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”Oi Jeesus Kristus,
sydäntemme valo
ain asu luonamme.”
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Askelmerkkejä
tulevaisuuteen

Suven keskiviikot
kutsuvat
musiikin ja
sanan ääreen

Rippileiri on
nuorelle
yhteisöelämää
ja uskonasioita

Piispa Jukka Keskitalo
rohkaisee viemään
maailman parasta
sanomaa eteenpäin
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PÄÄKIRJOITUS | Kari Yliräisänen, kirkkoherra

Askelmerkkejä
tulevaisuuteen
LOMAN alla katse tähyää jo sen takai
siin näkymiin. Mitä seurakunnassa
tapahtuu syksyllä, mitä ensi vuoden
puolella? Tulevan vuoden asioihin laadi
taan suuntaviivat elo-syyskuun aikana.

Lupaus
MIHIN ylösnousseen

Kristuksen antama kasteja lähetyskäsky (Matt.
28: 18-20) meitä haas
taa, paitsi kastamaan ja
opettamaan? Se haastaa
meidät menemään rajojen
yli. Matteuksen evanke
liumin yhteisölle se oli
hyvin radikaali kehotus
astua ennakkoluulojen ja
muiden, ihmisten pystyt
tämien barrikadien yli.
Tämän päivän maailmas
sa ja kirkossa tämän käs
kyn todesta ottaminen on
vielä entistäkin tärkeämpää:
on oltava valmiutta mennä
yli perinteisten rajojen, ei
vain valtion rajojen, vaan
oman mielen rajojen – ne
kun ovat joskus vielä kor
keammat kuin valtioiden
väliset rajat. Kristinuskon
sanomaan Matteuksen
evankeliumin kirjoitta
jan mielestä kuuluu, että
on uskallettava mennä
oudoille ja tuntemattomille
seuduille, niiden ihmisten
pariin, joita me emme ym
märrä emmekä tunne.
Tehtävään kuuluu haas
taa heidät keskusteluun,
oppia heiltä ja jakaa heille
sitä hyvää, mitä Kristus
on meille opettanut. Ahti
Kuorikosken ja Pia Perkiön
virsi muistuttaa meitä siitä
Kristuksen lupauksesta,
jonka hän antoi apostoleil
leen tämän erityisen tehtä
vän myötä: ”Sinä johdatat
meitä maailmaan ja voimaa
suot yhä uudestaan. Sinä
kannat, sinä viet, sinä kan
nat, sinä viet”.
Aki Hätinen
seurakuntapastori

ELOKUUN alussa Rovaniemen seura
kunta käynnistää hankkeen alueelli
sen keskusrekisterin perustamiseksi.
Kirkkohallitus edellyttää, että vuoden
2022 alusta lukien kaikki seurakunnat
kuuluvat johonkin alueelliseen keskus
rekisteriin, joka hoitaa seurakuntien
kirkonkirjoihin liittyvät tehtävät.
Asetettu aikaraja pakottaa seurakuntia
käytännön ratkaisuihin.
Sähköisessä Kirjuri-järjestelmässä
kirkonkirjatehtäviä ovat: seurakuntien
jäsenluettelon ajan tasalla pitäminen,
todistusten antaminen kirkonkirjoista
sekä kirkonkirjoihin liittyvät arkistointi
tehtävät.
Tällä hetkellä Oulun hiippakunnan
alueella on keskusrekisterit Oulussa ja
Kokkolassa. Muutama Lapin seurakunta
on tehnyt sopimuksen kirkonkirjapalve
luista Oulun keskusrekisterin kanssa.
ROVANIEMEN seurakunta tähtää
siihen, että Lapin alueen seurakunnat
liittyisivät Rovaniemelle perustettavaan
rekisteriin ensi kevään aikana. Se edel
lyttää sitä, että kirkkovaltuustojen tulisi
hyväksyä sopimus, jolla kirkonkirjoihin
liittyvät tehtävät ja palvelut hoidetaan
alueellisen keskusrekisterin kautta.
Mitä tämä merkitsee käytännössä?
Esimerkiksi sitä, että avioliiton esteiden
tutkinnan suorittaisi keskusrekisteri eikä
yksittäisen seurakunnan kirkkoherran
virasto. Samoin toimittaisiin esimerkiksi
sukuselvitysten osalta.
Kirkkohallitus katsoo, että lainsäädän
nön kehittyessä, kirkonkirjatehtäviin liit
tyvä osaamisen ylläpito, kehittäminen ja
työntekijöiden sijaisuudet sekä seurakun
talaisten tasavertainen palvelu toimivat
sujuvammin ja varmemmin suuremmissa

