kerran 1.2.
klo 11.

• Iltaa vietetään rennoissa merkeissä
viihtyen yhdessä, haukaten pientä
purtavaa, kuunnellen opetusta ja
musiikkia.

SAARENNAMMANKYLÄT

• Lisätietoa: omasrk.blogspot.fi

Nammankylien tiistaikerho
Jouttikeron kappelilla seuraavan
kerran 6.2. klo 13.
Nahkurinpolun seurakuntakerho
Nahkurinpolku 5 E seuraavan
kerran 6.2. klo 10.
Diakoniakerho kaiken ikäisille
Aapakirkon Luukussa seuraavan
kerran 14.2. klo 17.

Kevään OMA-illat:

YLÄKEMIJOKI

• Illoissa on tarjolla hetki pysähtymiseen,
itsensä, toisten ja ennen kaikkea
Jumalan kohtaamiseen sekä
rukoukseen. Lapsille on myös omaa
mukavaa ohjelmaa.
keväänä opetus on valmisteltu mukaillen
Jesus Ministry -opetussarjaa, johon joukko
Oma-illan tiimiläisiä kävi kouluttautumassa
syksyllä Lontoossa.
– Jaamme Lontoossa saamiamme opetuksia ja oivalluksia. Tärkeimpänä aiheena
pohdimme Jumalan alkuperäistä suunnitelmaa, eli ‘Mitä Jumala on ajatellut luodessaan
minut?’ ja ‘Miten elän kristittynä maailmassa?’, Heini Kesti kuvaa.

Kaikenikäisten kerhot
Kivitaipaleessa Taipaleen koululla
seuraavan kerran 12.2. klo 9.30.
Kaikenikäisten kerho Muurolan
kappelilla seuraavan kerran
27.2. klo 10.
Puuroaamu ja kaikenikäisten
kerho Muurolan kappelilla
seuraavan kerran 13.2. klo 10.
Kerhokuljetus seuraavasti: Jaatila
Rannantie klo 8.55, Jaatilansaari
klo 9.10, Muurolanpalvelutalo,
Totontie 7 klo 9.30, Varpukoti,
Totontie 12 klo 9.35, Karvontie 1
klo 9.40, Muurolan kappeli klo
9.40. Kyydin hinta 3 €. Tarvitessasi
kyytiä kotiovelta ole yhteyksissä
Laila Junttiin puh. 0400 152 243.

3.2. Huom! paikka Srk-kodilla,
17.2., 24.2. Jakaranda mukana OMA-illassa,
17.3., 7.4., 21.4., 5.5., 19.5.
Ota yhteyttä! Heini Kesti
Oppilaitostyön pastori
heini.kesti@evl.fi, 040 178 1018

Varttuneiden kerho Auttin
kappelissa seuraavan kerran
6.2. klo 10.
Toimintapäivä Viirin
seurakuntakodilla seuraavan
kerran 22.2. klo 10.
Tennilän kylätalon kerho
Veittivaarantie 76, seuraavan

kerran 13.2. klo 10.30.
Oikaraisen aikuisten kerho
koulun nuorisotilassa, päiväkodin
yläpuolella seuraavan kerran
5.2. klo 15.

Kehitysvammaisten
toimintaa
Kehitysvammaisten kerho
Kaverikammari Katutasolla,
Kansankatu 17, lauantaisin
klo 12–13.30.
Kehitysvammaisten
Askartelukerho Katutasolla,
Kansankatu 17, maanantaisin
klo 17–18.30.
Iloiset Musikantit 29.5. saakka
musisointia tiistaisin klo 18–19
srk-kodin yläsalissa.
Aikuisten kehitysvammaisten
Torstaikerho seurakuntakodin
yläsalissa seuraavan kerran
8.2. klo 13.

Raamattupiirit
Kirkon kryptan Eelin huoneessa
kerran kuukaudessa raamattupiiri.
Seuraavan kerran 14.2. klo 18.
Ounasrinteen kappelissa tiistaisin
klo 18.
Lähetys- ja raamattupiiri
Aapakirkolla tiistaisin klo 18.
Naisten raamattupiiri työikäisille
naisille joka tiistai klo 18 kirkon
kryptassa.
Merimieskirkkopiiri
Korkalovaaran kappelissa
parittomilla viikoilla.
Seuraavan kerran 12.2. klo 18.

Lähetyspiirit
Korkalovaaran lähetyspiiri
Korkalovaaran kappelilla
seuraavan kerran 5.2. klo 13.
Viirinkankaan lähetyspiiri
Keltakankaan kerhotilassa
(os. Keltakangas 2–4) seuraavan
kerran 8.2. klo 13.
Helmikammarin lähetyspiiri
kerran kuussa. Seuraavan kerran
27.2. klo 12.
Naisten käsityökahvila
seurakuntakodin alasalissa
(os. Rauhankatu 70 E) seuraavan
kerran 6.2. klo 12.30.
Aapakirkon Raamattu- ja
lähetyspiiri joka tiistai
klo 18–19.30.

Miesten saunaillat
Norvajärvellä keskiviikkoisin
klo 18. Lähtö 17.45 srk-keskus,
Rauhankatu 70. Ohjelmassa
saunomista, iltakahvi, alustus ja
keskustelua.
14.2., 28.2., 14.3., 28.3., 11.4.,
25.4., 9.5. ja 23.5.

Muuta toimintaa
Sanan ja rukouksen ilta
seurakuntakeskuksessa
torstaisin klo 18.
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Nälkä on totta
monessa kodissa

2018 YHTEISVASTUU torjuu nälkää.

KA

Taustalla on se tosiasia, että lähes puolenmiljoonan suomalaisen tulot eivät
riitä kohtuulliseen vähimmäiskulutukseen.
Suomessa nälkä on monesti seurausta pakon sanelemista valinnoista, joita
toimeentulon äärirajoilla sinnittelevät
joutuvat tekemään arjessaan. Välttämättömimmät menot nielevät valtaosan tuloista
ja rahaa ruokaan ei jää riittävästi. Tilanteen taustalla on useimmiten inhimillisiä, yllättäviä elämänmuutoksia, joihin
ihminen itse ei ole juuri voinut vaikuttaa,
kuten sairastumista ja työttömyyttä.
Afrikassa ja Lähi-idässä yli 20 miljoonaa
ihmistä on nälänhädän partaalla. Nälänhätä on monesti seurausta ihmisten aiheuttamista konflikteista. Ruoan saanti ei ole
mahdollista sotien tai jatkuvien levottomuuksien vuoksi.
Suomalainen nälkä on nyt erilaista kuin
pula-aikana. Silloin ruokaa ei yksinkertaisesti ollut, vaikka sitä olisi ollut varaa
hankkia.
– Ainoa asia, mistä tänä päivänä voi
säästää, on ruoka ja vaatteet. Jonkun kohdalla tämä voi tarkoittaa sitä, että hän elää
kaurapuurolla useita päiviä. Terveelliset
ruoat ovat kalliimpia kuin epäterveelliset
ruoat.
Ihminen on valmis hakeutumaan kaikkiin ilmaisiin kattauksiin, joita on tarjolla.
Kauppojen hävikkiruoan jakelu on tullut
monelle tarpeeseen, samoin seurakunnan
ruokapankista pyydetään apua usein.
– Vaikka ruokaa on tarjolla enemmän
kuin koskaan, ei ruokaa riitä kaikille.
Jotkut joutuvat valitsemaan, ostavatko
lääkkeitä vai ruokaa.
- Nälkä saa käymään kaupassa myöhään
illalla, kun ”parasta ennen” –päivätyt
ruoat myydään tarjoushintaan. Nälkä saa
kääntymään diakoniatoimiston puoleen
ja nälkä saa dyykkaamaan, eli kaivamaan
kauppojen jäteastioita. Kyllä nälkä on
todellisuutta monessa kodissa.
Harriet Urponen
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Yhteisvastuukeräyksen
lipaskeräys 9.–10.2.
SEURAKUNTA on useana vuonna
järjestänyt Rovaniemellä suurimpien liikekeskusten yhteydessä lipaskeräyksen,
niin myös tänäkin talvena perjantaina
9.2. kello 10–20 ja lauantaina 10.2. kello
10–18.
Vapaaehtoiset ovat keräämässä. Yhteisvastuukerääjillä on valkoiset Yhteisvastuuliivit ja lippaat, joissa on painettuna
punainen Yhteisvastuukeräyksen sydänlogo.
Keräyspaikat ovat Rinteenkulma,
Revontuli, Sampokeskus, Prisma, Citymarket, K- Supermarket Kauppatori, K-Supermarket Eteläkeskus, K-Supermarket
Ounasvaarantie auloissa, K-Market Sinettä
sekä Lidl -liikkeiden pihalla.
Tule lipaskerääjäksi, tiedustele ja ilmoittaudu diakoniatoimistoon
040 631 7391 tai 040 583 0966.

