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PÄÄKIRJOITUS | Kari Yliräisänen, kirkkoherra

Seurakunta
elää ulospäin
HELSINGIN seurakuntayhtymän kirkkovaltuuston puheenjohtaja, kirjailija Kaisa
Raittila pohtii kolumnissaan (Kotimaa
22.2.) kirkon ulospäin näkyvää ilmettä.
Raittila toteaa: ”Symposiumit sauhuten kirkko miettii, millainen sen pitäisi
olla huomenna. Se oikoo skenaarioitaan
ja kääntää pykälänsä kallelleen. Onko
tuohon kasvamassa finni, huomaa kirkko
ja käyttää peitepuikkoa. Kirkko ei halua
näyttää sellaiselta kuin se on.”

Lönnrot keruumatkallaan
huilu kainalossaan.
A. W. Linsen, 1847.

Kalevalan
päivänä

"LAULU KUULUU kirk-

kotiellä, väkeä on paljon
siellä. Tervehtii nyt kaikki
kansa toisiansa lauluillansa. On niin turvallista olla
Taivaan Isän asunnolla.
Hän on itse läsnä täällä.
Siunaus on päämme päällä."
(Anna-Mari Kaskinen)
Tämä kansanlaulukirkon
kulkuelaulu vie meidät
sävelkielellä tuttuun kansanlauluperinteeseen. Se
maailma on meissä, kotimaan juurissa ja kulttuurin
uumenissa.
Elias Lönnrot kiersi maatamme 1800-luvun alkupuolella ja keräsi matkoillaan
runoja ja lauluja, joista
syntyi Kalevala. Se on yksi
ilmentymä oman kansamme
identiteetistä. Lönnrot oli
mukana aikansa virsikirjan
uudistustyössä ja kirjoitti
ja suomensi myös valtavan
määrän virsiä.

KALEVALA runoteoksena
on ollut Suomen maalle
siunaukseksi. Kalevalan
päivää vietetään myös
suomalaisen kulttuurin
päivänä ja sen kunniaksi
nostetaan salkoon lippu,
jossa on sininen risti.
Soikoon Kalevalan päivänä
kanteleella säestettynä kauniit kansanlaulut.
Harriet Urponen

YHTEEN VETÄEN Raittila toteaa kirkon
olevan kiinnostunut vain itsestään.
Raittilan mielestä kirkko kääntyessään
ihmisten puoleen kysyy heiltä, mitä he
ajattelevat kirkosta sen sijaan, että se
kysyisi Jeesuksen tavoin: ”Mitä tahdot
minun sinulle tekevän?
Raittila haastaa kirkkoa ja strategioitaan
laativia seurakuntia kärjistyksillä. Raittilan
pohdinnat noussevat pääkaupunkiseudun
seurakuntien suurista haasteista. Lisäksi
hän ryydittää viestiään näkemyksellä, että
on enemmän kiinnostunut elämästä ennen
kuolemaa kuin sen jälkeen.
VARHAISKIRKOSSA, aika pian Jeesuksen ajan jälkeen, syntyi tietoisuus
määrätietoisesta ja organisoidusta
lähetystyöstä. Kirkko suuntautui ulospäin. Työn tuloksena syntyi pieniä
seurakuntia, joiden elämä ja toiminta
alkoivat organisoitua sisäisesti samalla
kun niiden toiminta suuntautui ulospäin
evankeliumin julistuksena ja rakkauden
palveluna (diakonia). Järjestelmällistä
ja suunnitelmallista toimintaa ei koettu
esteeksi ihmisten aidolle kohtaamiselle
ja palvelemiselle. Toki on sanottava, että
seurakunnat olivat pieniä yksiköitä, ketteriä ja joustavia toiminnoissaan ja vailla
nykykirkkomme raskasta, juridiikan
tarkasti määrittelemää hallintokoneistoa.
EN PYSTY näkemään, että seurakuntien

”

Seurakunnan
toiminnan
on oltava
ihmiskasvoista
ja ketterää.
itsearviointia sisältävä pohdinta nykytoiminnoistaan tai muuttuvan ympäristön
huomioon ottamisesta ilmentäisi organisaation kiinnostusta ja keskittymistä vain
omaan itseensä tai pelkoa olla aidosti sitä
mitä on.
Parhaimmillaan yhteinen pohdinta ja
arviointi auttavat huomaamaan ajastaan
jälkeen jäänet toimintatavat, sokeat pisteet
ja myös organisaation itseensä käpertymisen ongelmat. Seurakunnan toiminta ei voi
perustua sattumanvaraiseen ja impulsiiviseen toimintaan. Sen on oltava harkittua
ja suunnitelmallista ja pitkäjännitteistä,
mutta samalla riittävän ketterää.

PIISPAINKOKOUKSEN pääsihteeri Jyri
Komulainen toteaa – piispainkokouksen
käsittelemään Missiologian tuntemus ja
osaaminen kirkon työssä –asiantuntijaraporttiin pohjautuen – Suomen Kuvalehden Rajalla-blogissaan, että suurin osa
suomalaisista rakentaa suhteensa kirkkoon median välityksellä. Komulainen
korostaa, että on mentävä lähetyskäskyn

KOMULAINEN haastaa kirkon ja seurakuntien viestintää teesillä, että nykykulttuurissa se ei voi puhua enää Lutherilta
perityin sanankääntein. Se ei myöskään
voi toimia vain ympäröivän kulttuurin ja
mainonta- ja markkinointimenetelmien
ehdoilla, vaan viestinnässä tarvitaan perusteellista teologista harkintaa. Kirkolla
on oma vastakulttuurinen roolinsa.
Komulainen vetää yhteen: ”Kirkko voi
olla vain ihmisen näköinen ja ihmisten keskellä, jotta se viestisi Kristuksesta, Ihmisen
pojasta. Esimerkkinä Komulainen viittaa
Pelastusarmeijan rooliin Aki Kaurismäen
elokuvassa ”Mies vailla menneisyyttä”.
Niin Raittila kuin Komulainen korostavat
seurakuntien ihmiskasvoista, elämänläheistä viestintää ja toimintaa ruohonjuuritasolla. Sanojen ja tekojen tulee antaa sama
viesti.
KIRKKOVALTUUSTO hyväksyi hiljattain Rovaniemen seurakunnalle uuden
strategian. Siinä sanoitetaan: ”Olemme
rovaniemeläisille merkittävä hengellinen
lähiyhteisö, jossa usko, toivo ja rakkaus
vahvistuvat. Olemme läsnä ja tuemme
ihmisiä arjessa, juhlassa ja elämän käännekohdissa.”
Seurakunta on ihmistä varten, Sinua
varten. Lähellä, rinnalla, kanssa, tukena,
elämänmakuisena.
Seurakuntamme arvot ovat kokonaiskirkon mukaisesti usko, toivo ja rakkaus. Usko
ja rakkaus suuntaavat katseen ja toiminnan
painopisteen elämään ennen kuolemaa ja
toivo puolestaan sen jälkeiseen tuonilmaisiin.

Avasit Pääskyn,
kiitos sinulle!

VIIKON SANA |
Viikon Sana

Rukous

Kiusausten edessä

Jumala, Isämme,
tue meitä,
kun avuttomina hapuilemme
sinua kohti
ja olemme vähällä uupua kiusauksiin
ja koettelemuksiin.
Auta meitä kestämään rukouksessa
ja uskomaan sanasi lupauksiin.
Kuule meitä Poikasi
Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden.

Joka luulee seisovansa,
katsokoon, ettei kaadu.
Teitä kohdannut kiusaus
ei ole mitenkään epätavallinen.
Jumalaan voi luottaa.
Hän ei salli kiusauksen
käydä teille ylivoimaiseksi,
vaan antaessaan teidän joutua
koetukseen hän samalla valmistaa
pääsyn siitä, niin että voitte
sen kestää.
1. Kor. 10: 12–13

mukaisesti kaikkeen maailmaan, myös
digitaaliseen maailmaan. Toisin sanoen,
niille foorumeille, joissa ihmiset nykyään
ovat keskustelemassa ja vastaanottamassa uutta. Niinhän muun muassa apostoli
Paavalikin teki mennessään Ateenan
Areipagille ihmisten luo keskustelemaan.

Aamen.

KEVÄTTALVEN lehti kut-

suu sinua mukaan monipuoliseen seurakunnan
toimintaan.
Valmistaudumme
pääsiäiseen esimerkiksi toteuttamalla pääsiäisvaelluksen. Sen
suhteen saamme elää juhlavuotta.
Kutsumme sinut kokemaan pääsiäisen
kertomus omakohtaisesti, tämä tapahtuu
seurakuntakodilla palmusunnuntaina
25.3.
Pääskyn kautta tutustutaan myös seurakunnan työntekijöihin. Tutuksi –palstalla
kurkistamme huoltoinsinööri Taisto Pyyn
maailmaan. Tämän lehden sivuilla myös
heitämme jäähyväisiä Maija Pieskälle ja
Tuomo Korteniemelle, jotka jäävät eläkkeelle.
Keväauringon säteet sinua ilahduttakoot!
Terveisin Pääskyn toimitus
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Vaikuta seurakuntasi
tulevaisuuteen
MILLAINEN on sinun kirkkosi? Millainen
haluaisit sen olevan? Nyt voit vaikuttaa
seurakuntasi tulevaisuuteen asettumalla
ehdokkaaksi marraskuun 2018 seurakuntavaaleissa.
Seurakuntavaaleissa valitaan kirkon uudet
luottamushenkilöt vuosiksi 2019–2022. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 18.11. ja ennakkoäänestysaika 6.–10.11. Äänioikeutettuja
ovat kaikki vaalipäivään mennessä 16 vuotta
täyttäneet evankelis-luterilaisen kirkon
jäsenet.

Piispa Eero Huovinen väritti asiapohjaista
luentoa kertomalla kaskuja. Huovinen iloitsi
myös tuttujen tapaamisesta.

”Kevään merkkejä on näkyvissä”
EMERITUSPIISPA Eero Huovinen vieraili Rovaniemellä luennoimassa luterilaisen ja roomalaiskatolisen
kirkon suhteesta reformaation jälkeisinä vuosisatoina.
Seurakuntakeskuksessa pohdittiin 16. helmikuuta joukolla uskontodialogia, kun emerituspiispa Eero Huovinen
luennoi luterilaisuuden ja roomalaiskatolisen kirkon suhteesta aiheella “Vastakkainasettelusta yhteyteen.” Kirkot
ovat jo vuonna 2016 virallisesti ohjeistaneet jäsenensä
etsimään enemmän yhdistäviä kuin erottavia tekijöitä allekirjoittamalla ja tuottamalla ekumeeniset toimintaohjeet.
Illan aikana kuulijalle kuvattiin luterilaisen kirkon synty
erityisesti Lutherin katolisesta lähtökohdasta käsin, ja
käytiin läpi kirkkojen suhtautumista toisiinsa kuluneiden
500 vuoden aikana. Merkittävää Huovisen luennossa
oli se, miten se historiallisten tapahtumien esittämisen
jälkeen vastasi kysymykseen: “miksi?”.
VUONNA 1517 roomalaiskatolisen veljeskunnan
uskollinen jäsen ja papiksi vihitty Martin Luther naulasi
Wittenbergin kirkon oveen 95 teesiä. Noihin teeseihin,
koviin ja henkilöityneisiin, määräytyi kritiikkiä juuri
kirkon toimintatapoja kohtaan. “Mutta Luther tarkoitti
ne keskustelunaloituksiksi,” Huovinen kertoo. Tarkoituksena oli uudistaa kirkkoa sisältäpäin, ei muodostaa
uutta kirkkoa.
Huovinen selitti myös aneiden merkityksellistä puolta.
Aneiden ostaminen oli rahallinen teko, jolla korvattiin
syntien anteeksiantamista varten määrätyt teot. Katolinen
kirkko ohjasi ykistyisessä ripissä ihmistä katumukseen ja
määräsi syntien anteeksiantamista varten erilaisia toimintoja, kuten rukoukseen sitoutumisen tai pyhiinvaellukset.
Ajan saatossa myönnyttiin siihen, että teon voi korvata

rahalla. “On luonnosta, että ihminen pyrkii sovittamaan tekonsa. Kun teemme väärin, tulee mieleemme korvata tämä
teko. Syy aneiden ostamiseen oli anteeksipyytäminen, eli
eivät ne aneet niin outoja olleet,” Huovinen vertaa.