”

Yhteistyössä
on rakentavaa
voimaa.

yksiköissä kuin pienissä, joissa samalla
henkilöllä voi olla kokonaisvastuu talou
desta ja kirkkoherranviraston hoidosta.
Pienissä seurakunnissa tehtävien hoito
on siten riskialttiimpaa. Myös yksikkö
kustannukset suurissa ovat pienemmät
kuin pienissä seurakuntayksiköissä.

SYKSYN aikana asia esitellään seura
kunnille ja neuvotellaan sopimuksen
sisällöstä. Viimeistään keväällä 2020 on
seurakuntien päätösten aika. Seurakun
nat joutuvat harkitsemaan asiakokonai
suutta toiminnallisena, taloudellisena,
työvoimapoliittisena ja hallinnollisena
kysymyksenä.
Alueellinen keskusrekisterihanke on
yksi mahdollisuus toteuttaa seurakuntien
säästöihin tähtäävää ja samalla seurakun
tien tulevaisuutta rakentavaa yhteistoi
mintaa, johon myös piispa Jukka Keski
talo kannusti Rovaniemen rovastikunnan
seurakuntatapaamisessa toukokuulla.
NÄYTTÄÄ vahvasti siltä, että krema
torion rakentamisen käynnistys tulee
viivästymään ensi vuoden keväälle.

VIIKON SANA |

TÄMÄN vuoden syksy tulee sisältä
mään lukuisia virkavalintoja. Täytettä
vänä on kaksi kappalaisen virkaa, seura
kuntapastorin, nuorisotyönohjaajan,
diakoniatyöntekijän sekä musiikkikas
vattajan virka. Päätettäväksi tulee myös
kolmannen sairaalasielunhoitajan viran
pysyvyys sekä määräaikaisen seurakun
tapastorin viran jatko. Seurakunnan
henkilöstössä tapahtuu uusiutumista.
NAPAPIIRI Jukola 2020 on suuri
ponnistus Rovaniemellä. Seurakunta
on osaltaan mukana sen toteutuksessa.
Lauantai-iltana 13.6. klo 21 ennen mies
ten Jukolan starttia toimitetaan Män
tyvaaran metsäisessä rinteessä Jukolan
Metsäkirkko piispa Jukka Keskitalon
johdolla. Seurakunta on mukana myös
lasten ja nuorten aktiviteettien järjestä
misessä. Toimintapaikkoja katsastettiin
kesäkuun alussa. Verkostoituneessa
yhteistyössä on rakentavaa voimaa.
ENSI vuonna elokuun loppupuolella
tulee kuluneeksi 70 vuotta Rovaniemen
kirkon valmistumisesta. Lupeissa on
siis kirkon tasavuosikymmenen juhla.
Mikäli suunnitelmat toteutuvat, noihin
aikoihin ollaan siirtymässä seurakun
takeskuksesta remontin vuoksi väistöti
loihin Osuuspankin taloon. Seurakun
takeskuksen remontin on suunniteltu
alkavan syyskuun alussa 2020.
Tulevaisuuden näkymissä on siis muu
toksen tuulia henkilöstön, toiminnan ja
rakenteiden myötä.
Sinne matkatessa siunattua ja virkistä
vää kesää kaikille.

Pääsky
kertoo kesästä

Juhannuksen Sana

Rukous

Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani,
sanoo teidän Jumalanne.
Ääni huutaa:
- Raivatkaa autiomaahan
Herralle tie!
Tasoittakaa yli aron
valtatie meidän Jumalallemme!
Täyttykööt notkot,
alentukoot huiput,
mäet madaltukoot,
vuorten louhikot tasoittukoot!
Herran kunnia ilmestyy,
kaikki saavat sen nähdä.
Näin on Herra puhunut.