Nyt torjutaan

NÄLKÄÄ JA KÖ
ROVANIEMEN seurakunnan johtava
diakoni Markku Kukkonen iloitsee
tämän vuoden keräysteemasta.
– Nälkä on aina ajankohtainen asia.
Monilla suomalaisillakin on välillä nälkä,
vaikka totalinälänhädästä Suomessa
emme voikaaan puhua.
Monilla ihmisillä ei ole varaa ostaa
monipuolista ruokaa.
PERINTEINEN lipaskeräys tulee
näkymään katukuvassa 9. ja 10.2., kun

vapaaehtoistyöntekijät menevät kauppa- ja liikekeskuksiin keräämään varoja
hyvään tarkoitukseen.

YHTEISVASTUUSEEN voi osallistua
tulemalla kuuntelemaan Yhteisvastuukonsertteja tai osallistumalla muihin
keräyksen hyväksi järjestettäviin tapahtumiin.
– Halutessasi voit lahjoittaa ohjelmasta
lantin tai pari Yhteisvastuun hyväksi.
Seurakunnan ruokatapahtumissa on

myös mahdollisuus lahjoittaa keräykseen
varoja.
Seurakunnassa on usein tilanteita,
jossa pääsee ilmaiseksi tai hyvin pientä
maksua vastaan syömään.

KUUKAUDEN viimeisenä torstaina on
Lordin aukiolla soppatykkitapahtumia,
Ounasrinteellä ja Muurolassa kokoonnutaan säännöllisesti puuroaamuihin. Diakonian keittopäiviä vietetään viikoittain
Korkalovaaran kappel illa.
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YHTEISVASTUUKERÄYKSEN
TAPAHTUMIA ROVANIEMELLÄ
2018
31.1. klo 18
kirkossa Muskarimessu. Messussa
lauletaan, leikitään ja hiljennytään.
Ehtoolliselle kutsutaan pienet ja
suuret. Mukana Valonlähde ja
Muskarikuoro Sanna
Koivuranta-Virtasen, Henna
Väistön ja Talvikki Ritolan
johdolla.
1.2. klo 18
kirkossa konsertti, kanttori Maie
Kuusik, hänen kanssaan musisoi
mm. Ave, Gaudium ja Rovaniemen
kirkkokuoro.
2.2. klo 19
”Kohottakaa huuto Korkeimmalle” -gospellaulujen ilta Tarja Alakörkön,
Timo Perkkiön ja nuorten bändin Four of us vetämänä.
3.2. klo 18
”Sytytän valon”-kynttiläkonsertissa kirkossa soi urku- ja
kosketinsoitinmusiikki kynttilöiden valossa kelttiläisten rukousten
siivittämänä. Mauri Miettunen improvisoi tuttujenkin sävelmien
pohjalta peilaten tekstejä, jotka Ulla Miettunen lukee.
4.2.–30.4.
Ovelta ovelle -listakeräys. Yhteisvastuukerääjät keräävät keräyslistoilla
kotiovilla. Ilmoittaudu listakerääjäksi, 040 631 7391 ja 040 583 0966.
4.2. klo 10
messu kirkossa, Yhteisvastuukeräyksen avausmessu. Klo 12 messun
jälkeen lounas seurakuntakeskuksessa jos vapaaehtoinen maksu
keräykselle, samalla Yhteisvastuukeräyksen esittelyä. Mitä on köyhyys
kotimaassa ja ulkomailla? Mukana Antti Lehmus, Markku Kukkonen,
Marja Posio, Sanna Peltola. Voit ilmoittautua myös YV-talkoisiin. Klo 16
suuri Yhteisvastuukonsertti kirkossa. Kaupunkialueen kuoroja ja
yhtyeitä sekä kanttorit johtava kanttori Sari Alakulpin johdolla. Vapaa
pääsy, kolehti Yhteisvastuulle.

Valtakunnallinen
Yhteisvastuukeräys
käynnistyy
sunnuntaina 4.2.
Tämän vuoden
teemana on nälän ja
köyhyyden torjuminen
niin meillä Suomessa
kuin ulkomaillakin.

9.–10.2.
Lipaskeräystempaus ostosmarkettien edessä: 10.2. klo 10–20 ja 11.2.
klo 10–18. Rinteenkulma, Revontuli, Sampokeskus, Prisma,
Citymarket, K-Supermarket Kauppatori, K-Supermarket Eteläkeskus,
K-Supermarket Ounasvaarantie -auloissa, K-market Sinettä sekä Lidl
-liikkeiden pihalla. Ilmoittautuminen lipaskerääjäksi 040 631 7391 tai
040 583 0966.
9.2. klo 18
Kohti Pääsiäistä yhteislaulutapahtuma Auttin kappelissa,
Topi Litendahl.
12.2. klo 19
Lapin musiikkiopiston opettajien konsertti kirkossa,
kolehti Yv-keräykselle.
14.2. klo 18
Musiikki-ilta Yhteisvastuun merkeissä Meltauksen kappelissa.
Ounasjoen kuoro, Sanna Peltola, Kirsti Vuolo, Ilari Kinnunen.
22.2. klo 18
Virsi-ilta Yhteisvastuun merkeissä Muurolan kappelissa. Tyttökuoro
Lumitähdet, Päivi Hintikka, Laila Juntti (kahvitus 17.30 alkaen).
26.2. klo 19
Lapin musiikkiopiston oppilaiden konsertti kirkossa,
kolehti Yv-keräykselle.

ÖYHYYTTÄ
Seurakunnan verkkosivuilla on linkki,
jonka kautta voi tehdä lahjoituksen paikalliseen Yhteisvastuukeräykseen.

40 % keräysvaroista käytetään taloudellisesti haastavassa tilanteessa elävien
ihmisten auttamiseen Suomessa.

YHTEISVASTUU on auttanut hädänalaisia Suomessa ja kehitysmaissa jo vuodesta
1950 lähtien. Keräysvaroista 60 % ohjataan
Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon.
Varoilla autetaan katastrofien ja konfliktien
aiheuttamissa hätätilanteissa pahiten kärsineitä ihmisiä turvaamalla heille riittävä
ravinto ja puhtaan veden saanti.

KIRKON diakoniarahasto vie avun perille
yhdessä seurakuntien kanssa. Paikallisseurakuntaan jäävää osuutta on kasvatettu kahteenkymmeneen prosenttiin.
Rovaniemen Yhteisvastuusivusto www.
rovaniemenseurakunta.fi/yhteisvastuu
Harriet Urponen

17.3. klo 14–16.30 Riemukierroshiihto -tapahtuma Kirkkolammella.
Klo 14–15.30 erilaisia toimintapisteitä Kirkkolammen ympärillä.
Klo 15.30 näe eri hiihtotyylejä, -asuja ja -vauhtia ikähaitarilla 4–90 v!
Voit ilmoittautua myös Riemukierroshiihtäjäksi tai
-tukijaksi 040 583 0966 ja 040 631 7391.
18.3. klo 11
Musiikillinen hartaus Yhteisvastuun
merkeissä Sinetän kappelissa.
Ounasjoen kuoro, Sanna Peltola,
Ilari Kinnunen.
18.3. klo 14
Muurolan kappelissa
perhemessu ja Pyhät
Meiningit, Yhteisvastuuruokailu.
Eeva-Liisa Jääskelä, Seija
Luomaranta, Kate Suopajärvi,
Tähdenlento-kuoro ja Sanna
Peltola.
15.4. klo 18
Yläkemijoki Soi -tapahtuma Auttin
kappelissa. Sanna Peltola, Topi Litendahl.
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Tarkemmat tiedot kulloinkin lähipäivien tapahtumista näet Uusi Rovaniemi-lehdestä
keskiviikkoisin ja www.rovaniemenseurakunta.ﬁ
ROVANIEMEN KIRKKO

Sunnuntaisin klo 10 messu kirkossa.
Tiistaisin klo 8.30 Aamun rukoushetki kirkon sakastissa.
Keskiviikkoisin klo 18 arki-illan ehtoollinen kirkossa.