KIRKOT OVAT tulleet pitkän matkan ekumeeniseen
yhteyteen. Huovinen kuvailee kirkkojen jäsenten lähentyneen jo aiemmin, vaikka virallisesti kirkot olisivat
vielä olleet kaukana toisistaan. “Tekee mieli sanoa, että
esimerkiksi turismi on edistänyt ekumeniaa. Suomalaiset alkoivat nähdä katolilaista taidetta, kirkkoja, kun
lähtivät rantalomille 70-luvulla Espanjaan ja Italiaan.
Suomalainen ei ehkä mene Suomessa kirkkoon, mutta
etelässä uteliaisuudessaan hän saattoi avata kirkon
oven helpostikin,” Huovinen kertoo.
Myös lähetystyö on yhdistänyt kristittyjä toisiinsa.
“Omassa maassa saatetaan olla vielä eriseuraisia, mutta lähetyskentällä nähdään, että tuo toinenkin haluaa
todistaa Kristuksesta. Lähetystyö on 1800-luvulta alkaen
on luonut ymmärrystä kristittyjen, vaikkei välttämättä
kirkkokuntien välille.”

Salla Korteniemi

Hengen uudistuksen
talvipäivät
20.–22.4. kirkonmäellä

hautausmaalla ja Muurolan kappelissa. Kirkko paloi Lapin sodassa
1944.
Kirkon pihan perusparannuksen

yhteydessä tehtiin kirkon pohjan
muotoinen kivetys kirkonmäelle.
Kirkon pihalla on myös kyltti, joka
osoittaa ristikirkon paikan.
ROVANIEMEN SEURAKUNNAN ARKISTO

KIRKON ALTTARITAULU Pyhä
Ehtoollinen on tällä hetkellä Korkalovaaran kappelissa. Kopio on
Viirin kappelissa, jossa ovat myös
ristikirkon vanhat kynttiläkruunut.
Kirkon kellot säilyivät kappelin palossa ja ovat sen jälkeen palvelleet
Viirin kappelin tornissa, Maijasen

KIINNOSTAAKO SINUA vaikuttaminen
omassa seurakunnassasi? Haluaisitko uudistaa toimintaa? Asetu rohkeasti ehdolle,
huomisen kirkkoa tehdään nyt! Lisätietoa
ehdokkaaksi ryhtymisestä löydät seurakuntavaalit.fi -sivustolta, jotka avautuvat
1.3.2018.
Vaaleja voit seurata somessa #minunkirkkoni –tunnisteella.

HUOVINEN TOI pohdinnan parin tunnin aikana
1500-luvulta tähän päivään. Edelleen esimerkiksi ehtoollisyhteys on kirkoille vaikea kysymys, vaikka jäsenten tasolla ekumeeninen yhteys saattaisi olla jo mahdollista. Kuitenkin viidestäsadasta vuodesta suurimmat
lähentymiset on tehty 1900-luvulla. “Voidaan sanoa,
että kevään merkkejä on näkyvissä,“ päättää Huovinen
luentonsa hymyillen.

Ristikirkon vihkiäisistä 200 vuotta
ROVANIEMEN pääkirkon vieressä sijaitsi aikanaan seurakunnan
kolmas kirkko. Kirkko valmistui
vuonna 1817 ja se vihittiin käyttöön
16.3.1818, siis 200 vuotta sitten. Vihkimisen suoritti Kemin kirkkoherra,
rovasti Matias Castren.
Pohjapiirrokseltaan ristinmuotoinen kirkko oli 30 metriä pitkä ja leveä,
korkeutta oli 7,2 metriä. Yhdessä
ristissä olivat säilytyshuone ja sakasti,
jonka alla oli viinikellari. Lämmitystä
ei kirkossa ollut.

KIRKKOVALTUUSTO valitsi 21.helmikuuta kokouksessaan seurakuntavaalien vaalilautakuntaan kirkkoherra Kari Yliräisäsen
ja hallintojohtaja Antti Jääskeläisen lisäksi
Heikki Kontiosalon (pj.), Simo Rahdun,
Hilkka Kotila-Martin, Leena Jääskeläisen,
Leena Holsterin ja Eeva Yliniemen sekä
heille varajäseniksi Leena Aspegrénin,
Kauko Vartiaisen, Taisto Jääskön, Tuija
Hiltusen, Mirja Stålnacken, Raija Perkkiön, Saana-Maaret Arffmanin sekä Helena
Lääkön.

HENGEN UUDISTUKSEN talvipäivät järjestetään Rovaniemen kirkossa ja seurakuntakeskuksessa viikonvaihteessa 20.–22.4.
Päivien opetus alkaa perjantaina 20.4. kello
18 ja jatkuu lauantaina iltapäivän. Sanan ja
rukouksen ilta on kirkossa lauantaina klo 18.
Mukana ovat talvipäivillä aiemminkin
usein opettaneet Yrjö Niemi, Petri Kauhanen
ja Heljä Markkula.
HENGEN UUDISTUS kirkossamme ry on
Suomen ev.lut. kirkossa toimiva uudistusliike, jonka tarkoituksena on rohkaista
jatkuvaan hengelliseen uudistumiseen.
Liike korostaa Pyhän Hengen, armolahjojen, rukouksen ja yhteyden merkitystä kristillisten kirkkojen, seurakuntien, yhteisöjen ja
yksityisten kristittyjen elämässä.
Hengen uudistuksen valtakunnallinen
kesäjuhla järjestettiin Rovaniemellä 2011. Sen
jälkeen talvipäivät on järjestetty vuosittain.
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MENOKSI |
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Tällä palstalla ihmisten mietteitä ja kysymyksiä elämästä ja uskosta.
MERVI PURO

Lapin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Jaakko Vainio:

Kun luopuu turhasta, jää
enemmän aikaa tärkeille asioille
Riemukierros
–tapahtuma

KOKO PERHEEN talvi-

tapahtuma Kirkkolammella lauantaina 17.3.
kello 14–16! Mäenlaskua,
kasvomaalausta, lumikenkäilyä, talvisia leikkejä. Karva-Kaverit rapsuteltavana ja paikalla myös Bestiina-poni!
Puﬀetista purtavaa.
Tapahtuma huipentuu perinteiseen Riemukierros -hiihtoon, lähtö kello 15.30! Joulupukki lähettää hiihtäjät matkaan.
Ennakkoilmoittautuminen hiihtoon
p. 040 583 0966 tai www.rovaniemenseurakunta.fi/yhteisvastuu, matka on vain 300 m,
tärkeämpää tyyli ja osallistuminen. Vapaaehtoinen sponsorituki Yhteisvastuulle!
Hiihtäjäksi voi vielä ilmoittautua Kirkkolammen ja srk-keskuksen välisellä parkkipaikalla kello 14 alkaen!
Tuotto Yhteisvastuukeräykseen!

Yhteisvastuukeräyksen
tapahtumia
• 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.
Ilari Kinnunen, Sanna Peltola, Ounasjoen
kuoro, Lehtojärven laulajat Heidi Kenttälän
johdolla.
• 18.3. klo 14 perhemessu ja Pyhät Meiningit,
Muurolan kappelissa Yhteisvastuu-ruokailu.
Eeva-Liisa Jääskelä, Seija Luomaranta, Kate
Suopajärvi, Tähdenlento-kuoro ja Sanna
Peltola.
• 25.3. klo 13 Virsikirkko Tennilän Kylätalolla,
Sanna Peltola, Yläkemijoen srk-kuoro.
Kahviraha Yhteisvastuulle.
• 15.4. klo 18 Yläkemijoki Soi –tapahtuma
Auttin kappelissa. Sanna Peltola, Topi Litendahl. Yläkemijoen musiikkiväkeä.

”
Nyt on meidän
vuoromme auttaa.
Kukaan ei selviä ilman
ruokaa.
Yhteisvastuukeräyksen esimies
piipsa Seppo Häkkinen

Jaakko Vainio on toiminut Lapin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherrana reilut kolme vuotta. Arki on niin
tavallista kuin lapsiperheen isällä voi olla.
– Aamulla kävin viemässä lapsia päiväkotiin ja eskariin,
sieltä suuntasin virastotöiden pariin.
Kirkkoherran työ on seurakuntatyötä sen monissa
muodoissa. Ortodoksisessa seurakunnassa papit hoitavat
kaikkia tehtäviä kokonaisvaltaisesti.
– Seurakunta on jäsenmäärältään hieman yli tuhat
jäsentä ja toiminta-alueena koko Lappi.
Vaikka taloudellinen tasapainoilu on jatkuvaa, Jaakko
Vainio on kiitollinen seurakuntansa tilanteesta.
– Saamme tehdä tärkeää perustyötä toimittamalla
säännöllisesti jumalanpalveluksia. Pääkirkko ja kirkkoherranvirasto ovat Rovaniemellä, Inarin kunnan alueella on
kolme kirkkoa ja tsasouna eli rukoushuone.

Yhteistyön pitkät perinteet
Itsenäisessä Suomessa on toiminut alusta alkaen rinnakkain kaksi kansankirkkoa, evankelisluterilainen ja
ortodoksinen.
– Kristittyjen yhteys on tärkeä asia koko kristikunnassa.
Olennaisinta on se, että meillä on kunnioitus toisiamme
kohtaan. On luontevaa käydä toisten luona ja osallistua
jumalanpalveluksiin. Teemme yhdessä työtä Kristuksen
kirkon hyväksi.
Rovaniemellä yhteistyöllä on pitkät perinteet.
– Kymmeniä vuosia on perinteenä ollut ekumeeninen ristisaatto. Pääsiäisen alla olemme viettäneet ensin
hartaushetken toisessa kirkossa ja sen jälkeen vaeltaneet
ristisaatossa toiseen kirkkoon iltateelle.

Paaston syvä merkitys
Paasto kuuluu kristityn elämään. Ortodokseille paasto merkitsee erityisen paljon.
– Hyvin usein paastosta puhuttaessa ajatellaan vain
ruokapaastoa. Kristillinen paasto on kuitenkin paljon
suurempaa. Kyse on siitä, että voisimme luopua omista
mielihaluistamme ja kasvaisimme ihmisinä. Siinä ruokapaasto on hyvä apuväline.
– On aika yksinkertaista vain ajatella, mitä laitamme
suusta sisään. Olennaisempaa olisi oppia, mitä päästämme suusta ulos.
Mitä suurempi kirkkovuoden juhla on kyseessä, sen paremmin siihen myös valmistaudutaan. Merkittävin paastoaika
on Kristuksen ylösnousemuksen
juhlaan valmistava suuri paasto, joka alkaa laskiaissunnuntaista.
– Enemmän kuin luopumista ja katumista, paasto
on juhlaan valmistautumista. Paasto ei ole vain
irrallinen asia, joka tulee
eteen joitakin kertoja
vuodessa. Se on muistutus siitä, millaista
elämämme tulisi olla
koko ajan. Kyse on siitä,
että oppisimme kohtaamaan toisen
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Pyhän Efraim Syyrialaisen rukous
kuvastaa hyvin paaston syvintä olemusta.
Herra minun elämäni valtias.
Estä minusta laiskuuden, velttouden,
vallanhimon ja turhan puhumisen henki.
Anna minulle, sinun palvelijallesi, sielun
puhtauden, nöyryyden, kärsivällisyyden ja
rakkauden henki. Oi kuningas ja Herra,
anna minun nähdä rikokseni.
Ja anna, etten minä veljeäni tuomitsisi,
sillä siunattu olet sinä iankaikkisesti.
Aamen.

ihmisen ja näkisimme ihmisen Jumalan luomana.
Jaakko Vainion mukaan paastoon laskeutumisen sijaan
olisi parempi puhua kohottautumisesta.
–Ajatus on, että pääsisimme edes hetkeksi ylös tavallisesta arjesta ja kenties siitä turhasta, mikä sitoo meitä.
Näin jää enemmän aikaa tärkeille
asioille. Paaston mukaisesta
elämästä löydämme lopulta
yhteyden paratiisiin.
Omassa paastossaan
Jaakko Vainio pyrkii kasvamaan ihmisenä ja luopumaan siitä, mikä estää
häntä elämästä hyvää,
kristillistä elämää.
– Yksi keskeinen asia
minulle on ajan käyttö.
Yritän käyttää aikaa
hyvän tekemiseen ja
haluaisin kiinnittää
huomiota siihen, että
kohtaan ihmisiä aidosti ja
olen läsnä arjen tilanteissa.
Harriet Urponen
teksti ja kuva
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Virsikirja tutuksi –laulupiiri kokoontuu joka
toinen torstai Aapakirkon seurakuntasalissa.
Uudet laulajat ovat tervetulleita mukaan.

Virret avautuvat
yhdessä laulaen

Tuomo Korteniemi sytyttää kynttilän sankarivainajana Sallassa 1940 kaatuneen enon muistolle. Veteraani- ja kyläkirjat ovat
syventäneet isänmaan vapauden puolustajien uhrin merkitystä.