Herra, meidän Luojamme.
Me kiitämme sinua kesän ihmeestä,
kaikesta mikä kasvaa ja kukoistaa.
Sinä annat maan kasvojen uudistua.
Uudista myös meidät Hengelläsi.
Me kiitämme sinua
Johannes Kastajasta,
Vapahtajan tien raivaajasta.
Kiitos uudesta elämästä,
jonka lahjoitat
Vapahtajassamme
Jeesuksessa Kristuksessa.
Sinulle olkoon ylistys ikuisesti.
Aamen.

Jesaja 40

Markkinaoikeusprosessin jälkeen asias
saon uuden päätöksen kohta heinäkuun
alussa. Ilman mahdollisia valituksia
kinpäätöksen jälkeiset prosessit vievät
vähintään kolme kuukautta. Vaikka
krematorio valmistuisikin viiveellä,
se joka tapauksessa tulee palvelemaan
Lapin alueen ihmisiä.

TERVETULOA viettämään luku

hetkeä juhannuksen Pääskyn
seurassa!
Alkukesän lehti esittelee
suven monia tapahtumia.
Kirkonmäellä voit kokea
hyvässä seurassa kesäisiä tun
nelmia keskiviikkoiltaisin. Musiikkivartti
soi kirkossa klo 17.30 alkaen. Sen jälkeen
on mahdollisuus osallistua Arki-illan
ehtoolliselle. Ilta jatkuu Kirkkolammella
laulujen, musisoinnin ja pienten puhei
den merkeissä.
Valtakunnalliset Katulähetyksen kesä
päivät järjestetään elokuussa Rovaniemel
lä. Päivät alkavat 9. elokuuta toritapahtu
malla ja soppatykkilounaalla kaupungin
keskustassa, jolloin on hyvä tilaisuus
tutustua lähemmin Katulähetykseen.
Hyvää ja leppoisaa kesää sinulle,
Pääskyn lukija!
Pääskyn toimitus
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Uusiin tehtäviin
KIRKKONEUVOSTO on valinnut Rovanie
men seurakunnan viestintäpäällikön virkaan
YTM Noora Hietasen. Hän aloittaa tehtäväs
sään 1. elokuuta.
Määräaikaiseen projektityöntekijän virkaan
kirkkoneuvosto valitsi it-tradenomi Paula
Niemelän. Hän on aloittanut tehtävässään
10. kesäkuuta. Projektisihteerin tehtävänä on
suunnitella, valmistella ja toteuttaa projektityö
nä alueellisen keskusrekisterin perustaminen
Rovaniemen seurakuntaan kirkkohallituksen
laatiman ohjeistuksen mukaisesti.
Pastori Susanna Sirviö toimii määräaikaise
na seurakuntapastorina 24.6.-31.8. tehtävänään
sijaistaa papistoa heidän kesälomiensa aikana.

Yhteisvastuutoimikunta
kiittää

Ounasrinteen kappelin Puuroaamuissa on käynyt parhaimmillaan jopa 80 ihmistä. Vilkasta oli myös kevään viimeisessä
tapaamisessa.

Puuroaamuissa väkeä riittää

Riemukierroshiihtotapahtuma tuotti 2 643,45
euroa. Tänä vuonna Yhteisvastuukeräys tukee
lasten ja nuorten koulutusta.

Kohtaamisia ja välittämistä
yhteisen aterian äärellä
ROVANIEMEN seurakunnan Puuro
aamut ovat saavuttaneet vankan ase
man hengen ja ruumiin ravitsijoina.
Ensimmäiset Puuroaamut toteutet
tiin noin kaksi vuotta sitten Muurolan
kappelilla, yhteistyössä Muurolan
Marttojen kanssa. Nykyisin puu
roaamujen yhteydessä toimii myös
perhekerho ja kerho kaikenikäisille.
Ensi syksynä Muurolan Marttojen
ja seurakunnan lapsi- ja perhetyön
kanssa yhteistyössä puuroaamuja tulee
olemaan joka toinen tiistai.
– Puuroaamu on ihana kohtaami
sen paikka ja yhteisöllinen tapahtuma
kyläläisille. Ruuan ääressä on aikaa
vaihtaa kuulumisia ja keskustella,
kertoo diakonissa Laila Juntti.
– Tuntuu hienolta kuulla ihmisen jo
odottaneen Puuroaamua. Tulee hyvä
mieli, kun ollaan luomassa tilaa iloa
tuottaville asioille.
– Ruuan tiimoilta lähdetään helposti
kokoontumaan yhteen. Jos aamujen
kautta tulee tunne välitetyksi tule
misesta, niin se herättää halua tulla
muihinkin tilaisuuksiin kokemaan
samaa tunnetta.