Askel Jumalan läheisyyteen. Ohjelmassa iltapalaa,
opetusta ja puheenvuoroja, musiikkia ja rukousta.
Opetus Helinä Sundelin, ylistys Heidi Kotila.
Torstaisin klo 18, srk-keskuksen juhlasalissa.
Rauhankatu 70, sis. Yliopistonkadun puolelta.
Puhujat helmikuussa: 1.2. Liisa Alanne, 8.2. Aki
Hätinen, 15.2. Markku Kaasinen, 22.2. Terttu Lehtola.
Olet lämpimästi tervetullut mukaan!

KEVÄÄN 2018
TUOMASMESSUT

Rovaniemen kirkossa klo 18
Su 11.2., 2.4. ja 13.5.
Pysähdy, lepää ja löydä voimaa.
Kirkosta löytyy paikka sinulle.
Olet lämpimästi tervetullut!

93,4MHz

1.2. klo 18 konsertti, Maie Kuusik,
Ave ja Gaudium.
2.2. klo 19 konsertti, Kauneimmat
gospellaulut, Tarja Alakörkkö & co.
3.2. klo 18 Sytytän valon-kynttiläkonsertti, Ulla ja Mauri Miettunen.
4.2. klo 10 messu, Yhteisvastuukeräyksen avaus.
4.2. klo 16 suuri Yhteisvastuukonsertti. Vapaa pääsy, kolehti YV-keräyksen hyväksi.
11.2. klo 18 Tuomasmessu.
12.2. klo 19 Lapin musiikkiopiston
opettajien konsertti. Vapaa pääsy,
kolehti YV-keräyksen hyväksi.
15.2. klo 20 “Pohjolan yö” -konsertti. Waltteri Torikka Trio.
Liput 25€.
23.2. klo 18 Jakarandan konsertti.
Vapaa pääsy, kolehti Suomen Lähetysseuralle.
25.2. klo 18 nuorten Showtime,
”Mä tykkään susta niin että halkeen”
26.2. klo 19 Lapin musiikkiopiston
oppilaiden konsertti. Vapaa pääsy,
kolehti YV-keräyksen hyväksi.

KESKIKAUPUNKI

1.2. klo 18 srk-keskuksessa Sanan
ja rukouksen ilta.
3.2. klo 17 srk-kodilla Oma-ilta.
8.2. klo 18 srk-keskuksessa Sanan
ja rukouksen ilta.
11.2. klo 11-12.30 lähetyksen Käsityöpuoti srk-keskuksessa perhemessun jälkeen.
14.2. klo 18 Norvajärvellä miesten
saunailta. Lähtö klo 17.45 srk-keskuksesta, Rauhankatu 70. Vieraana
Onni Tirkkonen.
15.2. klo 18 srk-keskuksessa Sanan

Su klo 9.55-12
NYT HAASTATTELUT MYÖS verkossa: www.rovaniemenseurakunta.fi/radioROVADEI
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ja rukouksen ilta.
17.2. klo 17 srk-keskuksessa
Oma-ilta.
22.2. klo 11 katulähetystyön soppatykkitempaus Lordinaukiolla.
22.2. klo 18 srk-keskuksessa Sanan
ja rukouksen ilta.
27.2. klo 12 Helmikammarilla lähetysterveisiä ja virsilaulua.
28.2. klo 18 Norvajärvellä miesten
saunailta. Lähtö klo 17.45 srk-keskuksesta, Rauhankatu 70. Isäntänä
Tuomo Korteniemi.

KORKALOVAARA

4.2. klo 13 kappelissa messu.
Kirkkokahvit.
10.2. israelilaista kansantanssia klo
10 ja ylistystanssia klo 12 Hillakirkolla, Hillapolku 9.
11.2. klo 13 kappelissa messu, saarnaa Hannu Kippo. Kirkkokahvit ja
seurat.
13.2. klo 18–19 laskiaistiistain pihapuuhapäivä kappelilla, pakkasraja
-15C. Oma liukuri mukaan, kuumaa
juotavaa ja pikkupurtavaa tarjolla.
15.2. klo 18 Ylikylän kinkerit Maija ja
Pekka Kunnarilla, Kunnarinkuja 18.
18.2. klo 13 kappelissa messu, saarnaa Urpo Karjalainen. Kirkkokahvit.
Herättäjän kirkkopyhä.
24.2. israelilaista kansantanssia klo
10 ja ylistystanssia klo 12 Hillakirkolla, Hillapolku 9.
25.2. klo 13 kappelissa Pinjapuun
alla-perhepyhä, perhemessu, välipalaa ja askartelupaja. Mukana rippikoululaisia ja nimikkolähetti Hanna Kankaala.

OUNASJOKI

4.2. klo 11 Sinetän kappelissa perheiden musamessu, ”Soivat iloisesti
kirkonkellot”.
8.2. klo 18 Sinetän kinkerit Helena ja
Jouni Laukkasella, Lampisenkuja 7.
11.2. klo 14 Sinetän kappelissa konsertti ”Niin kuin on hanki valkoinen”
Naistrio Emmy ja Noemi Lehkonen.
Vapaa pääsy, ohjelma 10€.
14.2. klo 18 Meltauksen kappelissa
Yhteisvastuun musiikki-ilta.
18.2. klo 11 Sinetän kappelissa
messu.
18.2. klo 13 Songan kylätalolla kinkerit.
22.2. klo 17 Tuhnajan kinkerit Anneli ja Heino Männyllä, Tuhnajantie 451.
25.2. klo 10 Meltauksen kappelissa sanajumalanpalvelus ja
kirkkokahvikinkerit.
25.2. klo 13 Maijasen kappelissa
sanajumalanpalvelus ja kirkkokahvikinkerit.
28.2. klo 18 Marrasjärven kinkerit

Annikki ja Erkki Ojalalla, Huutoniementie 4.

OUNASVAARA

4.2. klo 15 kappelissa messu.
11.2. klo 15 kappelissa messu ja
kinkerit, kirkkokahvit.
17.2. klo 18–20 kappelissa Donkkis
Big Night.
22.2. klo 18 kappelilla Kappeli-ilta.
Luvassa virsiä ja hengellistä musiikkia eri teemojen mukaan. Välipaloina sanaa eri muodoissa; runoina,
kertomuksina, ajatuksina.
25.2. klo 15 kappelissa Pyhät Meiningit, messu ja perhetapahtuma.

ALAKEMIJOKI

4.2. klo 10 kappelissa messu.
11.2. klo 10 kappelissa messu ja
kinkerit, kirkkokahvit.
13.2. klo 10 kappelissa puuroaamu
ja kaikenikäistenkerho.
13.2. klo 18 Kivitaipaleen kinkerit
Martta ja Toivo Mehtälällä, Ulkulantakkatie 41.
16.2. klo 18–20 kappelissa Donkkis
Big Night.
18.2. klo 14 kappelissa Pyhät Meiningit, perhemessu ja -tapahtuma.
22.2. klo 18 kappelissa Virsi-ilta Yhteisvastuun merkeissä. Klo 17.30
Hirvaan diakoniakylätoimikunta
tarjoaa kahvit ruokapankin työn tukemiseksi.
25.2. klo 10 kappelissa messu.

YLÄKEMIJOKI

9.2. klo 18 Autin kappelissa Kohti
Pääsiäistä – yhteislaulutapahtuma.
4.3. klo 10 Auttin kappelissa messu.
4.3. klo 12 Viirin kappelissa sanajumalanpalvelus.