Tuomo Korteniemi kiittää työnäystä veteraaneja:

Tässä auttoi Herra
Tuomo Korteniemi katsoo kiitollisena taaksepäin. Sydämelle nousevat sanat, jotka on kaiverrettu Kemijärven
Mäntyvaaran taistelun muistomerkkiin. Tuossa Talvisodan taistelussa 1939 suomalaiset selviytyivät voittajana,
vaikka tilanne näytti ensin toivottomalta. Tekstissä
lukee: ”Tässä auttoi Herra.”
Alun perin Tuomo Korteniemi lähti opiskelemaan teologiaa, jotta voisi saada syvällisemmän ymmärryksen mieltä
askarruttaneista uskon kysymyksistä. Tiestä tuli pitempi
kuin hän aavisti.
– Muistan, kun pidin armeijassa iltahartauksia. Epävarmat puheet ikäisteni nuorten miesten edessä oli niin
tyrmäävä kokemus, että hakeuduin teologian sijaan lukemaan historiaa. Tuo tie johti minut toimittajaksi.
Työn ohella Tuomo Korteniemi luki teologisen tutkinnon, mutta ei rohkaistunut pappisvihkimykseen.
– Vasta Kotimaan päätoimittajana 1990 ajattelin, että
kun Jumala on tähän tehtävään johdattanut, voin kai minä
antautua palvelemaan hänen kirkkoaan pappinakin.
Aloitettuaan seurakuntatyön 56-vuotiaana Tuomo Korteniemi koki olevansa uudelleen vedenjakajalla.
– Kun syksyllä 2009 aloitin oppilaitospappina, silloin jäi
taakse kokonaan toisenlainen yrittäjän maailma. Tänään
olen erityisen kiitollinen siitä, että siinä vaiheessa tuli
rohkeus koputtaa tälle ovelle.
Oma, persoonallinen tapa kohdata pappina ihmisiä on
löytynyt. Kaikki on tapahtunut nöyrästi suuren, pyhän
Jumalan edessä. Yksi tärkeä työmuoto on ollut miesten
parissa tehtävä työ.
– Miesten saunaillat Norvajärvellä ovat mahdollistaneet
minullekin sen, että siinä joukossa olen saanut olla vain
yhtenä miehenä pohtimassa elämän suuria kysymyksiä.

Historiantuntijan palvelutehtävä
Tuomo Korteniemi tuntee maamme ja kotiseutumme
historian. Hän on perehtynyt sotien taisteluihin ja
saanut paljon yksityiskohtaista tietoa rintamalta kuunnellessaan veteraanien tarinoita. Niistä on riittänyt
ammennettavaa myös saarnoihin ja puheisiin.
– Ehkä tämä on ollut työni helmi. Olen kokenut olevani
oikealla paikalla nimenomaan silloin, kun olen saanut
saattaa haudan lepoon veteraaniveljiä tai lottia. Heitä
saamme kiittää satavuotiaasta Suomesta. Sen edessä tuntee itsensä pieneksi.
Ajattelen myös jokaista hautaansiunausta saattoväessä
olevien seuraavien polvien kannalta. Toivon että ne voivat
osaltaan lujittaa nuoremmassa polvessa kristillisen uskon

ja seurakunnan jäsenyyden merkitystä.
Vuodet näyttivät, että Tuomo Korteniemellä oli edelleen
paljon annettavaa myös kirjojen kustantajana. Erityisen
lähellä sydäntä ovat olleet juuri veteraaneja ja sota-aikojen
muistelua koskevat teokset.
– Toinen outo intohimo minulla on sukukirjoihin, olen
perehtynyt erityisesti Väylänvarren sukuihin. Niistä taitaa
riittää ammennettavaa elämän loppuun saakka.

Ekumenia
Tuomo Korteniemen nuoruudessa ekumenia, kirkkojen
ja kristittyjen yhteys tuntui kaukaiselta.
Vaikka maaseudulla entisen kaltainen yhtenäiskulttuuri
oli murtunut, tunnettiin lähinnä vain oma seurakunta ja
täällä pohjoisessa lestadiolainen herätys eri piirteineen.
Oma matkani on ollut avartumista näkemään sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti ekumeenisten yhteyksien merkitys.
Historian kaaressa Tuomo Korteniemi näkee suurten
kirkkokuntien, roomalaiskatolilaisten ja ortodoksien syvällisen merkityksen omissa kulttuuripiireissään.
– Yhtä lailla iloitsen karismaattisten, Pyhän Hengen
työstä syntyneiden herätysten ja seurakuntien uutta luovasta toiminnasta. Rovaniemellä ekumeeniset yhteydet
ovat luontevasti toimineet molempiin suuntiin. Se näkyi
myös aitona yhteytenä reformaation 500-vuotismerkkivuoden tapahtumissa.

Kaikki paitsi suunnistus on turhaa
Harrastuksista rakkain on suunnistus. Hän oli mukana
seurakunnan tiimissä, joka voitti Ounasrastien fi rmaliigan B-sarjan viime syksynä.
– Olen suunnistanut lähes kuusikymmentä vuotta. Kun
saan kartan ja kompassin käteen, siinä unohtuu kaikki
muu. Suunnistus on kuin elämä pienoiskoossa.
Myös runojen maailma on Tuomolle tärkeä. Hänen
viimeinen saarnansakin oli toteutettu vuoropuheluna,
jossa Ulla Miettusen lausumat runot ja rukoukset nousivat
luomaan kuulijoille omia merkityksiään.
– Yksi tärkeimmistä runoista minulle on Aale Tynnin Kaarisilta. Siinä on opetus kenelle tahansa Jumalan
palvelijalle. Vaikka sillan alla olisi kuinka syvä vesi, niin
syvyyden ylitse säteilee Jumalan valo.
Harriet Urponen

KANTTORINA toimiva Tiina Ronkainen
soittaa pianolla alkutahdit, kun kaksikymmentä laulun ystävää avaa virsikirjansa.
Yhteislaulu täyttää jälleen Aapakirkon
seurakuntasalin.
Runebergin päivä on tuoreessa muistissa,
kun Virsikirja tutuksi -laulupiiri kokoontuu
tällä kertaa laulamaan kansallisrunoilijan
virsiä. Niitä löytyy virsikirjasta peräti 15.
Osallistujat voivat pyytää myös omia toivevirsiään. Aino Putaansuun toivomuksesta
lauletaan virsi 924 ”Edessä reitti tuntematon
aukeaa”, joka tunnetaan myös Kahden maan
kansalainen -lauluna.
– Lauloimme virren mieheni hautajaistilaisuudessa. Virressä on hyvät sanat ja sävelkin
on vähän erilainen.
Putaansuu käy ystävänsä Eeva Yliniemen
kanssa laulamassa aina lauluillan kokoontuessa eli joka toinen torstai.
– Vaikka kaikkia virsiä ei niin osaisikaan,
niin on mukava laulaa yhdessä. Eikä haittaa,
vaikka menee penkin alle, sillä kukaan ei
huomaa eikä huomauta, Putaansuu sanoo.
Yliniemeä kiinnostaa opetella illoissa myös
uutta, kun kirjaan on tullut lisävihko uusine virsineen. Muuten virsikirja on tuttu jo
kouluvuosilta.
– Keskikoulussamme oli musiikinopettajana kanttori, joka opetti virsiä. Siltä ajalta on
jäänyt muistiin moni virsi, kuten ”Siunaa ja
varjele meitä” sekä ”Totuuden Henki, johda
sinä meitä”.
Aino Putaansuun mukaan on myös hyvin
mielenkiintoista, kun illan laulattajana toimiva rovasti Ritva-Elina Pylväs kertoo virsistä
ja niiden tekijöistä.
– Samalla opimme historiaa. Ritva-Elina on
ottanut selvää, millaisissa olosuhteissa virret
ovat syntyneet.
Aino Putaansuu laulaa mielellään kotonaankin. Yksi kohokohta on sunnuntainen
Radio RovaDein lähetys, joka välittää kuultavaksi messun virsineen.
– Kirjoitan muistiin kaikki virret, sitten
laulan korkealta ja kovaa, koska olen yksin
kotona, hän naurahtaa.
Pääosa illan osallistujista on naisia, mutta
onpa joukossa kaksi miestäkin, joista toinen
on Rovaniemen Kirkkokuorossakin laulava
Reino Pylväs.
– Laulaminen antaa voimaa ja sanotaan,
että se on terveellistäkin.
Ritva-Elina Pylväs pitää virsipiirissä parhaana innokkaita laulajia.
– Osallistujat ovat rohkeita laulamaan outojakin virsiä. He ehdottavat myös uusia lauluja
ja voivat sanoa, että tuota en osaa, joten
lauletaanpa tämä.
Illan valmistelu vaatii laulattajalta taustatyötä, jossa kirjallisuus ja internet ovat
avuksi.
– Virsikirja on aikansa lapsi. Syvyyttä
laulamiseenkin antaa, kun tietää minkälainen
maailma on ollut virren syntyaikana.
Pylväs toteaa, että virsikirja on ehtymätön
aarreaitta.
– Virret ovat laulettavaa Jumalan sanaa.
Monesti ne ovat runomuotoon tiiviisti pakattuna jopa selkeämpää sanaa kuin mitä joku
saarna voi olla.
– Tervetuloa mukaan uudetkin laulajat.
Lauluäänellä ei ole väliä, tärkeintä on olla
kiinnostunut virsistä, Ritva-Elina Pylväs
kannustaa.
Pasi Kokko
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Pääsiäisvaellusta 20 vuotta

Elä pääsiäinen todeksi
JUHLAVAELLUKSELLA
Rovaniemen seurakuntakoti muuttuu
pääsiäisen alla jo 20. kerran Jerusalemiksi.
Pääsiäisvaelluksessa osallistuja pääsee mukaan
vanhaan kertomukseen. Pääsiäisvaelluksella
kuljetaan läpi Jeesuksen elämän polku,
nähdään tärkeitä tapahtumapaikkoja ja
tavataan Jeesuksen ystäviä.
– KYSEESSÄ ON draama, jota ei olisi
syntynyt ilman vapaaehtoisia. Monet
heistä ovat mukana vuodesta toiseen, se
on ihan uskomatonta, Seija Luomaranta
kiittää.
Ensimmäistä pääsiäisvaellusta ovat olleet
Seijan kanssa toteuttamassa Sirpa Nykänen
ja Sanna Kerola. Lapsityönohjaajana toimiva Seija Luomaranta kuvaa vaellusta lapsija perhetyön yhteiseksi projektiksi, jonka
toteuttamiseen on haluttu panostaa.
– Myös esteettömällä pääsiäisvaelluksella
on kymmenvuotinen historia. Kehitys-

vammaistyön pappi Terhi Ämmälä tuottaa
tapahtuman tänä vuonna Ounasrinteen
kappelille.
Seurakuntalaisia on jälleen kutsuttu mukaan rooleihin ja erilaisiin talkootehtäviin.
Itse rakentaminen ja tekstiilihuolto ovat
tärkeässä osassa tapahtumaa.
– Olen vuosien varrella saanut kuulla
monta todistusta siitä, että pääsiäisvaelluksessa mukana olo on merkinnyt ihmisille paljon. Tapahtuma on yksi mahtava
esimerkki työntekijöiden ja vapaaehtoisten
yhteistyöstä. Näen tämän hyvin tärkeäksi
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Diakonian
katulähetystyön
toimintaa
Katulähetysillat
maanantaisin klo 17–18.30
seurakuntakodin yläsalissa, Rauhank. 70 F.
Sanaa, laulua, keskustelua kahvikupposen äärellä.
Iltaa ei järjestetä 26.3. eikä 2.4.
Rovaniemen seurakunnan diakoniatyön päihde- ja
kriminaalityö, Rovaniemen kaupunki sekä Lapin ensi- ja
turvakoti yhdessä järjestävät kevään aikana kerran kuussa

Virkistyspäivän lähiseudulle
Seuraava virkistyspäivä on 20.3.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset
Antti Härö 040 768 7606
Mari Isokoski 050 567 5935
Jari Harju 0400 197 442.

Nimettömät Narkomaanit
Tervetuloa Nimettömät Narkomaanit
-tiedotustilaisuuteen tiistaina 6.3. klo 14–16
seurakuntakeskukseen, Rauhankatu 70 B.
Tilaisuuden tarkoituksena on kertoa Nimettömien
Narkomaanien toveriseuran toiminnasta.
Narcotics Anonymous on hyötyä tavoittelematon miesten
ja naisten toveriseura niille, joille huumeista on
muodostunut ensisijainen ongelma.
Tilaisuus on maksuton, etukäteen ilmoittautuminen ei ole
pakollista.
Tilaisuudessa on tarjolla virvokkeita sekä mahdollisuus
ostaa NA-kirjallisuutta.
Lisätietoa NA:sta Nimettömien Narkomaanien
internetsivuilta www.nasuomi.org

koko seurakunnan kannalta.
Vaellukseen osallistuja pääsee kokemaan
erilaisia tapahtumia, erilaisia tunnelmia,
mutta vaellus päättyy pääsiäisaamun ja
ylösnousemuksen iloon.
Pääsiäisvaellukseen pääsee edelleen
mukaan.
– Kerron mielelläni, mitä rooleja tai tehtäviä on tarjolla, Seija Luomaranta sanoo.
Tapahtuma ei ole varsinaisesti näytelmä.
Se on vaellus, jossa kuljetaan huoneesta
toiseen, tilasta toiseen ryhmänä.
– Kuljemme ihan rauhallisesti, hiljaisuudessa ja odotamme, että kaikki ehtivät
mukaan. Seuraamme opasta, joka kertoo
ohjeet. Matkan varrella on paljon nähtävää.