Diakoni Antti Härön mukaan
aamujen väkimäärä ja yhteisöllisyys on
kasvanut ajan myötä.
– Porukalle merkitsee, että he saavat
kuulla aamuhartauden. Keskinäinen
jutustelukin on lisääntynyt, kun ihmi
set ovat tulleet tutuiksi. Puuroaamuilla
on merkitystä myös heille, joita koh
taan toimiessani päihde-, kriminaali- ja
katulähetystyössä, sanoo Antti Härö.

Vapaaehtoiset
tärkeässä roolissa
Maire Juotasniemi osallistuu
vapaaehtoisena Puuroaamun toteut
tamiseen ja on 3-4 hengen ryhmässä
mukana valmistamassa aamiaista.
– Aamun valmistelu on mukavaa
yhdessä tekemisen meininkiä. Myös
kohtaamiset aamupalalle tulevien
kanssa ovat tärkeitä ja mukavia.
Puuroaamun päätteeksi vapaaehtoiset
Ritva Lehmonen, Ari Harju ja
Tapio Koutaniemi huolehtivat
r uokakassien jakamisesta kävijöille.
– Haemme kaupoista niin sanottua
ylijäämäruokaa, joka jaetaan täällä.

Katsotaan, että jokainen saa jotain,
Koutaniemi sanoo.
– Mielenkiintoista tämä on. Tästä
saa itsekin, kun voi antaa toiselle jota
kin, Lehmonen toteaa.
– Lähdin mukaan, kun Ritva ja
Tapio pyysivät mukaan. Tämähän on
aivan mukavaa vapaaehtoistyötä. Tulee
hyvä olo, kun saa auttaa, Ari Harju
sanoo.
Merja ja Jaakko Kaarlejärvi käyvät
säännöllisesti aterioimassa Puuro
aamuissa.
– Aamu on tärkeä ja tunnelma hyvä.
Sitten saa vielä ruokapaketinkin, Merja
sanoo.
– Tuttujakin täällä on tullut. Pu
hutaan kaikesta, mitä on tapahtunut,
Jaakko toteaa.
Syntymästään saakka näkövammai
nen Matti Hokkanen on saanut
aamupalansa tarjoiluun hyvin apua
ihmisiltä.
– Kappelin tiloissa on helppo liikkua
myös näkövammaisena.
Puuroaamut jatkuvat taas syksyllä
Muurolan ja Ounasrinteen kappeleissa.
Pasi Kokko

Tornionjokilaakso
tutuksi -retki syöpään
sairastuneille ja
läheisille 26.9.
PERINTEISELLÄ syysretkellä tutustuminen
Torniojokilaaksoon joen molemmin puolin ja
eri kohteisiin oppaan opastuksella.
Matkareitti: Rovaniemi - Aavasaksa – Kukko
lankoski – Tornio – Kukkolaforssen, Putig på
landet – Matarenki – Pello, Vihreä keidas –
Rovaniemi.
Matkalla kaksi kahvittelua ja lounas. Mukaan
omaa juomista ja pientä purtavaa.
Lähtö linja-autolla Rovaniemen kirkon
parkkipaikalta, Vapaudentien puolelta 26.9.
klo 8.30, paluu samaan paikkaan n. klo 18.30
mennessä.
Osallistumismaksu 25€. Ilmoittautumisen
jälkeen tulee lasku kotiin jolla vahvistetaan
osallistuminen.
Ilmoittautuminen ja tiedustelut diakonia
toimistosta 2. – 10.9., puh. 040 5830 966.
Retken järjestää Pohjois-Suomen Syöpä
yhdistys ry. ja Rovaniemen seurakunnan
diakonia- ja sairaalasielunhoito.

New Wine -tapahtuma

ROVANIEMELLÄ 4.-6.10.
Mukana Mark Aldridge Englannista. Seuraa
ilmoituksia!