SAARENNAMMANKYLÄT

4.2. klo 11 Aapakirkossa messu.
8.2. klo 18 Aapakirkossa Virsikirja
tutuksi-laulupiiri.
11.2. klo 11 Aapakirkossa laskiaissunnuntain messu.
11.2. klo 13 Jouttikeron kappelissa
laskiaissunnuntain messu.
12.–15.2. klo 9/10 Aapakirkossa
lasten paastokirkko.
13.2. klo 18 Jouttikeron kappelissa
virsi-ilta.
18.2. klo 11 Aapakirkossa messu ja
4v-synttärit.
22.2. klo 18 Aapakirkossa Virsikirja
tutuksi-laulupiiri.
25.2. klo 11 Aapakirkossa messu.
25.2. klo 13 Jouttikeron kappelissa
messu.

Riemukierros -tapahtuma
Kirkkolammella la 17.3. klo 13–16
Koko perheen talvitapahtuma! Mäenlaskua,
kasvomaalausta, lumikenkäilyä, talvisia
leikkejä. Karva-Kaverit rapsuteltavana ja
paikalla myös Bestiina-poni! Puffetista
purtavaa.
Tapahtuma huipentuu perinteiseen
RIEMUKIERROS -hiihtoon, lähtö klo 15.30!
Ennakkoilmoittautuminen hiihtoon
p. 040 583 0966, matka on vain 300 m,
tärkeämpää tyyli ja osallistuminen.
Vapaaehtoinen sponsorituki Yhteisvastuulle!
Hiihtäjäksi voi vielä ilmoittautua Kirkkolammen
ja srk-keskuksen välisellä parkkipaikalla klo 14
alkaen!
Tapahtuman tuotto Yhteisvastuu -keräykseen!
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PEKKA TOIVANEN

Heidi Miettunen on
tutkinut muusikon
pedagogista
herkkyyttä.

Piispa Eero Huovinen luennoi 16.2.

Sielu värisee hiljaa Jumalan edessä
HEIDI MIETTUSEN Värisevä
hiljaisuus -konserttikokonaisuus kuljettaa kuulijaa musiikin,
sanojen ja hiljaisuuden kautta
yhteyteen Jumalan kanssa.
– Värisevä hiljaisuus voi olla
sitä, kun sello värähtelee soittajan sylissä. Se voi olla sitä, kun
musiikki ja psalmit resonoivat toisiaan vasten. Tai se voi olla sitä,
kun ihmisen sielu värisee hiljaa
Jumalansa edessä.
Ounasrinteen kappelissa 28.
tammikuuta esitetty konserttikokonaisuus on osa Miettusen
opinnäytetyötä.
– Pohdin opinnäytetyössäni
kuinka oma taiteellinen toiminta
muusikkona inspiroi soitonopettajaa ja vahvistaa hänen pedagogista sensitiivisyyttään, herkkyyttään.
Rovaniemeläislähtöinen sellisti
Heidi Miettunen toimii sellonsoiton ja kamarimusiikin opettajana
Kuopion konservatoriossa. Opin-

näytetyö oli osa hänen syksyllä
2017 Tampereen ammattikorkeakoulussa (TAMK) suorittamaansa
musiikkipedagogin YAMK-tutkintoa.
Dialogi sellolle ja psalmeille
sisältää soolosellomusiikkia J. S.
Bachilta, Sibeliukselta, Rautavaaralta, Ligetiltä ja Regeriltä.
Musiikki käy vuoropuhelua Raamatun psalmien kanssa.
– Psalmit ovat konkreettisuudessaan hengellisyyden ytimessä.
Ne tuovat konstailemattomalla
tavalla esiin rajut tunnelmat,
tunteet ja kipuilun sekä toisaalta
ylistyksen ja kiitoksen suhteessa
Jumalaan.
Konserttikokonaisuudessa
kuljetaan Luojan suuruuden
aavistelusta ja huolettomasta tyytyväisyydestä kohti dissonanssia,
ristiriitaa.
– Usko Jumalaan on vaivatonta
ja huoletonta silloin kun menee
hyvin, mutta elämän kriisien

alkaessa ravistella jäljelle jääkin
vain Jumala, joka kantaa. Vasta
sitä kautta on mahdollista syntyä
tosi tarrautuminen Jumalaan.
Kokemus Jumalan huolenpidosta herättää kiitollisuuden
-konserttikokonaisuus kohoaa
ylistykseen.
– Koen niin, että ihminen löytää
oman aitoutensa ainoastaan
olemalla avoin Jumalan suuntaan. Mitä lähempänä ihminen on
Jumalaa, sitä enemmän ihminen
pystyy olemaan sinut itsensä
kanssa.
– Sisäisen keskittymisen kautta
ihminen kohtaa Jumalan, jonka
rakastava katse tekee ihmisestä
sen, mikä hän todella on.
Pasi Kokko
Lähde: Heidi Miettusen artikkeli
Värisevä hiljaisuus
Hiljaisuuden Ystävät -lehdestä
nro 3/2017

Silta-säätiö lahjoitti 2700 euroa vähävaraisten auttamiseen
SILTA-SÄÄTIÖ on Pokka-yh-

tiöiden perustama säätiö,
jonka tarkoituksena on edistää
Joulun sanoman ja antamisen
ilon toteutumisen suomalaisen
Joulupukin myötävaikutuksella
kaikille vähäosaisille.
Silta-säätiön perustajayhtiöitä
ovat: Olavi Pokka Oy, Napapiirin
Lahja Oy, Lapin Nahka Oy, Santa
Claus Village Oy ja Napapiirin
Kehitys Oy.

TOIMINTANSA kolmannen
lahjoituksen Silta-säätiö teki kotiseurakunnan diakoniatyöhön,
erityisesti vähävaraisten auttamiseen. Idea lahjoituskohteesta
tuli Olavi Pokalta. Hän pitää tärkeänä juuri sitä, että seurakunnan kautta apu menee parhaiten
perille oikeisiin kohteisiin.
Lahjoituksen oli luovuttamassa
säätiön puolesta Olli Lehtoniemi.
– Olemme seurakunnan vapaa-

Vastakkainasettelusta
yhteyteen

REFORMAATIO 500 -merkkivuosi päättyi viime syksynä,
mutta Rovanemellä tarkastellaan ja arvioidaan reformaation antia vielä tänä keväänä muutamalla luennolla.
Emerituspiispa Eero Huovinen on vieraana perjantaina
16.2. klo 18. Hänen luentonsa aiheena on: ”Vastakkainasettelusta yhteyteen. Luterilaisen ja katolisen kirkon suhteet
reformaation jälkeen.”
Eero Huovinen (73) toimi Helsingin hiippakunnan piispana
1991–2010. Sitä ennen hän oli dogmatiikan eli uskon opin
professorina.
Hänen tutkimustyönsä on kohdistunut erityisesti Martti
Lutherin ajatteluun ja uuteen katoliseen teologiaan. Hänen
väitöskirja käsitteli modernin katolisen teologin Hans Küngin
ajattelua. Myöhemmin hänen tutkimuskohteinaan ovat olleet
Lutherin käsitykset lutrilaisen perinteen ydinkohdista, vanhurskauttamisesta ja kasteesta.
PIISPA HUOVINEN on kansainvälisessä luterilaisessa
kirkkoperheessä tunnetuimpia suomalaisia teologeja. Hän
oli pitkään myös Luterilaisen maailmanliiton luottamustehtävissä ja sen varapresidenttinä 2003–2010.
Paavi Franciscus ja Luterilaisen maailmanliiton silloinen
puheenjohtaja, piispa Munib Younan allekirjoittivat reformaation 500-merkkivuoden alkaessa lokakuussa 2016 Yhteisen julistuksen reformaation yhteisestä katolis-luterilaisen
muistamisesta.
KATOLISET JA LUTERILAISET ovat kulkeneet viime
vuosikymmeninä yhdessä pitkän tien raivaten ykseyden
esteitä. Kirkot allekirjoittivat 1999 Yhteisen julistuksen
vanhurskauttamisopista, joka aikoinaan 1500-luvulla oli
kirkon hajaannukseen johtanut perimmäinen syy.
PÄÄSIÄISEN JÄLKEEN sunnuntaina 15.4. Rovaniemellä
vierailee puolestaan Miikka Ruokanen, joka on Eero Huovisen seuraaja Helsingin yliopistin dogmatiikan professorina.