VAELLUKSESSA KUVATAAN pääsiäisen tapahtumat kiirastorstain illasta aina
pääsiäisaamun saakka. Roolihahmot eläytyvät ja kertovat omalle persoonalleen
sopivalla tavalla repliikkinsä. Kaikilla
ei ole puheosuuksia. Esittäjät ja vieraat
luovat tarinan yhdessä.
Toivo Koivula on ollut mukana kaikissa
pääsiäisvaelluksissa.
– Alun perin tulin mukaan silkasta uteliaisuudesta, halusin kokeilla, mitä se on.
Nykyään se on minulle tärkeä osa pääsiäisen viettoa, oma pääsiäiseni alkaa siitä.
Rooliin asettautuminen ei ole ollut Toivo
Koivulalle vaikeaa. Päinvastoin, hän on
saanut laittaa oman persoonansa peliin.
Lempirooli on Pilatus, vaikka tuttu on myös
yläsalin isännän rooli.
– Pilatus on siinä vähän niin kuin puun ja
kuoren raossa. Juuri se kiehtoo tässä roolissa, millaiseen asemaan Pilatus itse itsensä
asettaa. Suojelisiko hän omaa arvovaltaansa
vai asettuisiko Jeesuksen puolelle.
Toivo Koivulasta on hienoa nähdä, miten
vaellukselle osallistuvat lapset silmät ymmyrkäisenä katselevat ja kuuntelevat.
– He ovat todella mukana näytelmän
sanomassa.
Lavasteiden rakentajat tekevät näkyvimmän työn. Seurakunnan omat rakennusmiehet huolehtivat lavasteiden pystyttämi-

sestä. Kalle Kuokkanen on ollut mukana
näyttelijänä ja Golgatan rakentamisessa.
– On huikeaa saada koko seurakuntakoti
pääsiäisvaelluksen käyttöön! Golgata on
aika usein vetänyt ihmisten kasvot vakavaksi, synkät tapahtumat tietysti vaikuttavat tähän.
Kalle Kuokkasesta on mahtavaa päästä elämään pääsiäisen tapahtumia ikään
kuin sisältäpäin. Kallen lempikohtauksen
tapahtumapaikka on vene. Hän on ollut
mukana toteuttamassa Pietarin kertomusta
kalareissusta.
– Lasten suhtautumisesta tapahtumiin
välittyy paremmin usko tapahtumien todenmukaisuuteen. Aikuinen jää tässä kyllä
usein hopealle.
Noin 800 henkilöä pääsee vuosittain
kokemaan pääsiäisvaelluksen. Esityksiä on
useampi päivässä. Ensimmäinen esitys on
palmusunnuntaina 25.3. ja viimeinen kiirastorstaina 29.3.
Harriet Urponen
Kuuntele pääsiäisvaellus kuunnelmana
www.rovaniemenseurakunta.fi/radiorovadei

Esteetön Pääsiäisvaellus
Ounasrinteen kappelilla 19.–20.3.
Tiedustelut Terhi Ämmälä
p. 040 580 7048

Pääsiäisvaellus
seurakuntakodilla 25.–29.3.
Päiväkotiryhmät ja koululuokat voivat
tiedustella vapaita aikoja
Mira Uimaniemeltä
p. 040 653 8415
Roolihenkilöt ja rakentaminen,
tiedustelut Seija Luomaranta
p. 040 731 7987

SOPPATYKKITAPAHTUMA
Muurolan kirjaston pihalla 20.3. klo 14.30–16.
Tarjolla hernekeittoa ja kahvia,
paikalla seurakunnan työntekijöitä.
Lapsille on tarjolla omaa ohjelmaa.
Tervetuloa maksuttomaan ruokailuhetkeen!
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Lapsityön pastori, vt. Elina Rask-Litendahl

KIRKKOON MAHTUU K
Lasten maailma on Elina Rask-Litendahlille tuttu.
Kappalaisen työssä hän on aina pitänyt lasten kirkkohetkien
toteuttamisesta ja kotona on päivittäin esillä lapsiperheen
arki kaikkine väreineen. Kun pastori Sanna Kerola siirtyi
sairaalasielunhoidon puolelle, otti Elina vastaan lapsityön
papin tehtävän heinäkuun loppuun saakka.
Elina Rask-Litendahl on innoissaan
uudesta tehtävästään.
– On mahtavaa päästä mukaan
osaksi upeaa lapsityön tiimiä. Seurakunnassa työskentelee kahden
lapsityönohjaajan lisäksi kolmisenkymmentä koulutettua lastenohjaajaa, joilta eivät ideat kesken lopu,
Elina naurahtaa.
Lapsiperhearki on Elinalle totisinta
totta. Onhan hän neljän lapsen äiti.
– Nuorimmainen on vielä päiväkodissa ja esikoinen 11-vuotias.
Vaikka arjessa on paljon liikkuvia
osia, on Elinan mukaan seurakunnallakin mahdollisuus olla osa sitä.
– Haluamme tavoittaa yhä paremmin lapsiperheitä. Tämä tapahtuu
esimerkiksi huomioimalla perhe jo
siinä vaiheessa, kun vauva syntyy.
Kun pappi menee käymään vierailulla kastekodissa, siinä voi tutustua
koko perheeseen ja kertoa seurakunnan tarjoamista lasten ja perheiden
palveluista.
Perhekerho voi tuoda kotiäidin tai
-isän arkeen vaihtelua.
– Mikäs sen mukavampaa, kuin
jutella kahvikupin ääressä toisen
samassa tilanteessa olevan aikuisen
kanssa lasten leikkiessä ja touhutessa
keskenään.

Kirkossa saa olla elämää
Elina iloitsee lastentapahtumien
pitkästä perinteestä ja siitä, että
seurakunta tarjoaa omalla profi ilillaan kristinuskon sanomaa Jumalan
rakkaudesta.
– Pyhät meiningit, perhemessut ja
muut perhetapahtumat ovat monille
tuttuja toimintoja. Olemme halunneet olla ratkaisemassa arjen pulmia
ja tarjonneet perhemessujen yhteydessä ruoan. Se saattaa auttaa jotakin
perhettä, kun he miettivät päivän
ohjelmaa.
Elina rohkaisee tulemaan lasten
kanssa kirkkoon. Lapset muistuttavat
meitä myös kirkon tulevaisuudesta.
– Kirkko on kristityn koti. Sinne
saamme tulla juuri sellaisina kuin
olemme. Tosin ymmärrän hyvin sen
tunteen, kun lapset alkavat painia
keskenään. Mutta sallikaa lasten tulla! Kirkkoon mahtuu kaikki elämän
äänet.
Perhemessut on suunniteltu jopa
sisällöllisesti lapsia ajatellen, ne ovat
kestoltaan lyhyempiä ja musiikkivalintoja myöten lapset huomioidaan.
– Lapset on huomioitu joka sunnuntai. Heille on pääkirkon jumalanpalveluksen aikana pyhäkoulua, joka
toteutetaan urkuparvella olevassa
huoneessa. Lapsille on siellä laulua,

leikkiä ja hartaushetki ja sinne kuuluu kaiuttimien kautta myös saarna.
Lopuksi voi mennä yhdessä ehtoolliselle.

Yhteistyö päiväkoteihin
Seurakunnalla on vuosikymmenten
pitkät perinteet myös yhteistyöstä
päiväkotien kanssa. Elina tarkastelee sitä kiitollisin mielin.
– Mielestäni yhteistyö on luottamuksellista ja molempia osapuolia
kunnioittavaa.
Vaikka yhteiskunnan muutos
näkyy myös Rovaniemellä, ei yhteistyölle ole uuden varhaiskasvatussuunnitelman tai opetusministeriön
antamien ohjeiden mukaan juridisia
esteitä.
– Henkilösuhteet ovat yhteistyössä
arvokkaalla paikalla. Esimerkiksi
Saaren-Nammankylien alueella miltei kaikki alueen päiväkodit käyvät
säännöllisesti Aapakirkossa lasten
kirkkohetkissä. Toki vanhemmilta on
tähän pyydetty erikseen lupa, mutta
monille perheille kristilliset arvot
ovat tärkeitä ja he arvostavat kristillisten perinteiden vaalimista.
Elina huokaa, kun hän lukee yleisöosastolta kirjoituksen, joissa kritisoidaan koulujen ruokarukouksia.
– Ihmettelen ruokarukouksista
käytävää keskustelua, sillä tietääkseni ruokarukouksia ei kouluissa ole
ollut aikoihin. Tässä yhteistyössä
on kyse paljon enemmän kaikesta
muusta. On tärkeää olla tukemassa perheitä ja alueen varhaiskasvattajia, jotta lapset
oppisivat tärkeitä asioita
vaikkapa rakkaudesta,
armosta tai toisten
ihmisten kunnioittamisesta.
Vaikka katsomuksia on
monenlaisia, on
luottamuksellinen ilmapiiri ja
kasvokkain käytävä keskustelu
tärkeää.
– Kun aika
ajoin istahdamme
saman pöydän
ääreen puhumaan
asioista, voimme
välttyä väärinkäsityksiltä. Voimme
jutella toiveista ja mahdollisuuksista yhteistyön
suhteen ja yleensä sitä kautta myös löytyy kehittämisen
paikkoja.
Kirkon sanomasta on hyvä pitää

”
Kirkko on
kristityn koti.
Sinne saamme
tulla juuri
sellaisina
kuin olemme.

kiinni, se ohjaa oikealla tiellä.
– Kirkko on turvallinen koti, jossa
saa iloita tai itkeä. Siellä on ihmisiä
ottamassa vastaan ja kertomassa, että
Jumala rakastaa sinua ja armo koskee
jokaista.
Harriet Urponen
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Tarkemmat tiedot kulloinkin lähipäivien tapahtumista näet Uusi Rovaniemi-lehdestä
keskiviikkoisin ja www.rovaniemenseurakunta.ﬁ
ROVANIEMEN KIRKKO

Helppo tapa
tehdä hyvää
Vapaaehtoistyö.fi
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.
Tällä hetkellä tarjolla tehtäviä muun muassa kerhoavustajana tai -ohjaajajana, puuroaamuna vapaaehtoisena,
avustamista Helmikammarin kahviossa tai Kirpputori Toivon Torilla. Jotkut tehtävät vaativat koulutuksen (esimerkiksi rukouspalvelija tai ehtoollisavustaja).
Tule mukaan iloiseen joukkoon!

rovaniemenseurakunta.fi/vapaaehtoistyo

KEVÄÄN 2018
TUOMASMESSUT

Sunnuntaisin klo 10 messu kirkossa.
Tiistaisin klo 8.30 Aamun rukoushetki kirkon sakastissa.
Keskiviikkoisin klo 18 arki-illan
ehtoollinen kirkossa.
2.3. klo 18 runo- ja lauluilta “Joka
aamu on armo uus”, runot Kati
Kanto, säestys Maie Kuusik. Vapaa
pääsy, ohjelma 5€. Tuotto Lapin
kuvataideseura Palas ry.:lle.
3.3. klo 20 konsertti, Tommi Kalenius ja Ninni Poijärvi. Vapaa pääsy.
4.3. Klo 15.30 kryptan kappelissa
Arctic Pride-hartaus.
8.3. klo 19 Raimo ja Raissa Palmun
konsertti, Timo Perkkiö, urut ja piano. Vapaa pääsy, ohjelmamaksu
10/5€.
11.3. klo 19 konsertti, Hampurin
tyttökuoro. Vapaa pääsy.
16.3. klo 19 Eero Heinosen pianokonsertti. Vapaa pääsy.
18.3. klo 10 messussa mukana Anu
ja Juha Väliaho Virosta, kirkkokahvit ja lähetystilaisuus srk-keskuksessa.
18.3. klo 15 Marianpäivän konsertti, Riikka Jalkanen ja Matti Eteläaho, laulu, Maie Kuusik, piano.
Vapaa pääsy.
24.3. klo 13–15 kirkon kryptassa
rukousiltapäivä.
25.3. klo 18 nuorten Showtime,
”Jumala, ollakko vaiko eikö olla?”
28.3. klo 10 lasten pääsiäiskirkko.
29.3. klo 19 kiirastorstain messu.
30.3. klo 10 pitkäperjantain jumalanpalvelus.
30.3. klo 15 Jeesuksen kuolinhetken rukoushetki.
31.3. klo 23 pääsiäisyön messu.