Kirkkokierros

Parhaimmillaan
jopa 80 kävijää
Ounasrinteen kappelilla Puuroaa
muissa on ollut enimmillään jopa 80
kävijää.
– Jo ensimmäisen vuoden jälkeen
laajensimme yhteistyötä. Lapsi- ja
perhetyön mukaantulon myötä on
mahdollista toteuttaa Puuroaamut ker
ran viikossa. Myös äidit ja lapset voivat
tulla aamupalalle ennen Perheker
hoaan, kertoo diakoni Marja-Leena
Kivilompolo.
– Puuroaamu toimii koollekutsujana
ja madaltaa kynnystä tulla seurakun
nan toimintaan. Moni on rohkaistunut
tulemaan esimerkiksi sanan ja musii
kin Kappeli-iltoihin.
Laila Juntti ja Marja-Leena Kivilom
polo löysivät uusia kehittämisajatuksia
Puuroaamuihin suorittaessaan työnsä
ohessa Kirkko 2020 -tuotekehitystyön
erikoisammattitutkinnon.
– Olemme saaneet jo Perhekerhot
yhdistettyä osaksi Puuroaamuja. Nyt
pohdimme lisää yhteistyökuvioita ja
uusia avauksia.

LÄMMIN kiitos sponsori- ja muusta tuesta
Riemukierroshiihto-tapahtumassa Kirkko
lammella 16.3.:
Prisma, Pohjolan Osuuspankki, Jokelan
hautaustoimisto, Lähteentien Pirtti, MLH-Auto
Oy, Snowman World, Insinööritoimisto J. Lam
pela Oy, LVI-konsultointi J. Vaarala, Arkkitehti
toimisto Rantakokko Oy, Rovaseudun Sydän
tuki ry, Rovaniemen k
 aupungin lastensuojelu ja
monet yksityiset henkilöt.

TORNION, Kemin, Keminmaan ja Haapa
rannan seurakuntiin 1.9.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen lähempänä.

Diakonissa Laila Juntti ja diakoni Marja Leena Kivilompolo ovat opinnoissaan
pohtineet Puuroaamujen kehittämismahdollisuuksia. Toiveista ja tavoitteista
osa on jo toteutunut ja osa on vielä haaveena.
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HENKILÖ | Eeva Airila
Tällä palstalla ihmisten mietteitä ja kysymyksiä elämästä ja uskosta.

JOUNI HAGSTRÖM

JOUNI HAGSTRÖM

Rovaniemi on syntymäseutuni, ensimmäisten eväitten ammentamisen paikka, nostalginen mutta hyvin rakas paikka
kaikkine kipeine ja iloisine muistoineen, Eeva Airila sanoo.

Kotiseutumuseon kesä
täynnä tapahtumia
KOTISEUTUYHDISTYS Rovaniemen Totto
ry kulkee vahvasti uudistusten polulla. Rova
niemen kotiseutumuseota kehitetään kaikeni
käisiä kiinnostavaksi ja tunnetuksi perinne
kulttuurin elämys- ja oppimiskeskukseksi.
Perinteinen juhannusaaton lipunnosto mu
seon pihalla on 21.6. klo 18. Yhdistys ja museo
ovat mukana nyt ensi kertaa keskikaupungilla
järjestettävässä Yöttömän yön toritapahtumassa
24.6. klo 18–24.
Marjetanjuhlaa vietetään 21.7. osittain
perinteisin menoin: aluksi messu Rovaniemen
kirkossa ja päiväjuhla museon pihalla klo 13.
Juhlapuhujana on Suomen Kotiseutuliiton
toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo. Uutena
ohjelmana Totto ry:n omat ohjelmapalvelut ja
asukas- ja kyläyhdistysten perinnetyön taitajat
esittäytyvät työnäytöksineen. Seuraavana
torstaina 25.7. klo 18 ovat museolla Virsiseurat,
jotka järjestään yhdessä Rovaniemen seurakun
nan kanssa.
Rovaniemen kotiseutumuseo on avoinna
yleisölle ti – su 1.6. – 31.8. klo 11 – 17. Liput:
Aikuiset 6 euroa, koululaiset 7–16-vuotiaat
4 euroa. Vapaa pääsy: sotiemme veteraanit ja
alle 7-vuotiaat lapset. Meillä käy museokortti.