Johtava
diakoni
Markku
Kukkonen
otti vastaan
lahjan, jonka
luovuttaja on
kaikille tuttu.

Rovaniemen seurakunnan
jäsenmäärä väheni prosentin

ehtoisten kanssa myös keränneet
rahaa lipaskeräyksellä napapiirin
tapahtumissa. Etsimme myös
uudenlaisia yhteistyön muotoja
seurakunnan kanssa.
– Tämän lahjoituksen avulla

voimme konkreettisesti auttaa
vähävaraisia perheitä, sanoi johtava diakoni Markku Kukkonen.
Silta-säätiölle voi tehdä lahjoituksia tilille FI43 5645 0020 0047
50.

Rovaniemen seurakunnan jäsenmäärä on laskenut vuoden
aikana prosentin. Alustavien tietojen mukaan seurakuntaan kuului viime vuoden lopussa 47221 jäsentä, mikä on
runsaat 500 vähemmän kuin edellisvuonna.
Seurakuntaan liittyi viime vuonna yhteensä 191 ihmistä, eli suunnilleen saman verran kuin vuotta aikaisemmin.
Seurakunnasta erosi viime vuoden aikana 802 jäsentä, kun
edellisvuonna vastaava luku oli 669.
Kasteen sai 479 seurakuntalaista ja vuoden aikana kuoli
456 ihmistä. Rovaniemen seurakunta on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon neljänneksi suurin seurakunta.
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Pääskyn lastentehtävän kuvittaja Inkeri Kinnunen:

KEVÄÄN 2018 PÄIVÄKERHOT
Ilmoittautuminen käynnissä!

KERHOPAIKAT :
Korkalovaaran kappeli, Vaaranlammentie 3
Koskenkylän kerhotila, Eliisantie 3 D 10
Nivavaaran kerhotila, Asematie 1
Ounasrinteen kappeli, Saaruantie 3
Seurakuntakoti, Rauhankatu 70
Sinetän Kappeli, Kittiläntie 2177
Viirinkankaan kerhotila, Keltakangas 2
LUKUKAUSIMAKSU
kolme kertaa viikossa 60 €
kaksi kertaa viikossa 40 €
kerran viikossa käyvät 20 €

LISÄTIETOJA:
Mira Uimaniemi
mira.uimaniemi@evl.fi
puh. 040 6538 415

Seuraa meitä Facebookissa:
Rovaniemen seurakunnan
lapsi- ja perhetyö

WWW.ROVANIEMENSEURAKUNTA.FI

LASTEN KANSSA PERHEKERHOON

TIISTAISIN
Aapakirkko klo 9.30-11, Aapatie 6
Alakorkalo klo 9.30-11, Niskanperänkuja 13 C 11
Koskenkylä klo 10-11.30, Eliisantie 3 D 10
Ounasrinne klo 9.30-11, Saaruantie 3
Seurakuntakoti klo 9-12, Rauhankatu 70 F
Viirinkangas klo 9.30-11, Keltakangas 2
TORSTAISIN
Aapakirkko klo 9.30-11, Aapatie 6
Sinetän kappeli klo 10-12, Kittiläntie 2177
Ylikylän Ylläri klo 9-10.30, Kivikangas 1

PERJANTAISIN
Nivavaara klo 9.30-11, Asematie 1
Korkalovaaran kappeli klo 9.30-11, Vaaranlammentie 3
Sylkky klo 9.30-11, Rauhankatu 70 F,
Seuraa meitä Facebookissa:
Rovaniemen seurakunnan
lapsi- ja perhetyö
WWW.ROVANIEMENSEURAKUNTA.FI

Kirkkomuskarin
vauvaryhmissä
hajapaikkoja
vapaana.
Katso lisätietoa
ja ilmoittaudu mukaan
www.rovaniemenseurakunta.fi/kirkkomuskari

INKERI TARTTUU innolla
uuteen haasteeseen Pääskyn lastentehtävän kuvittajana.
– On mukava päästä toteuttamaan tehtäviä juuri lapsille.
Mielessäni on ainakin toteuttaa
jokunen värityskuva. Ne sopivat
kaikenikäisille.
Kuvaamataito on aina ollut
henkireikä Inkerille.
– Lukiossakin minulla oli valtavasti erilaisia kuvaamataidon
kursseja. Taiteen tekeminen on
minulle elämäntapa. Haluaisin

tulevaisuudessa tehdä taidetta,
haaveeni on myös kirjoittaa ja
matkustella.

INKERI AMMENTAA taiteeseensa inspiraatiota hyvin
monenlaisista lähteistä.
– Luonto on minulle suuri
innoittaja. Koen myös, että kaikesta kokemastaan ihminen voi
ammentaa näkökulmia taitee-

seen. Opiskelu tukee luovuuttani
todella hyvin. Siellä ihmiset ovat
kiinnostuneita taiteesta, myös
toisten tekemät työt inspiroivat
minua.
Harriet Urponen

Inkeri Kinnusen ensimmäinen
lastentehtävä on Yhteisvastuu –
teemasta luotu värityskuva.

VÄRITYSKUVA | Nälkä
INKERI KINNUNEN

Perhekerhoissa kokoontuvat vanhemmat tai hoitajat
alle kouluikäisten lastensa kanssa 1 krt/vk, 1,5 tunniksi
kerrallaan. Ohjelmassa on hartaushetki, leikkiä, laulua,
askartelua ja yhteinen kahvihetki. Perhekerho on maksuton,
eikä siihen tarvitse ilmoittautua.

ROVANIEMELÄISEN Inkeri
Kinnusen elämässä taide on
aina ollut tärkeässä roolissa.
– Kun olin 1-vuotias, sain
ensimmäiset vahavärit ja kunnon
paperia. Olin heti kokeillut niistä
jokaista ja innostukseni piirtämiseen näkyi minussa jo silloin.
4-vuotiaana Inkeri oli pontevasti ilmoittanut, että hänestä tulee isona taiteilija, ihan niin kuin
hänen mummonsakin on. Nyt
Inkeri opiskelee Lapin yliopistossa, taiteiden tiedekunnassa
kuvataidekasvatusta.
– Opintoihin liittyy paljon
taidekursseja, joissa maalataan,
tehdään grafiikkaa, plastista sommittelua ja niin edelleen. Lisäksi
teemme opettajan pedagogiset
opinnot, joissa keskitytään kasvatusnäkökulmaan.

SIIRI KINNUNEN

Päiväkerho on tarkoitettu 3–6 -vuotiaille lapsille. Kerhot
kokoontuvat kahdesta kolmeen kertaa viikossa eri puolilla
Rovaniemeä. Päiväkerhot ovat kasteopetukseen pohjautuvaa viriketoimintaa. Kerhoon voi osallistua, kun lapsi on
täyttänyt kolme vuotta. Kerhossa on lapsen tietoja ja taitoja kartuttavaa toimintaa: lauluja, leikkejä, askartelua ja
ulkoilua. Kerhoja ohjaavat ammattitaitoiset lastenohjaajat.

Taiteen tekeminen on
minulle elämäntapa
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LASTEN JA NUORTEN KIRKKO |
LASKIAISKIRKOT

18.30–20

Viirinkankaan kappeli ke 14.2.
klo 10
Kirkko pe 16.2. klo 10
Korkalovaaran kappeli to 8.2.
klo 9.30
Ounasrinteen kappeli to 15.2. klo 9
Aapakirkko ma 12.2. klo 9 ja klo 10,
• ti 13.2. klo 9 ja klo 10,
• ke 14.2. klo 9 ja klo 10
• to 15.2. klo 9 ja klo 10

Sinetän kappelissa, ilmottautuminen Minnalle 0400 138 143
to 22.2. klo 18–20
to 22.3. klo 18–20

Ilmoittautuminen Aapakirkon tilaisuuksiin topi.litendahl@evl.fi tai
p. 040 724 6552. Muihin tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua.