Rovaniemen kirkossa klo 18

KESKIKAUPUNKI

Su 2.4. ja 13.5.
Pysähdy, lepää ja löydä voimaa.
Kirkosta löytyy paikka sinulle.
Olet lämpimästi tervetullut!

1.3. klo 18 srk-keskuksessa Sanan
ja rukouksen ilta.
8.3. klo 18 srk-keskuksessa Sanan
ja rukouksen ilta.
14.3. klo 18 Norvajärvellä miesten
saunailta. Lähtö klo 17.45 srk-keskuksesta, Rauhankatu 70. Vieraaana Veikko Miettunen.
15.3. klo 18 srk-keskuksessa Sanan ja rukouksen ilta.
17.3. klo 14–16.30 Yhtesivastuukeräyksen Riemukierros-tapahtuma
Kirkkolammella.
17.3. klo 17 srk-keskuksessa
Oma-ilta.
21.3. klo 9.15 ja klo 10.15 Viirinkankaan kappelissa lasten pääsiäiskirkko.
22.3. klo 18 srk-keskuksessa Sanan ja rukouksen ilta.
25.–29.3. pääsiäisvaellus srk-kodilla.
25.3. klo 11–14.30 srk-kodin yläsalissa kahvila ja lähetysbasaari. Kahvila ja käsityöpuoti klo 11–15.
28.3. klo 18 Norvajärvellä miesten
saunailta. Lähtö klo 17.45 srk-keskuksesta, Rauhankatu 70. Isäntänä
Topi Litendahl.

29.3. klo 11 katulähetystyön soppatykkitempaus Lordinaukiolla.

KORKALOVAARA
4.3. klo 13 kappelissa messu.
Kirkkokahvit.
10.3. israelilaista kansantanssia
klo 10 ja ylistystanssia klo 12 Hillakirkolla, Hillapolku 9.
11.3. klo 13 kappelissa messu ja
kirkkokahvikinkerit.
18.3. klo 10 kappelissa messu.
22.3. klo 9 kappelissa lasten pääsiäiskirkko.
24.3. israelilaista kansantanssia
klo 10 ja ylistystanssia klo 12 Hillakirkolla, Hillapolku 9.
25.3. klo 13 kappelissa palmusunnuntain messu. Kirkkokahvit.
29.3. klo 19 kappelissa kiirastorstain messu.
30.3. klo 13 kappelissa pitkäperjantain sanajumalanpalvelus, Karita Kaukonen.

OUNASJOKI
4.3. klo 11 Sinetän kappelissa messu. Kirkkokahvit.
6.3. klo 18 Perttaus-Marraskosken
kinkerit Eila ja Raimo Välitalolla,
Halosentie 65.
13.3. klo 12 Tapion kylätalolla kinkerit, Tapionmutka 36.
18.3. klo 11 Sinetän kappelissa Yhteisvastuu -musiikkihartaus, Sanna
Peltola, Ounasjoen kuoro, Lehtojärven laulajat Heidi Kenttälän johdolla.
25.3. klo 11 Sinetän kappelissa
pääsiäisrieha. Pyhä hetki, leikkejä,
askartelua, poniratsastusta, keittoruoka.
29.3. klo 19 Sinetän kappelissa kiirastorstain messu.
29.3. klo 17 Meltauksen kappelissa
kiirastorstain messu.

OUNASVAARA
4.3. klo 15 kappelissa virsikirkko.
11.3. klo 15 kappelissa messu.
17.3. klo 18-20 kappelissa Donkkis
Big Night.
18.3. klo 15 kappelissa messu.
19.3. klo 8–15 kappelissa esteetön
pääsiäisvaellus.
20.3. klo 8–15 kappelissa esteetön
pääsiäisvaellus.
22.3. klo 10 kappelissa lasten pääsiäiskirkko.
25.3. klo 15 kappelissa perhekirkko ja 4-v synttärit, kirkkokahvit.
29.3. klo 18 kappelissa kiirastorstain ehtoolliskirkko,
Mirja-Liisa Lindström.

ALAKEMIJOKI

16.3. klo 18–20 kappelissa Donkkis
Big Night.
18.3. klo 14 kappelissa Pyhät Meiningit, perhemessu ja lounas Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
20.3. klo 14.30–16 Soppatykki-tapahtuma Muurolan kirjaston pihalla. Hernekeittoa ja kahvia, paikalla
seurakunnan työntekijöitä sekä
lapsille omaa ohjelmaa.
22.3. klo 18 kappelissa Virsi-ilta,
klo 17.30 Hirvaan diakoniakylätoimikunta tarjoaa kahvit ruokapankin työn tukemiseksi.
23.3. klo 10 kappelissa lasten pääsiäiskirkko.
25.3. klo 10 Ruikan erän talolla pelimanniseurat.
29.3. klo 18 kappelissa ehtoolliskirkko.

YLÄKEMIJOKI
4.3. klo 10 Auttin kappelissa messu.
4.3. klo 12 Viirin kappelissa sanajumalanpalvelus.
18.3. klo 10 Auttin kappelissa sanajumalanpalvelus.
18.3. klo 12 Viirin kappelissa messu.
20.3. klo 10.30 Tennilä-Viirin kinkerit Tennilän kylätalolla.
25.3. klo 13 Tennilän Kylätalolla
Virsikirkko. Kahviraha Yhteisvastuulle.
29.3. klo 18 Auttin kappelissa kiirastorstain messu.
30.3. klo 10 Viirin kappelissa pitkäperjantain jumalanpalvelus.

SAARENNAMMANKYLÄT
4.3. klo 11 Aapakirkossa rukoushetki.
8.3. klo 18 Aapakirkossa Virsikirja
tutuksi-laulupiiri.
11.3. klo 11 Aapakirkossa messu.
11.3. klo 13 Jouttikeron kappelissa
sanajumalanpalvelus..
18.3. klo 11 Aapakirkossa rukoushetki.
22.3. klo 18 Aapakirkossa Virsikirja
tutuksi-laulupiiri.
25.3. klo 11 Aapakirkossa palmusunnuntain messu.
25.3. klo 13 Jouttikeron kappelissa
palmusunnuntain messu.
26.–28.3. klo 9/10 Aapakirkossa
lasten pääsiäiskirkko.
29.3. klo 18 Jouttikeron kappelissa
kiirastorstain messu.
30.3. klo 10 Jouttikeron kappelissa
pitkäperjantain sanajumalanpalvelus.
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4.3. klo 17 kappelissa
hengellisten laulujen
konsertti Laulusta iloa –
ryhmä ja Maie Kuusik.
Vapaa pääsy.
13.3. klo 10 kappelissa puuroaamu ja kaikenikäisten kerho.

Aapakirkossa Leipäsunnuntai
Askel Jumalan läheisyyteen. Ohjelmassa iltapalaa,
opetusta ja puheenvuoroja, musiikkia ja rukousta.
Opetus Helinä Sundelin, ylistys Heidi Kotila.
Puhujana 1.3. Anna-Maija Partanen, 8.3. Mirva Suni.
Torstaisin klo 18, srk-keskuksen juhlasalissa.
Rauhankatu 70, sis. Yliopistonkadun puolelta.
Olet lämpimästi tervetullut mukaan!

SAARENKYLÄSSÄ Aapakirkolla
vietetään Leipäsunnuntaita 11.3.
kello 11.
Leipäsunnuntai alkaa messulla,
jonka toimittaa pastori Ritva-Elina
Pylväs yhdessä alueen työntekijöiden kanssa.
Päivän ohjelmaan kuuluu
myös lastenohjaajien järjestämää
ohjelmaa lapsille päivän aiheeseen liittyen. Luvassa on ainakin
askartelua ja jos vain mahdollista
niin valmistetaan teeleipää tai säm-

pylöitä tapahtuman aikana.
Diakoniatyön Äijien soppakerho ja seurakunnan vapaaehtoiset
kokkaavat ja tarjoavat lihakeittoa
ja leipää.
Leipäsunnuntai on eräänlainen
varikkopysähdys matkalla kohti
paastonajan loppujaksoa ja pyhää
pääsiäistä. Samalla tämä keidas
on muistuttamassa meitä siitä –
kenellä on ruokaa ja kenellä ei? Tai
kuka asettautuu kanssani päivittäin ruokailemaan, kenen kanssa

minä syön jokapäiväisen leipäni?
Omassa ajassamme ei ole kovin
pitkä aika siitä, kun joskus vaikeina
sota-aikoina kuiva leivän kannikkakin olisi maistunut suussa juhla-aterialle. Tämä kysymys ruoasta,
köyhyys tai yksinäisyys ei ole
poistunut vielä keskuudestamme.
Saarenkylän alueen diakoniatyö
kutsuu väkeä Yhteisvastuukeräyksen merkeissä saman pöydän
ääreen jakamaan yhteistä leipää ja
kuulumisia.
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VIERAILIJA | Virpi Nyman, kouluttaja
HARRIET URPONEN

Isän kädestä
ja Isän käteen
”MUTTA MINUN onneni on olla lähellä Jumalaa. Minä

Virpi Nyman Kansan Raamattuseurasta kävi kouluttamassa seurakunnan työntekijöitä ja vapaaehtoisia.

Uskalla uskoa siihen,
mitä Jumala on sinuun luonut
Virpi Nyman tulee Rovaniemelle
hieman lomatunnelmista.
– Olen kotoisin Ranualta, jossa
olemme lasten kanssa mummulassa. Teen sieltä käsin pieniä
työreissuja lähiympäristöön.
Vaikka tällä hetkellä Virpin perhe asuu Lohjalla, hänen mukaansa pohjoisilla juurilla on merkitystä siinä, millaiseksi persoonaksi
ihminen kasvaa.
– Vaikka olen perusluonteeltani iloinen ja juttelen ihmisten
kanssa mielelläni, tykkään olla
myös yksin. Sen verran olen
Lapin tyttö, että kaipaan välillä
hiljaisuutta.
Virpi Nyman toimii Kansan
Raamattuseuran kouluttajana.
Tällä kertaa aiheena on "Minun
persoonani". Tavoitteena on
opettaa ihminen löytämään omat
vahvuutensa ja oppia ymmärtämään ihmisten erilaisuudesta
johtuvia ongelmia.

Erilaisuus
on rikkautta
Virpin mukaan ihmisen erilaisuus lähtee luomisen teologiasta.
– Jumala on taitavasti luonut

meistä jokaisesta erilaisen. Meidän olisi hyvä oppia iloitsemaan
itsestämme ja omista vahvuuksistamme.
Ihmisen erilaisuus saa Virpin
innostumaan.
– Toiset ovat sellaisia, että heillä
on suuria näkyjä ja visioita. Heiltä
tuntuu pulppuavan paljon ja he
ovat parhaimmillaan silloin, kun
ideoidaan ja ollaan luomassa
uutta. Toiset taas ovat niitä, jotka
ovat parempia säätämään tai jopa
hienosäätämään. Jokaisella on
oma paikkansa ja oma tehtävänsä.

Itsetuntemuksen
haaste
– Suomalaiselle ei ole helppoa
lausua ääneen omia vahvuuksiaan. Mutta entä jos lähtisimme
purkamaan asiaa sitä kautta, että
miten Jumala meitä katsoo! Hän
näkee meissä sen kauneuden ja
ihmeellisyyden, jonka on itse
meihin laittanut.
Ihmisillä on tärkeä merkitys
toistensa vahvuuksien tunnistajina. Kun opitaan ymmärtämään
omaa tapaa toimia, on helpompi
rohkaista myös muita. Nämä

asiat liittyvät oleellisesti kristityn
elämään.
– Kristittyjen tulisi olla rauhan
rakentajia. Raamattu ei anna
meillä lupaa kyräillä tai pitää
vihaa, vaan meidän tulisi katsoa
samaan suuntaan ja rakastaa
toinen toisiamme.
Kristittyjen välisen yhteyden
eteen voivat kaikki tehdä yhdessä
työtä. Virpin kutsumus on käynyt
hänelle selväksi.
– Minun tehtäväni on rohkaista,
että ihmiset uskaltaisivat lähteä
poteroistaan. Voi, mikä siunaus
on, kun huomaamme, että meillä
on enemmän yhteisiä asioita kuin
eroavaisuuksia.
Virpi haluaa rohkaista jokaista
ihmistä olemaan se, mikä on.
– Uskalla uskoa siihen, mitä
Jumala on sinuun laittanut.
Sinulla on kutsumus ja Jumala
tahtoo, että olet Hänen työtoverinsa. Älä vähättele itseäsi, äläkä
anna muiden vähätellä itseäsi.
Sinä olet arvokas ja sinut on
lunastettu kalliisti. Jos sinä et
ole Jumalan tehtävässä mukana, niin jotain arvokasta siitä
puuttuu.
Harriet Urponen
Tietoa muista Kansan Raamattuseuran koulutuksista krskoulutus.fi