KOULUIKÄISTEN LEIRIT
NORVAJÄRVELLÄ
16.–18.2.
Askartelu- ja taideleiri 1–6 lk
(max25). Leirimaksu 24€
Ilm. netissä päättyy 1.2.
Merita Orell-Kiviniemi
040 730 1965
Minna Laakko 0400 138 143
6.–8.4. Töminäleiri 3–6 lk
(max 25). Leirimaksu 24€
Ilm. netissä 1.2.–16.3.
Jere Turpeinen 040 546 9408
Kristiina Kallio 040 721 8862
4.–6.5. Donkkisleiri 1–6 lk
(max 30). Leirimaksu 24€
Ilm. netissä 28.3.–20.4.
Jenniina Heikkilä 040 730 0153
Kate Suopajärvi 040 732 1989

STARS-ILLAT
Stars on 7–13-vuotiaiden oma ilta
Ohjelmassa joka kerta vaihtuvaa
ohjelmaa. YOU ARE THE STAR!
Illassa mm. toimintaa,
tekemistä, musiikkia,
ruokaa, rukousta
ja yhdessäoloa.
Illat ovat ilmaisia.
Hillakirkolla,
(ei ilmottautumisia)
ke 21.2. klo
18.30–20
ma 19.3. klo

ISOSHAKU
KESÄN RIPAREILLE
Haku 1.2.–15.3., valinnat 22.3.
Hakulomakkeen löydät nettisivuiltamme tai voit hakea Aikulta,
Ainonk. 3 II krs.

ITUKOULUTUSLEIRIT
(max 35/leiri)
16.-18.3. Ituleiri I
Korkalovaara-Ounasjoen idut
23.-25.3. Ituleiri II
Saarenkylän ja keskustan idut
Ilm. netissä 1.2.–1.3.
13.-15.4. Ituleiri III
Ounasvaara-Alakemijoen idut
Ilm. netissä 1.2.–23.3.
Jos oman alueen leirin ajankohta ei
käy, voi ilmoittautua myös toisen
alueen leirille.

NUORILLE
Showtime – erilainen nuortenilta
kirkossa klo 18–20 sunnuntaisin
25.2., 25.3., 29.4. ja 27.5.
”Jotain uutta, jotain vanhaa, jotain
sinistä, jotain lainattua…”
Kun haluat vapaaehtoiseksi showtimeen, ota yhteys Kate Suopajärvi
040 732 1989.
Poikien lautapeli-ilta
kerran kuukaudessa.
Lisätietoa: Ari Jarva 0400 194 845.
Nuorten pääsiäisleiri
Norvajärvellä
29.3.–1.4. rippikoulun
käyneille (max 25).
Leirimaksu varmistuu myöhemmin
(n. 50€).
Ilm. netissä 1.2.–
16.3.

t
Katso muu
t
tapahtuma iemen
n
a
v
o
r
.
w
w
w
a.ﬁ Nuorten kevätjuhla
seurakunt
27.5. klo 16 kirkossa,
messu,

isosten

avustajien tehtävään siunaaminen ja todistukset.
Klo 18 Showtime.

RIPPIKOULUIHIN 2019
ILMOITTAUTUMINEN
1.5.–31.7.

Muskarimessu

Ke 31.1. klo 18 kirkossa
Mukana lapsikuorot Valonlähde ja Muskarikuoro.

http://www.rovaniemenseurakunta.fi/
Vuonna 2004 syntyneet ilmoittautuvat rippikouluun 1.5.–
31.7.2018. Ilmoittautuminen tapahtuu netissä sähköisesti. Ennen ilmoittautumisen alkamista
alueiden työntekijät käyvät toukokuun alkuun mennessä jakamassa rippikouluinfoa niissä
kouluissa, joissa on 7-luokkalaisia.
Jos vuonna 2004 syntynyt nuori
on keväällä 6. tai 8. luokalla, hän
voi tarvittaessa kysyä infoa koulunsa kansliasta tai rippikoulutoimistosta. Infoa löytyy myös nettisivuiltamme
http://www.rovaniemenseurakunta.fi/
Kaikki perinteiset rippileirit ovat
Norvajärvellä. Lisäksi tarjolle tulee mm. vaellusrippikoulu, kaksi
päivärippikoulua, pienryhmä ja
rippikoulu kehitysvammaisille.
Ryhmien maksimikoko on 25 rippikoululaista ja pienryhmissä
4–10.
Tarkempaa tietoa rippikouluun
ilmoittautumisesta, ryhmävaihtoehdot sekä leiri- ja konfirmaatioajat ilmoitetaan 28.3. ja 9.5. ilmestyvissä Pääskyissä.
Samat tiedot löytyvät 25.4. alkaen netistä www.rovaniemenseurakunta.fi/rippikoulut
Tietoa myös:
Rippikoulutoimisto
040 526 8289
ti klo 10–14
to klo 13–16

ja

Luovan toiminnan leiri nuorille
12–18 vuotiaille kehitysvammaisille
Leiri järjestetään Norvajärven leirikeskuksessa, Leirikeskuksentie 177,
Rovaniemellä 20.–22. huhtikuuta.
Alkaa perjantaina klo 18 ja loppuu sunnuntaina klo 15.
Majoitus Norvajärvellä yhden tai kahden hengen huoneissa.
Leirin hinta on 100 euroa, kuljetukset tapahtuvat omilla kyydeillä.
Ilmoittautuminen diakonissa Mirva Sunille 23.3. mennessä,
puh. 040 564 4639 tai mirva.suni@evl.fi
Leirin järjestää Rovaniemen seurakunta /
diakoniatyö yhteistyössä Erityislasten Omaiset ELO ry:n kanssa.

www.rovaniemenseurakunta.fi

Onko perheessänne

4

-vuotias?

Me järjestämme hänelle juhlat!
Kaikki on valmiina!
Ohjelmaa, kakku, lahja ja kavereita!
Valitse oma juhlapaikkasi:

18.2. klo 11 Aapakirkko
25.3. klo 15 Ounasrinne
15.4. klo 11 Aapakirkko
22.4. klo 15
Srk-keskus
29.4. klo 15 Korkalovaara
Lisätietoja puh. 040 653 8415
ilmoittautumiset www.rovaniemenseurakunta.fi

Kevät 2018
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MAAILMALTA | Lähetysruutu

TUTUKSI|
Heikki Salo

luottamushenkilö
HARRIET URPONEN

JAKARANDAN KUVA-ARKISTO

Heikki Salon tärkein titteli on ukki.

HEIKKI SALO on toiminut pitkään seurakunnan luottamushenkilönä. Hän on kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, julistustyön johtokunnan puheenjohtaja ja Pääskyn
lehtiryhmän jäsen. Hänen elämänsä tärkein
luottamustehtävä on kuitenkin olla ukkina
viidelle lapsenlapselle.
– Heidän kanssaan ei tarvitse miettiä, mitä
tekisi. Tärkeintä on olla ukki.
Heikki Salo kokee seurakunnan olevan
osa laajempaa kokonaisuutta, osa Jeesuksen
Kristuksen kirkkoa.
– Kirkko eli seurakunta olemme me, kristityt. Meidän tulisi olla helposti lähestyttäviä.
Meitä pitäisi voida lähestyä helposti kaikenlaisissa asioissa. Olemme itse avainasemassa
kutsumassa väkeä mukaan ja esittelemässä
Kristuksen työtä ja toimintaa ja sitä, mitä Hän
on meidän edestämme tehnyt.
Kun Heikki Salo oli ollut jo pitkään kristitty
ja perheen tilanne lasten aikuistuttua muuttui, hän kiinnostui seurakunnan päätöksenteosta.
– Halusin olla mukana rakentamassa
seurakuntaa vielä lähempää kuin tavallisena
seurakuntalaisena, joka sekin on sinällään
tärkeä rooli. Nyt voin kuitenkin vaikuttaa
seurakunnan toimintaan.
– Päätöksenteossa ja hallinnossa valmistelutyöllä on hyvin suuri merkitys. Hyvin
valmistellut asiat tuodaan kirkkovaltuustoon,
jossa tehdään lopulliset isot päätökset.