turvaan Herraan, Jumalaani, ja kerron kaikista hänen
teoistaan.” Ps. 73:28.
Kulunut vuosi on ollut Raamatun täyttymyksen aikaa. Sen
jokainen päivä oli armopäivä, Taivaan Isän lahja maan lapsia
kohtaan. Siitä me tahdomme tuoda hänelle kiitoksen.
Usein uusi rakentuu vanhan ja koetellun pohjalle. Katsomme kauas eteenpäin, turvallisen elämän puolesta. Kun
Jumala on kanssamme, se tuo perusturvallisuuden uuden
päivän tapahtumiin. Me kaikki tarvitsemme onnea ja Jumalan siunausta elämäämme.
Psalmin teksti kertoo, kuinka vanhanliiton matkaaja Aasaf
oli kokenut elämässään paljon asioita ja niistä hän tahtoi
kertoa toisillekin. Mutta keskeisintä oli hänelle ikuisuusarvot, joista hän psalmissaan sanoo: ”Mutta minun onneni on
olla lähellä Jumalaa.”
Tässä Aasafin psalmissa on meillekin paljon opittavaa.
Niin monesti asetamme asioita tärkeysjärjestykseen. On
ajankohtaista asetella näkyväisiä asioita eteenpäin ja elää
ajan onnessa niiden kautta. Tämä on tietysti hyvä asia, mutta jos meiltä puuttuu ja unohtuu ikuisuusarvot, niin silloin
olemme siirtäneet onnen ja turvan elämästämme pois.
Edelleen Aasaf opettaa: ”Minä turvaan Herraan, Jumalaani, ja kerron kaikista hänen teoistaan.” Tänäänkin kaikki
tämä on mahdollista. Taivaan Isän puolelta ovat hyvät
lupaukset: meitä kannattavat iankaikkiset käsivarret ja meidän turvamme on ikiaikojen Jumala.
Saat laskea elämäsi turvan Herraan. Saat aloittaa tämänkin kevään Hänen siunaavien kättensä suojassa. Saat uskoa
syntisi ja epäilyksesi anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä.
Tästä syntyy elävä usko Jeesukseen ja onnellisuus avautuu
uskosta käsin.
Toivotan teille kaikille Taivaan Isän siunaamia onnellisia
päiviä aikaa ja ikuisuutta varten.
Nanni C. Törrö

”Eheäksi, eläväksi,
ainutlaatuiseksi”
– KUINKA VOIMME löytää meihin kätketyt askeleet
levolliseen läsnäoloon itsessämme, rohkeuden kurottautumiseen kohti toista ihmistä ja yhä syvenevään rakkauteen
sekä jumalasuhteessamme että ihmissuhteissamme?
Tarja Vilppola on intiimiydestä ja intohimoista syttynyt kätilö-terveydenhoitaja,
sielunhoitoterapeutti ja seksuaaliterapeutti, joka on suorittanut kristillisen IPSICC-psykoterapiakoulutuksen Tanskassa.
Lahtelainen seksuaali- ja sielunhoitoterapeutti
Tarja Vilppola luennoi Rovaniemellä pe-la
16.-17.3. Rovaniemen helluntaiseurakunnan
Kairatemppelissä sielunhoitoseminaarissa

Kirkon keskusteluapua
KIRKON
KESKUSTELUAPU

PALVELEVA PUHELIN
– 0400 221 180

on sinua varten, joka kaipaat
kuuntelijaa silloin, kun elämä
tuntuu raskaalta ja huolet liian
suurilta. Usein jo se helpottaa,
kun saa puhua ja on joku joka
kuuntelee. Kirkon keskusteluavun päivystäjät ovat kirkon
vaitiolovelvollisia koulutettuja
vapaaehtoisia sekä työntekijöitä.

sunnuntaista torstaihin kello
18–01, perjantaisin ja lauantaisin kello 18–03. Tarjoaa soittajalle mahdollisuuden purkaa
mieltä painavia asioita puhelimessa nimettömänä.

PALVELEVA NETTI tarjoaa

keskusteluapua netin välityksellä. Viestiisi vastaataan 3-5
päivän kuluessa. Voit ottaa
yhteyttä myös nimettömänä.
https://www.verkkoauttaminen.fi/palvelevanetti

PALVELEVA
CHAT

PALVELEVA
KIRJE

keskustelut ovat kahdenkeskisiä jossa yhteydenottaja näkyy
päivystäjälle nimettomänä.
Chat on avoinna kello 12–20.

kirjoita kirje ja lähetä se osoitteella: Palveleva kirje, PL 210,
00131 Helsinki. Jos haluat vastauksen, liitä mukaan nimi- ja
osoitetietosi.

Lue lisää www.kirkonkeskusteluapu.fi
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Seurakunta mukana Perheiden torilla
93,4MHz

Su klo 9.55-12
NYT HAASTATTELUT MYÖS verkossa: www.rovaniemenseurakunta.fi/radioROVADEI

LASTEN KANSSA PERHEKERHOON
Perhekerhoissa kokoontuvat vanhemmat tai hoitajat
alle kouluikäisten lastensa kanssa kerran viikossa
1,5 tunniksi kerrallaan. Perhekerhon päiväohjelmaan
kuuluu hartaushetki, leikkiä, laulua, askartelua ja
yhteinen kahvihetki. Perhekerho on maksuton, eikä
sinne tarvitse ilmoittautua.
TIISTAISIN
Alakorkalo klo 9.30-11, Niskanperänkuja 13 C 11
Aapakirkko klo 9.30-11, Aapatie 6
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,
yhden vanhemman perheille.
Seuraa meitä Facebookissa:
Rovaniemen seurakunnan
lapsi- ja perhetyö
WWW.ROVANIEMENSEURAKUNTA.FI

KAUPPAKESKUS Revontulessa järjestetään 24.3. Lasten
lauantai, jonka teemana on
Perheiden tori. Verkostotapahtumassa on mukana laajasti
kaupungin lasten ja perheiden
palveluja tarjoavia tahoja ja luvassa on paljon tietoa ja toimintaa lapsiperheille.
– Viime keväänä toteutetun kyselyn mukaan perheet toivoivat
tietoa erilaisista toiminnoista, joita lapsiperheille on Rovaniemellä
tarjolla. Nyt olemme vastaamassa
tähän toiveeseen osaltamme,
seurakunnan lapsityönohjaaja
Mari Pohjanen kertoo.
Seurakunnan laaja perheille
suunnattujen palvelujen kattaus

pitää sisällään päivä- ja perhekerhojen lisäksi myös muun muassa
Kirkkomuskareita ja erilaisia
tapahtumia.
– Uusimpana toimintamuotona on avoin perhekerho
tiistaiaamuisin seurakuntakodilla. Tarjolla on puuroaamupala ja monipuolista
ohjelmaa aina puoleenpäivään asti. Meitä voi tulla
jututtamaan Perheiden
torille, kerromme mielellämme lisää muista perheille
suunnatuista tilaisuuksista, Mari
Pohjanen vinkkaa.
Perheiden tori Revontulikeskuksessa
la 24.3. kello 11–17.

Perhekerhon puurolla päivä käyntiin
AVOIN PERHEKERHO avaa
ovensa seurakuntakodilla tiistaisin jo aamuyhdeksältä. Puuroaamiainen ja kahvit on tarjolla
puolikymmenen maissa.
Seitsemän kuukauden ikäinen
Tyyne istuu tyytyväisenä syöttötuolissaan.
– Puuro maistui hänelle oikein
hyvin. Helpottaa paljon aamurutiineja, kun puuron saa täältä,
kehuu äiti Elina Körkkö. Kerhoon
on tullut myös Tyynen isoveli,
2,5-vuotias Tuukka.
– Parasta täällä on vertaistuki,
kun on muita äitejä ja isiä samassa
elämäntilanteessa. Ja lapsilla on
seuraa toisistaan, Elina Körkkö
sanoo.
Hiljattain Rovaniemelle perheineen muuttanut Niina Tuutti tuli
kerhoon yksivuotiaan Moa-tyttärensä kanssa.
– Tampereelta muutettiin, mut-

ta savolaisia olemme, Kuopiosta
lähtöisin. Kun emme tunne
uudesta kaupungista ketään, niin kerhossa on kiva
tutustua ihmisiin.
Seurakunta on tullut
jo lyhyessä ajassa
tutuksi.
– Olemme käyneet jo
vauvamuskarissakin,
Niina Tuutti kertoo.
Lastenohjaaja Mervi
Puro sanoo, että perheet voivat tulla kerhoon
omaan tahtiinsa, miten
aamu lähtee kotona liikkeelle.
Ohjelmassa on muun muassa
askartelua ja leikkimistä.
– Ja puolessavälissä kerhoa
meillä on pieni hartaushetki.
Lauluhetkien pianosäestyksestä vastaa lastenohjaaja Elina
Heikkilä.
– Kerhoissa tutustuu toisiin

vanhempiin ja lapsilla on aina leikkikavereita. Kaikkiin seurakuntamme kerhoihin on helppo tulla
mukaan, Mervi Puro kannustaa.

VÄRITYSKUVA | Väritä piirros
XXXX

KEVÄÄN 2018 PÄIVÄKERHOT
Ilmoittautuminen käynnissä!

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.

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
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LAPSILLE |
Kouluikäisten leirit
Norvajärvellä
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

10-synttärit!
Täytätkö vuonna 2018 huikean
mahtavan pyöreät 10 vuotta?
Tule juhlimaan yhdessä muiden
Kymppien kanssa. Synttäreitä järjestetään alueittain. Jos et pääse
oman alueen tapahtumaan, voit tul-

• La 14.4. klo 13–15 Hillakirkolla,
Hillapolku 9. Kutsut jaetaan
alueen kouluilla.
Ilmoittautuminen ke 11.4. mennessä tekstarilla Meritalle 040 730
1965 tai Minnalle 0400 138 143.
Ilmoita lapsen nimi, erityisruokavalio ja vanhemman puhelinnumero.

Rovaniemen kirkossa su 25.3.,
29.4. ja 27.5. klo 18–20.
Jotain uutta, jotain vanhaa, jotain
sinistä, jotain lainattua…
Kun haluat vapaaehtoiseksi Showtimeen, ota yhteys Kate Suopajärvi p. 040 732 1989.

Poikien lautapeli-ilta
kerran kuukaudessa. Lisätietoa:
Ari Jarva p. 0400 194 845.

Nuorten pääsiäisleiri
Norvajärvellä
29.3.–1.4. rippikoulun käyneille
(max 25). Leirimaksu 50€.
Ilm. netissä 1.2.–16.3.

Nuorten kevätjuhla
27.5. klo 16 kirkossa.
16 messu, isosten ja avustajien
tehtävään siunaaminen ja todistukset. 18 Showtime.

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.

• La 21.4. Ounasrinteen kappelilla
klo 18–20. Kutsut jaetaan alueen
kouluilla.
Ilmoittautuminen pe 13.4. mennessä tekstarilla Jenniinalle 040 730
0153. Ilmoita lapsen nimi, erityisruoka-valio ja vanhemman puhelinnumero.

• To 19.4. klo 18–20 Sinetän kappelilla Stars-illan yhteydessä. Kutsut
jaetaan alueen kouluilla. Ilmoittautuminen ti 17.4. mennessä Minnalle 0400 138 143.
Ilmoita lapsen nimi, erityisruokavalio ja vanhemman puhelinnumero.

Saaren-Nammankylät – Yläkemijoki
alue juhlahumua on tiedossa syksyllä. Kutsut jaetaan alueen kouluilla, kun aika tarkentuu.

Ounasvaara – Muurola alueella on
kahdet 10-synttärit Donkkisten yh-

NUORILLE |
SHOWTIME – vähän
erilainen nuortenilta

teydessä
• Pe 20.4. Muurolan kappelilla klo
18–20. Kutsut jaetaan alueen
kouluilla.
Ilmoittautuminen pe 13.4. mennessä tekstarilla Katelle 040 732 1989.
Ilmoita lapsen nimi, erityisruokavalio ja vanhemman puhelinnumero.

la toisaalle juhlahumuun.
Korkalovaara – Ounasjoki alueella
on kahdet 10-synttärit

Nuorisotyön tiimi
Majoitus Norvajärvellä yhden tai
kahden hengen huoneissa.
Leirin hinta on 100 euroa, kuljetukset tapahtuvat omilla kyydeillä.
Ilmoittautuminen diakonissa
Mirva Sunille 23.3. mennessä,
p. 040 564 4639 tai mirva.suni@
evl.fi
Leirin järjestää Rovaniemen seurakunta / diakoniatyö yhteistyössä
Erityislasten Omaiset ELO ry:n
kanssa.

Isoshaku
kesän ripareille
Haku 15.3. mennessä.
Valinnat ilmoitetaan vk. 13.
Hakulomakkeen löydät nettisivuiltamme tai voit hakea Aikulta,
Ainonk. 3 II krs.