”

Minun kirkkoni
on helposti
lähestyttävä ja
lämminhenkinen
YKSI SUURI asia on ollut seurakunnan
strategian valmistuminen. Silloin tulevaisuutta ollaan linjattu pitkälle 2020–luvulle. Rovaniemen seurakunta haluaa olla
rovaniemeläisille merkittävä hengellinen
lähiyhteisö, jossa usko, toivo ja rakkaus
vahvistuvat. Seurakunta haluaa olla läsnä
ja tukea ihmisiä arjessa, juhlassa ja elämän
käännekohdissa. Heikki Salo haluaa sitoutua tämän tavoitteen saavuttamiseen.
– Luottamushenkilönä sydämelleni on
noussut se, että meillä itse kullakin saisi vahvistua enemmän kunnioittamisen kulttuuri.
Että kunnioittaisimme toisia ihmisiä Jumalan
luomina, hyvin arvokkaina ihmisinä. Meidän
tulisi suhtautua kunnioittavasti myös erilaisiin mielipiteisiin.
HEIKKI SALO uskoo, että keinot tähän
kehittyvät ajan mittaan.
– Itse näkisin, että me kristittynä pysyisimme koko ajan Jumalan tahdossa sekä yksilöinä että yhteisönä. Mikä on tänään Sinun
tahtosi? Sitä meidän tulisi jatkuvasti kysellä
sekä yksilönä että yhteisönä.
Harriet Urponen
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Afrikkalaisia rytmejä
Jakarandan tahtiin
JAKARANDA-MUSIIKKIRYHMÄ tuo Rovaniemen
lumiseen talveen palan aurinkoa lämpöisten afrikkalaisten rytmien muodossa. Tämä laulava, soittava ja tanssiva ryhmä on edelleen elinvoimainen, jopa tietynlaista
paluumuuttoa on ollut havaittavissa.
– Joitakin aikaisemmin mukana olleita laulajia on nyt
tullut takaisin ryhmään ja olemme ottaneet myös ohjelmistoon musiikkia ihan sieltä Jakarandan alkuajoilta,
80-luvun puolivälistä. Uutta on myös se, että Tampereelle
on syntynyt Jakarandan ”haarakonttori”. Vanhoja ja uusia
jakarandalaisia treenaa siellä ja osa on mukana tälläkin
kiertueella, Pekka Nyman kertoo.
Jakaranda on Suomen Lähetysseuran yhteydessä toimiva ja esiintyvä ryhmä, joka viimeksi esiintyi Rovaniemellä
Valtakunnallisilla Lähetysjuhlilla 2015.
– Kuoron riveissä on vuosien saatossa vaikuttanut jo

yli parisataa ihmistä. Nyt kiertävässä kokoonpanossa on
noin parikymmentä henkilöä. Bändissä on neljä soittajaa,
Nyman kertoo. Hän on toiminut Jakarandan musiikillisena
johtajana jo vuodesta 1990 lähtien.
– Mahtavaa päästä pitkästä aikaa pohjoiseen. Käymme
myös Ylitorniolla ja Oulussa tällä kiertueella.
Afrikkalaisperäinen musiikki saa edelleen Pekka Nymanin innostumaan. Tämä innostus elää vahvana myös
Jakarandassa, jonka juurissa on vahvana arvona välittää
lähimmäisistä kaikkialla maailmassa. Kun näkee Jakarandan laulavan ja tanssivan, saa samalla laulujen sanoman
kautta vahvan viestin valonvälähdyksestä pimeän talven
keskelle.
Tervetuloa Rovaniemen lumi-lumi-maahan!
Harriet Urponen

Lähetystyön kevättä
Käsityöpuoti
sunnuntaina 11.2. klo 11–12.30
seurakuntakeskuksessa perhemessun
jälkeen. Keppihevosia, nukenvaatteita,
villasukkia ja paljon muuta.
Käteismaksu.

Retki lähetyspäivään
Posiolle la 17.2.

Tervetuloa viettämään rovastikunnan
lähetyspäivää pakolaisuuden,
kohtaamisen ja gospellattareiden
merkeissä.
Lähtö klo 9 srk-keskuksen edestä linjaautolla. Paluu n. klo 18.
Retken hinta 15 €. Ilmoittautumiset
7.2. mennessä
pirita.bucht@evl.fi tai 0400 365 878.
Posiolla voit antaa vapaaehtoisen lahjan
lähetystyön hyväksi.

Tule vapaaehtoiseksi

kirpputori Toivon torille.
Tarjoamme monipuolista
vapaaehtoistyötä asiakaspalvelun ja
kierrätyksen parissa.
Työvuoro kerran viikossa 3–7 tuntia.

Ota yhteyttä lähetyssihteeri
Pirita Buchtiin 0400 365 878,
pirita.bucht@evl.fi

Nimikkolähettimme
Hannan terveisiä
Etu-Aasiasta
Sunnuntaina 25.2. klo 13 Korkalovaaran
kappelissa kirkkokahveilla messun
jälkeen ja tiistaina 27.2. klo 12–13.30
Helmikammarilla Lähetys- ja
virsilaulutilaisuus.
Lähetyspiireistä löydät lisätietoa
www.rovaniemenseurakunta.fi
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MUSIIKKIA |

MENOKSI |
Rovaniemen kirkon
musiikkiviikon tarjontaa
1.2. klo 18 kirkossa konsertti, kanttori Maie
Kuusik, hänen kanssaan musisoi mm. Ave,
Gaudium ja Rovaniemen kirkkokuoro.
2.2. klo 19 ”Kohottakaa huuto Korkeimmalle” –gospellaulujen ilta Tarja Alakörkön,
Timo Perkkiön ja nuorten bändin Four of us
vetämänä.
3.2. klo 18 ”Sytytän valon”-kynttiläkonsertissa kirkossa soi urku- ja kosketinsoitinmusiikki kynttilöiden valossa kelttiläisten
rukousten siivittämänä. Mauri Miettunen
improvisoi tuttujenkin sävelmien pohjalta peilaten tekstejä, jotka Ulla Miettunen
lukee.

“Pohjolan yö” – konsertti. 15.2. klo 20
kirkossa Waltteri Torikka Trio. Liput 25€.

Trion projekti syntyi kolmikon
halusta sävyttää klassikkolauluja
omilla kokemuksillaan ja omista
lähtökohdistaan käsin. Itsenäisyyden juhlavuonna lauluja haluttiin

herättää uudelleen henkiin, ja
komeaäänisen Waltteri Torikan
tulkinnat vuoropuhelussa kitaran
ja kontrabasson kanssa koskettavat
koko elämän kirjoa ja sen rajapintoja.
– Tämä on sielusta sieluun, suomalaisten rakastamat Tapio Rautavaa-

ran laulut täysin uusina sovituksina
ja tulkintoina, Waltteri sanoo. Pohjolan Yö-konsertit on täynnä musiikillisia yllätyksiä ja sävyjä. Kirkoissa
kuullaan myös hengellisiä lauluja.
Konsertissa kuultavien kappaleiden
musiikillinen kirjo on laaja kuin
Lapin tunturit.

Runoja ja lauluja
2.3. klo 18 kirkossa runo- ja lauluilta “Joka
aamu on armo uus”, runot Kati Kanto, säestys Maie Kuusik. Vapaa pääsy, ohjelma 5€.
Tuotto Lapin kuvataideseura Palas ry.:lle.

Lapin Musiikkiopisto väki
Emmy-trio ja Noemi Lehkonen Sinetän
kappelissa 11.2. klo 14. Vapaa pääsy,
ohjelma 10€.