Itukoulutusleirit

Ainonkatu 3, ”Aikku”
Nuoriskahvila Katutaso,
Kansankatu 17
www.rovaniemenseurakunta.fi
Nuorisotoimisto p. 040 183 7747
Ari Jarva nuorisopastori
p. 0400 194 845
Nuorisosihteeri ja rippikoulutoimisto 040 358 2135
ti klo 10–14, to klo 13–16.
Rinne Juho v.s.nuorisosihteeri
p. 040 358 2135
Alaluusua Erika erityisnuorisotyö
p. 040 571 3372
Rautio Jenni v.s. erityisnuorisotyö
p. 0400 690 465
Pehkonen Antti partiotyö
p. 040 741 4531
Pääkkölä Mari keskikaupunki
p. 040 583 2517
Laakko Minna Korkalovaara-Ounasjoki
p. 0400 138 143
Orell-Kiviniemi Merita
Korkalovaara-Ounasjoki, p. 040 730
1965
Heikkilä Jenniina Ounasvaara-Alakemi-

(max 35/leiri)
• 16.–18.3. Ituleiri I
Korkalovaara-Ounasjoen idut.
• 23.–25.3. Ituleiri II
Saarenkylän ja keskustan idut.
Ilm. netissä 1.3. mennessä.

joki

• 13.–15.4. Ituleiri III
Ounasvaara-Alakemijoen idut.
Ilm. netissä 23.3. mennessä.
Jos oman alueen leirin ajankohta
ei käy, voi ilmoittautua myös
toisen alueen leirille.

p. 040 721 8862
Turpeinen Jere Saarenkylä-Yläkemijoki
p. 040 546 9408

p. 040 730 0153
Suopajärvi Kate Ounasvaara-Alakemijoki

p. 040 732 1989
Kallio Kristiina v.s. Saarenkylä-Yläkemijoki

Onko perheessänne

4

-vuotias?

Me järjestämme hänelle juhlat!

Kevät 2018

Kaikki on valmiina!
Ohjelmaa, kakku, lahja ja kavereita!
Valitse oma juhlapaikkasi:

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

Sähköposti etunimi.sukunimi@evl.fi

Koululaisten
kesäkerhot

4.–21.6.2018
Ma–pe klo 9–14,
7–10-vuotiaille lapsille
Kerhossa tarjotaan lämmin
ateria ja luvassa on mukavaa
puuhaa yhdessä kavereiden
kanssa.Hinta 30 euroa viikko
(viikko 25 vain 20 euroa).

Somempi seurakunta
Rovaniemen seurakunta löytyy monista sosiaalisen
median kanavista. Haluamme olla siellä, missä
ihmiset ovat. Tule mukaan keskustelemaan!
Twitter – (@Rovaniemen_ srk) Rovaniemen
seurakunnan oma Twitter-kanava
Facebook – Rovaniemen seurakunnan oma
Facebook-kanava
Instagram-tili @rovaniemen_seurakunta
Uusimpana nyt Youtube – Rovaniemen
seurakunnan oma Youtube –kanava. Käy tilaamassa
kanava, niin pääset katsomaan seurakunnan
tuottamia videoita.

rovaniemenseurakunta.fi

Kerhopaikat

Aapakirkko
Aapatie 6
Alakorkalon kerhotila,
Niskanperänkuja 13 C 11
Korkalovaaran kappeli,
Vaaranlammentie 3
Koskenkylän kerhotila,
Eliisantie 3 D 10
Nivavaaran kerhotila,
Asematie 1
Ounasrinteen kappeli,
Saaruantie 3
Seurakuntakoti,
Rauhankatu 70 E
Sinetän kappeli,
Kittiläntie 2177

Avoin perhekerho

Tiistaisin klo 9-12
seurakuntakodilla, Rauhakatu 70 F.
Perheiden kohtaamispaikka, jossa voi
vaihtaa ajatuksia samassa
elämäntilanteessa olevien kanssa.
Avoimeen perhekerhoon ovat tervetulleita
myös isovanhemmat
tai perhepäivähoitajat yhdessä lasten
kanssa.
Tarjolla puuroaamiainen klo 9.30 sekä
kahvitarjoilu. Hartaushetki sekä
vaihtelevasti laulua,
yhteisleikkiä, loruttelua ja askartelua.
Perhekerho on maksuton, eikä sinne
tarvitse ilmoittautua.

Tervetuloa!
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TUTUKSI |
Taisto Pyy
PASI KOKKO

PASI KOKKO

Huoltoinsinööri

Tehtävämme on taata, että seurakunnan
työympäristöt ovat kunnossa, sanoo Taisto Pyy.

HUOLTOINSINÖÖRI Taisto Pyyn, 54, työnä on ”tehdä vähän kaikkea”. Päätoimena
on Rovaniemen seurakunnan kiinteistöjen
ylläpito ja kunnostus.
– Kiinteistöpalveluissa tehtävämme on
taata, että seurakunnan työympäristöt ovat
kunnossa ja palvelevat seurakuntalaisia parhaalla mahdollisella tavalla.
– Pääasiassa työni on kiinteistöissä ilmenevien ongelmien ratkomista ja vikojen
korjaamista.
Seurakunta tuli Pyylle tutuksi jo vuonna
2013, kun hän aloitti insinööri (AMK) -opintojen opinnäytetyönään energiatarkastelun
Norvajärven leirikeskukseen. Sen jälkeen
tarjottiin päälle vielä neljän kuukauden
työjakso.
Hyvin alkanut työura sai jatkoa ja toukokuussa tulee kolme vuotta seurakunnan
palveluksessa.

”
Onnettomuuden

jälkeen opettelin
taas kävelemään
ja aloitin
insinööriopinnot.
RAAHELAISLÄHTÖINEN rakennusalan
ammattilainen muutti Lappiin armeijan
jälkeen. Elämä vei Sallan ja Kittilän kautta
Sodankylään 18 vuodeksi. Rovaniemellä
hän on asunut viimeiset 14 vuotta.
Vuonna 2010 Taisto Pyyn elämä muuttui.
Hän loukkaantui auto-onnettomuudessa vakavasti ja oli työelämästä poissa viisi vuotta.
Samassa onnettomuudessa myös Päivi-vaimo
loukkaantui vakavasti. Sini-tytär vammautui
niin, että joutui pysyvästi pyörätuoliin.
– Onnettomuuden jälkeen opettelin taas kävelemään ja aloitin insinööriopinnot, Taisto
Pyy kertoo.
Jo ennen onnettomuutta opettajana toiminut Pyy suoritti lisäksi opettajan pedagogiset
opinnot.
Nyt Sini-tytär valmistautuu Etelä-Korean
PyeongChangissa 9. maaliskuuta alkaviin
vammaisurheilijoiden paralympialaisiin.
Suomen ainoa kelkkakilpahiihtäjä kilpailee
kisoissa ampuma- ja maastohiihdossa. Taisto-isän ajasta viimeinen vuosi on mennyt tiiviisti tyttären valmistautumisen tukemisessa.
Isä matkaa itsekin Etelä-Koreaan seuraamaan
kisoja.
– Työni on suksihuoltoa, välinehuoltoa,
harjoituksissa kuljettamista ja auttamista.
Välineitä on yritetty kehittää ja laittaa.
Reilu vuosi sitten Pyyn perheeseen laitettiin ensimmäinen koira, pohjanpystykorva
Luna.
– Koiran kanssa meni syksy metsällä, maalintujen metsästyksessä.
Tällä hetkellä Taisto Pyyn elämän tärkeimpiä tehtäviä on toimia ukkina pojanpojille,
8-vuotiaalle Lukalle ja 4-vuotiaalle Aatulle.
Pasi Kokko

Brad Yu ja Betty Li Taiwanilta vierailivat Rovaniemellä kertomassa kristittyjen asemasta Kiinassa. Bradin johtama kristillinen
radioasema Voice of Salvation toimittaa ohjelmia eri-ikäisille kuuntelijoille sekä Kiinaan että eri puolille maailmaa.

Pelastuksen ääni
– Voice of Salvation
KIINAN KRISTITTYJEN määrä on kasvanut viimeisen
kahdenkymmenen vuoden aikana.
– Moni seurakunta onkin ollut vailla koulutettua pappia
tai evankelistaa, kertoi Brad Yu Radio RovaDein haastattelussa. Brad on Kristillisen radiokanavan, Voice of Salvationin – Pelastuksen äänen, toiminnanjohtaja.
Brad kertoi myös, että kirkkojen toimintamahdollisuuksia Kiinassa on kiristetty.
– Kristillisillä radio- ja nettiohjelmilla on tärkeä rooli
tilanteissa, joissa seurakunnat ovat ilman paimenta.
Brad Yu ja Betty Li Taiwanilta sekä Ilkka Kastepohja
Medialähetys Sanansaattajista vierailivat Rovaniemellä
tammikuun lopussa.
VOICE OF SALVATION tekee kiinankielisiä radio-ohjelmia, tarjoten muun muassa lasten raamattuopetusta,
ohjelmia lapsiperheille ja opiskelijoille sekä aikuisten
raamattuopetusta. Ohjelmat on suunnattu erityisesti
kiinalaisille, mutta tavoitteena on, että kiinankieliset eri
puolilla maailmaa voivat kuunnella ohjelmia. Ohjelmia
voi kuunnella Taiwanilla paikallisradiosta ja lyhytaalto-ohjelmina Kiinassa, seurata internetissä sekä älypuhelinsovelluksilla.
Voice of Salvation saa kuuntelijapalautteita sähköpostilla, tekstiviesteillä ja WeChatin kautta.
Brad kertoi myös eräästä kuulijapalautteesta:
– Kiinalaiseen kommunistiperheeseen syntyi sokea tyttö.
Heidän elämässään ei ollut Jumalaa. Tyttö oli yksinäinen ja
surullinen niinpä tytön isä osti hänelle seuraksi paristoilla
toimivan radion. Kun tyttö oli 14-vuotias, perhe muutti toiselle paikkakunnalle. Koulussa tyttöä kiusattiin ja nimiteltiin. Hän tuli entistä surullisemmaksi ja masentui.
– Tyttö alkoi miettiä itsemurhaa. Eräänä päivänä, kun
tyttö mietti itsemurhaa, hän avasi radion ja etsi sopivaa
kanavaa. Hän kuuli kaunista musiikkia ja jäi kuuntelemaan sitä. Kanavalta tuli gospelmusiikkiohjelma, jonka
lauluissa kerrottiin Jeesuksesta. Tyttö alkoi kuunnella
ohjelmaa säännöllisesti ja hän tuli iloisemmaksi.
– Kerran juontaja sanoi: ”Rukoillaan yhdessä. Rukoillaan, että sinä voit vastaanottaa Jeesuksen sydämeesi.”

Tyttö rukoili juontajan kanssa ja hän näki, miten kirkas
valo tuli häntä kohti ja Jeesus tuli hänen sydämeensä. Tyttö oli innoissaan ja todella onnellinen. Hän ei enää pohtinut itsemurhaa. Hän oli löytänyt elämän tarkoituksen.
– Myöhemmin tyttö lähti opiskelemaan kirkon työhön.
Nyt hän johtaa seurakuntaa, jossa on 300 jäsentä. Hän on
kiinalainen, sokea ja nainen, joka syntyi kommunistiperheeseen. Jumalan tiet ovat ihmeelliset.
Siunattua talven jatkoa!
Pirita Bucht
Lähetyssihteeri
Lue lisää medialähetystyöstä www.sansa.fi ja täältä voit antaa
taloudellisen tukesi medialähetystyöhön https://sansa.fi/lahjoita/

LÄHETYSTILAISUUS
vieraana Anu ja Juha Väliaho Virosta
su 18.3. kello 11.30 Seurakuntakeskus
• Kirkkokahvien yhteydessä saamme kuulla Anu ja Juha
Väliahon terveisiä Viron työstä. Musiikki Anna
Mishina. Kyseessä on tutun pariskunnan viimeinen
nimikkolähettivierailu.
KAHVILA JA KÄSITYÖPUOTI
su 25.3. kello 11–15 Seurakuntakoti
• Kahvia, pullaa, käsitöitä, arpajaiset
• Nauti kuppikahvia ja tee löytöjä käsityöpuodista
ennen tai jälkeen pääsiäisvaelluksen.
• Kahvilassa vapaaehtoinen maksu lähetystyön hyväksi,
käsityöpuodissa käteismaksu.
TOIVON TORILLA
pussitarjous 6.–16.3. Kaikki aikuisten vaatteet 5 €/
pussi, lasten vaatteet 2 €. Tervetuloa ostoksille.
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Kaksi laulaja-lauluntekijää
yhteiskiertueella
Tommi Kalenius ja Ninni Poijärvi tekevät
yhteisen ”Jäämeri”-nimisen kiertueen
Lapissa.Rovaniemen kirkossa he esiintyvät
3.3. kello 20, konserttiin on vapaa pääsy.

”Joka aamu on armo uus”

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.