Laskiaissunnuntaina pellolainen
naisporukka tulee esiintymään
Sinetän kappeliin. ”Niin kuin on
hanki valkoinen” -konsertissa kuullaan tuttujen säveltäjien mm. Lasse
Heikkilän, Pekka Simojoen ja Petri
Laaksosen hengellisiä lauluja.
Marianne Ylitalo, Marketta Mäntyranta ja Eila Marjeta ovat laulaneet triona noin seitsemän vuotta,
mutta heidän yhteistä kuorolaulun
historiaa on Naiskuoro Revontulien
joukossa jo yli 20 vuotta. Säestyksestä, ohjauksesta ja laulujen sovituksista vastaa Noemi Lehkonen.

konsertoi Rovaniemen kirkossa
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Opettajien konsertti
on 12.2. klo 19 ja Musiikkiopiston oppilaat konsertoivat
puolestaan 26.2. klo 19.
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Hän on Pietarissa syntynyt ja siellä
kuoronjohtajan koulutuksen saanut
musiikin ammattilainen.

Kaksi laulaja-lauluntekijää yhteiskiertueella
Tommi Kalenius ja Ninni Poijärvi tekevät
yhteisen ”Jäämeri”-nimisen kiertueen
Lapissa. Rovaniemen kirkossa he esiintyvät
3.3. klo 20, konserttiin on vapaa pääsy.

Tommi Kalenius ja Ninni Poijärvi
ovat kumpikin laulaja-lauluntekijöitä, jotka ovat oman soolomateriaalinsa lisäksi tuttuja nimiä monen
kotimaisen artistin taustalta. Kevään
pohjoiseen suuntautuvalla kiertueella on luvassa kummankin lauluntekijän omaa tuotantoa, höystettynä

muutamilla lainakappaleilla.
Elämää ja ihmisyyttä syvääluotaavissa kappaleissa ihminen puhuu
ihmiselle ja akustinen sointimaailma
luo tiheätunnelmaisen ilmapiirin,
jossa on hyvä hengähtää ja päästää
hetkeksi irti hektisestä arjen pyörityksestä.
”Lohtu- ja voimamusiikkia”
-termeillä on kuvattu tätä tyyliä ja
kaikessa vähäeleisyydessään sen intesiteetti voi kasvaa myös isommankin huoneen täyttäväksi äänivalliksi.
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Suuri Yhteisvastuukonsertti kirkossa su 4.2. klo 16.
Kaupunkialueen kuoroja ja yhtyeitä, seurakunnan
kanttorit.
Mukana ainakin: Lapin Käsikellot, Saaren kuoro,
Belcanto-kvartetti, Naiskuoro Lapin Ruska, Rovalan
Kuoro, Rovaniemen VPK:n Soittokunta, Lapin
Lauluveikot ja Naiskuoro Vocaliisat.
Vapaa pääsy, kolehti Yhteisvastuulle.
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PASI KOKKO

Jyri Komulaisen mukaan meillä olisi paljon opittavaa siitä, millaisena kristinusko näyttäytyy Aasiassa.

Piispainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen:

Uskontojen tuntemus on avain
kulttuurin syvimpään rakenteeseen
Piispainkokouksen pääsihteerinä työskentelevä teologian tohtori Jyri Komulainen
kouluttaa seurakuntien henkilöstöä analysoimaan uskontojen välisiä eroja ja sen
vaikutusta ihmisten kohtaamiseen.
JYRI KOMULAISEN asiantuntijuuteen
kuuluvat kirkon ajankohtaiset kysymykset, joista tällä kertaa tartuttiin Kirkko ja
moniuskontoistuva Suomi –teemaan.
– Suomalainen uskonnollinen kenttä on
dramaattisesti muuttunut siitä, kun kävin
Korkalovaaran ala-astetta muutama vuosikymmen sitten.
Komulaisen lapsuudesta löytyy lyhyt ajanjakso, jolloin hän asui Rovaniemellä isänsä
työskennellessä Ilmavoimien palveluksessa.
Muistikuvat rajoittuvat enimmäkseen kotiin
ja kouluun.
– 70-luvulla kristillinen eetos oli arkipäivää koulussa. Nyt yhteiskunnan suhtautuminen uskontoon on muuttunut. On tullut
paitsi lisää uskontoja, myös uushenkisyyttä, joka näkyy kirkon jäsenistössä.
KOMULAINEN on kouluttanut uskonnonopettajia toimisessaan Helsingin
yliopistossa uskontodidaktiikan yliopistonlehtorina vuosina 2004-2010.
Komulaisen mukaan uskonnonopetus on
tärkeää globaalien selviytymistaitojen
näkökulmasta.
– Kun mennään Euroopan ulkopuolelle,

uskonnot tulevat vastaan jo katukuvassa.
Uskontojen tuntemus on avain kulttuurin
syvimpään rakenteeseen. Jokaisen on hyvä
tuntea oma taustansa ja uskonnollinen pohjakerrostuma, joka Suomessa on luterilaisuus. Se taas on punoutunut kulttuuriimme
niin, ettei se aina edes näy. Uskonnonopetus toimii kulttuurin läpivalaisijana.
Komulainen on pohtinut paljon myös
moraalisia ja eettisiä voimavaroja, joita
uskonnonopetuksen kautta voi välittää.
– Raamatun kertomukset sisältävät
paljon kiteytettyä viisautta. Luulisi, että
sitä voivat kaikki arvostaa. Tällainen kulttuurikristillisyys voi olla merkittävä asia
ihmisen elämässä.

UUDEN opetussuunnitelman myötä
myös pohjoisen kunnissa ollaan ryhdytty toden teolla tarkastelemaan sitä,
miten uskontoa pitäisi koulussa opettaa
tai miten kristillinen kasvatus voi näkyä
päiväkodeissa. Komulaisen viesti kuntiin
on selvä.
– Olen ymmärtänyt, että uudet varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmat painottavat laajempaa oppimisympäristöä. Tästä

todellisuudesta tarkasteltuna kirkko ja
seurakunnat ovat nimenomaan osa opetuksen laajempaa viitekehystä. Yhteistyössä ei tule pelätä vuoropuhelua.
Komulaisen mukaan avoimelle yhteistyölle ei ole estettä.
– Uskonnonvapauslakiin liittyvät näkökohdat on otettava huomioon. Harmi, että
tässä asiassa on ollut niin paljon väärää
tulkintaa. Onneksi monissa kunnissa korjausliikkeitä on jo tehty.

USKONTOJEN välisen vuoropuhelun
kysymykset ovat Komulaisen vahvaa
osaamisaluetta. Hän on perehtynyt erityisesti Aasian uskontoihin.
– Uskontokohtaiset erot ovat suuria.
Islam suhteutuu eri tavalla kristinuskoon
kuin hindulaisuus tai buddhalaisuus.
Vaikka uskontoperinteillä on käytännön
tasolla yhteisiä arvoja, ovat teologisten
syvärakenteiden erot suuria.
Kristillisistä perinteistä katolisuus ja
ortodoksisuus suhtautuvat myönteisemmin ihmisen luontaiseen uskonnollisuuteen kuin luterilainen protestantismi.
Luterilaisuus ajattelee pessimistisemmin

ihmiskunnan tilasta eikä anna siksi parasta
mahdollista lähtökohtaa muiden uskontojen ymmärtämiseen ja kohtaamiseen.
Komulainen on tutkinut erityisesti
kristinuskon ja hindulaisuuden välistä
vuoropuhelua. Kristillinen perinne voi
saada uusia muotoja.
– Uskontodialogi vaikuttaa myös kristillisen uskon ilmaisutapoihin. Suomessakin
on pohdittu kristillistä joogaa, joka voisi olla
tapa elää kristillistä rukouselämää. Tällaiset
uskontojen rajapinnalla tapahtuvat tulkinnat kiinnostavat minua tutkijana mutta
myös kirkossa työskentelevänä teologina.

PAPISTON TEOLOGINEN koulutus antaa Komulaisen mukaan hyvät välineet
ymmärtää ateismia ja sekularisaatiota
eli maallistumista. Mutta näin ei ole
uushenkisten ilmiöiden kanssa.
– On vaativa tehtävä peilata kristillistä
uskoa vasten näitä tämän päivän ilmiöitä.
Toisaalta esimerkiksi muslimien kohtaaminen on lopultakin helppoa, sillä toisen
uskonnon seuraajan voi kohdata hyväntahtoisen vuoropuhelun säännöillä.
Harriet Urponen