Runoja ja lauluja Rovaniemen kirkossa 2.3. kello 18.
Runot ja laulu Kati Kanto, säestys Maie Kuusik.
Ohjelma 5 € tuotto Lapin kuvataideseura Palas ry.:lle.
Tilaisuus liittyy samannnimiseen Lapin
kuvataideseura Palas ry:n taidenäyttelyyn
Rovaniemen seurakuntakodilla 3.–27.4.

Hampurin tyttökuoro
konsertoi
Sunnuntaina 11.3. kello 19 Rovaniemen kirkossa
Hampurin tyttökuoro, konsertiin on vapaa pääsy.

Gesa Werhahn ja Christoph Pillat perustivat
Hampurin tyttökuoron vuonna 2003. Kuoro
toimii Hampurin kansallisessa nuorisomusiikkikoulussa, ja siinä laulaa yhteensä 200
tyttöä, joista nuorimmat ovat nelivuotiaita.
Konserttikuoroon valitaan viisikymmentä
laulajaa, jotka ovat iältään 14–24-vuotiaita.
Kuoro harjoittelee kaksi kertaa viikossa monipuolista ohjelmistoa, joka koostuu pääosin
saksalaisesta ja kansainvälisestä a cappella
-musiikista.
Hampurin tyttökuoro toteuttaa kulttuurivaihtoa eri Euroopan maiden kanssa joka
vuosi. Tällä kertaa tutustumiskohteena on
suomalainen kuorokulttuuri. Euroopan
ulkopuolella kuoro on konsertoinut Kiinassa,
Hongkongissa, Israelissa, Macaossa, Malesiassa, Omanissa, Qatarissa, Singaporessa,
Etelä-Afrikassa, Swazimaassa ja Arabiemiraateissa. Kuoro on voittanut Saksan parhaan
kuoron palkinnon vuosina 2010 ja 2014, ja on
jo valittu kilpailun finaaliin tänä vuonna.
Gesa Werhahn (1975–) on kuoronjohtaja,
opettaja ja pianisti. Hän on opiskellut Lü
beckin ja Hampurin musiikkikorkeakouluissa
sekä Hampurin yliopistossa. Gesa opettaa
lapsikuoronjohtoa Hampurin musiikkikorkeakoulussa ja toimii kuoronjohtotehtävien ohella esiintyvänä pianistina. Lisäksi hän opettaa
musiikkia ja historiaa Albert-Schweitzer-lukiossa Hampurissa

Suomalainen konsertti
16.3. kello 19 kirkossa Eero Heinosen
Suomalainen konsertti. Vapaa pääsy.

Pianotaiteilija Eero Heinonen
esiintyy solistina, kamarimuusikkona ja lied-pianistina.
Hän opiskeli Astrid Joutsenon ja
Tarmo Huovisen johdolla Turussa
sekä Dmitri Bashkirovin johdolla
Moskovan Tshaikovski-konservatoriossa.
Eero Heinonen on pitänyt omia
soolokonsertteja Suomen lisäksi
Tukhoman Berwald-salissa, Pietarin
filharmoniassa, Tokion Casals Hallissa
ja Lontoon Wigmore Hallissa sekä
kansainvälisillä musiikkijuhlilla.
Solistina ja kamarimuusikkona hän
on esiintynyt muun muassa Edinburghin, Luzernin, Krakovan, Pietarin ja Georgian festivaaleilla, sekä
kotimaan musiikkijuhlilla Helsingin
juhlaviikoilla, Naantalissa, Kuhmossa,

Savonlinnassa, Riihimäellä ja Turussa. Kamarimusiikkipianistina hänen
kumppaneinaan ovat olleet Miriam
Fried, Liana Isakadze, Arto Noras,
Jorma Hynninen, Peter Schreier,
Martti Talvela ja Tom Krause.
Hän on tehnyt Sibeliuksen pianomusiikkia tunnetuksi myös Sibelius-konserteillaan kotimaassa ja mm.
Pariisissa, Tukholmassa, Berliinissä ja
Lontoossa.
Vuodesta 1977 Eero Heinonen on
opettanut Sibelius-Akatemiassa, jossa
hän nykyisin toimii dosenttina. Hän
pitää mestarikursseja kansainvälisillä
musiikkijuhlilla ja musiikkioppilaitoksissa Suomessa ja ulkomailla.
Eero Heinonen on palkittu Suomen
kulttuuriministeriön Suomi-palkinnolla vuonna 1999 ja Hämeenlinnan
Sibelius-seuran mitalilla vuonna
2000.
15.4. klo 15 kirkossa A Tribute to
Mahalia Jackson – konsertti. Tiina
Sinkkonen ja jazztrio. Vapaa pääsy,
ohjelma 10€.
TRIBUTE TO MAHALIA JACKSON
konsertti kunnioittaa edesmenneen,
maailman tunnetuimman
yhdysvaltalaisen gospellaulajan
musiikkia ja elämäntyötä. Tuttuja AfroAmerikkalaisia spirituaaleja tulkitaan
jazzin hengessä, mm. Deep River,
Wade in the Water ja Swing low sweet
Chariot koskettavat kuulijaa edelleen.
Muusikkoina kuullaan alttolaulaja
Tiina Sinkkosta yhdessä pianisti
Eric-Olof Söderströmin, kontrabasisti
Ulf Krokforssin ja trumpetisti Martti
Vesalan kanssa.

8.3.
kello
19
kirkossa
Raimo ja
Raissa Palmun
konsertti,
Timo Perkkiö,
urut ja piano.
Vapaa pääsy,
ohjelmamaksu

38. vuosikerta | Julkaisija: Rovaniemen seurakunta | Päätoimittaja Kari Yliräisänen p. 040 5032 734 kari.yliraisanen@evl.fi | Toimitus Harriet Urponen
p. 040 6700 277 harriet.urponen@evl.fi | Jouni Hagström p. 040 6854 935 jouni.hagstrom@evl.fi | Pasi Kokko p. 040 702 2223 pasi.kokko@evl.fi |
Lehtityöryhmä: Kari Yliräisänen pj., Kari Gustafsson, Jouni Hagström, Pasi Kokko, Markku Kukkonen, Maija Pieskä, Elina Rask-Litendahl, Heikki Salo
ja Harriet Urponen. | Toimituksellinen aineisto Rovaniemen seurakunnan tiedotustoimisto, PL 8104, 96101 ROVANIEMI |Ulkoasu ja taitto Kotimaa Oy |
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Maija Pieskä muistelee pitkää työrupeamaansa kiitollisin mielin.

Nuorisosihteeri Maija Pieskä

On kunnia kulkea nuoren rinnalla
Kun ihminen on
saanut tehdä
säännöllisesti työtä
45 vuotta, on pieni
pysähdys paikallaan.
Olo on kevyt ja
helpottunut.
– KEVÄTAURINKO paistaa ja lunta on

paljon, tällaiselle ikänsä hiihtäneelle
tämä on paras mahdollinen ajankohta
jäädä pois työstä. Aion ainakin hiihtää,
sen lupaan, Maija Pieskä sanoo.
Vaikka eläkeikä häämöttää, ei Maija ole
isommin pysähtynyt miettimään, miltä
nyt tuntuu.
– Todellisuus varmaan kolahtaa, kun
työpäivät tulevat täyteen. Lähes 40 vuotta
saman työnantajan palveluksessa on
yhdelle ihmiselle ihan riittävä määrä. Kiitollisella mielellä olen jäämässä pois.
Parasta työssä on ollut juuri se, kenen
kanssa työtä on tehty.
– Itse nuoret on ollut minulle syy tehdä
tätä työtä. Heidän kanssaan vietetyistä
hetkistä on muodostunut työelämäni
oleellisin kokonaisuus. Nyt kyllä voi jo
varmaksi sanoa, että tähän työhön minut
oli tarkoitettu.

MAIJALLA ON työuran aikana ollut myös
mahdollisuus välillä vaihtaa työnkuvaa. Se
on yksi syy siihen, että hän on malttanut
pysyä samassa ammatissa niinkin pitkään.

– Jälkikäteen tarkasteltuna ihmettelen
itsekin, että tänne lopulta jäin, vaikka olen
välillä miettinyt myös työpaikan vaihtamista. Elämässäni on ollut johdatus.
Kirkon palveluksessa oleminen on ollut
luja ja turvallinen pohja tehdä työtä. Vaikka usko työhön on ollut välillä koetuksella,
usko Jumalaan ei ole horjunut.
– Jumala on koko ajan pitänyt minusta
huolta. Jos joku asia on mietityttänyt, olen
aina voinut kääntyä Hänen puoleensa ja
ihmeellisesti solmut ovat auenneet.

TYÖN MONIPUOLISUUS on pitänyt
Maijan motivaatiota yllä.
– Olen saanut olla mukana rippikoulun
kehittämistyössä ja työalan johtamisen
tutoroinnissa valtakunnallisestikin. Olin
mukana Afrikka-projektissa 90-luvun
alussa, joka antoi osaltaan uutta näkökulmaa omaan työhön. Paikalliset verkostot
on yhtä lailla olleet minulle tärkeitä.
Seurakunnan työntekijänä minut on aina
otettu hyvin vastaan.
Työuran onnistumisia ja ”tähtihetkiä”
on ollut paljon, mutta toisaalta pienet
oivallukset matkan varrella ovat olleet
merkityksellisempiä.
– Kerran yksi poika pelkäsi, ettei hän
selviä rippikoulun loppukokeesta. Hänellä oli muutenkin vaikeuksia selviytyä
monista asioista. Hänellä oli iso pelko,
ettei häntä konfirmoitaisi. Kun tämä nuori
sitten rimaa hipoen selvitti loppukokeen,
hän juoksi minua Norvajärven käytävällä
vastaan ja hyppäsi syliini huutaen: Minä
selvitin! Silloin mietin, että tätäkö varten
rippikoulu käydään?
Maijalla ei ole selkeää reseptiä siihen,
miten ikäryhmä, joka niin hyvin tavoi-

tetaan rippikoulussa, saataisiin pidettyä
seurakuntayhteydessä.
– Rippikoulu tulee hoitaa parhaalla mahdollisella tavalla. Sen jälkeinen isostoiminta vetää edelleen todella hyvin, mutta se
ei ole kaikkien nuorten juttu. Muutos on
oleellista nuorten elämässä ylioppilaskirjoitusten ja armeijan aikaan. Ei seurakunta
silloinkaan ihmistä hylkää, hänet otetaan
takaisin, kun hän on valmis tulemaan.
Suurin työn muutos on tapahtunut
teknologisesti. Suuntaus ei ole pelkästään
positiivinen, digitaalisuus voi olla hyvä
palvelija, mutta välillä huono isäntä. Kaikki ei ole muuttunut.
– Ihmisen kohtaaminen on yhtä tärkeää
nyt kuin ennenkin – ehkä jopa tärkeämpää.

MAIJA SEURAA huolestuneena keskustelua, jossa seurakunnan ja muiden
julkisen puolen tahojen yhteistyötä
on kritisoitu.
– Meidän ei pitäisi
luopua sellaisesta, joka
on ominta meille. Ei
muualla maailmassakaan toimintatapoja muuteta
sen mukaan, jos
muista kulttuureista tulee
ihmisiä. Heille
järjestetään
mahdollisuuksia, mutta ei
luovuta omasta.
Mutta ei tilanne
ole silti synkkä.
Meillä on hyvät yhteistyön mahdollisuu-

det, olemme tekemisissä samojen nuorten
kanssa.
”Meijän Maija” hymyilee salaperäisesti.
Hänellä on viesti tulevaisuuden nuorisotyöntekijöille.
– Monelta tämän päivän nuorelta puuttuu turvallinen aikuinen. Nuorisotyöntekijän tulee uskaltaa olla sellainen. Rikasta
työelämää voi luvata, jos tätä elämäntehtäväkseen haluaa. Samanlaisia työpäiviä ei
tule olemaan.
Mikä sitten on Maijan nuorekkuuden
salaisuus?
– Työ on pitänyt minut nuorekkaana.
Olen ikäni harrastanut liikuntaa ja se varmasti on paljon vaikuttanut, mutta olen
peruspositiivinen ihminen, tyytyväinen
elämään ja avoin uusille tilanteille.
Maija suuntaa keväthangille. Kasvot
auringon suuntaan.
– Jään kaipaamaan iloisia, vilpittömiä
nuoria, joiden kanssa on tehty
monenlaisia juttuja. Myös
hauskat, hulvattomat hetket kollegoiden kanssa
jäävät nyt taakse, mutta sellaista elämä on.
Vaikka Maijan elämässä tulee nyt iso
muutos, kaikki ei
tässäkään muutu.
– Olen sitten
missä elämäntilanteessa tahansa,
tulen aina olemaan
Taivaan Isän palveluksessa. Odotellaan,
mikä ovi seuraavaksi
avataan.
Harriet Urponen