”Jumalalle jokainen
ihminen on rakas”
”Sinä pieni Eeva Kaarinamme olet suuri lahja Korkeimmalta”.
– Tämä äitini pienessä harmaassa mökissä Viirinkankaalla
kirjoittama tervehdys kummeilta saamaani vauvakirjaan
on antanut rakkauden ja positiivisen vastaanoton koko
elämälle.
Näin kuvailee rovasti Eeva Airila (s. Vanhanen), joka on
kutsunut oman suuren perheensä Rovaniemelle juhlimaan
70-vuotispäiväänsä.
Nyt toteutuu hänen toiveensa saada paikan päällä esitellä
hänen lapsuus- ja nuoruusaikansa tärkeitä seutuja. Eeva
Airila menetti vanhempansa jo nuorena, joten Rovaniemelle
ei koskaan syntynyt mummolaa.
– Mutta täällä ovat edelleen rakkaat paikat, Ounasvaara
ja vuolaana virtaava joki, kirkko ja vanhempien haudat,
kertoo Eeva Kemijoen rannalla katse tähyillen kirkon tornia
kohden.

KIRKON SUOJISSA

”
Jumalan läsnäolon kokeminen
on yksilölaji. Meitä saattaa seistä
siinä kaksi vieri vieressä, mutta
toinen tuntee Jumalan syvää
poissaoloa, toinen hänen lämmintä
läheisyyttään.
Kirjailija Kaisa Raittila
Maan suola -verkkolehdessä

Pyhäkoulu ja kerhot, sitten vilkas toiminnan aika partios
sa ja seurakuntanuorissa täyttivät toiminnallisen Eevan
lapsuus- ja nuoruusajan. Osaltaan ne auttoivat nuorta
tyttöä selviytymään äidin menetyksestä.
Kerho-, pyhäkoulu- ja partioajoista hän muistaa lämpi
min ajatuksin mm. Aune-tädin ja partiojohtajat ”Nallen” eli
Anna-Liisa Kontion ja Nanni Törrön. Kirkon alla olevasta
Partiokolosta tuli nuorten oma pesä.
Partion ohjaajista ja nuorten toiminnassa mukana olevista
seurakunnan työntekijöistä tuli tärkeitä esikuvia, jopa suun
nannäyttäjiä tulevaisuuden ammattiin.

POHJOISESTA ETELÄÄN

Teologian opinnot olivat Eeva Airilalle lähes luonnolli
nen valinta ylioppilaaksitulon jälkeen. Siihen aikaan oli
lähdettävä eteläiseen Suomeen yliopisto-opintoja varten.
Opiskeluaika oli antoisaa. Lestiksen ylioppilaskodissa
asuminen oli kotoista kun siellä asui muitakin rovanie
meläisiä. Jo Rovaniemellä Eeva oli ollut mukana Kansan
Raamattuseuran toiminnassa Pahtajalla. Nyt se jatkui
Helsingissä.
– Se oli tärkeää hengellisen identiteetin vahvistumisen ja
oman toimintatavan löytymisen aikaa.
Opintoja seurasikin kutsu Kansan Raamattuseuran nuo
risotyöhön. Rippikoulut eri leirikeskuksissa, koulukiertueet
ja erilaiset tapahtumat täyttivät ajan.
Perheen kasvaminen viidellä lapsella sai kotiäidiksi jää
neen lehtorin toimimaan äitiyden ohella pyhäkoulunopetta
jana ja solun vetäjänä.

– Se on ollut minulle jotenkin aina ominaista, Eeva nau
rahtaa, kun puhutaan hänen innokkaasta osallistumisestaan
monenlaisten tapahtumien järjestämiseen.

SE OLI TÄYTTYMYS

Toimittuaan lehtorina Keravalla vuosien ajan Eeva Airila
vihittiin papiksi vuonna 1997.
– Lehtorin työvuosina olin saanut kokea, että kaikkien
tehtävien suhteen ei ollut valtuuksia. Nyt pappina saatoin
toimia liturgina, toimittaa kasteita, vihkimisiä ja siunata
hautaan heitä, joiden rinnalla olin saanut kulkea. Näissä
tehtävissä palveleminen tuntui hienolta ja arvokkaalta, se oli
täyttymys.

KUTSUMUSTYÖSTÄ ELÄKKEELLE

Aikuistyöstä vastaavan kappalaisen virasta Eeva jäi eläk
keelle muutama vuosi sitten.
– Olen kovin kiitollinen siitä, että olen saanut tehdä kut
sumustyötä. Toki samalla koin vapautta kun sain luovuttaa
taskussa painavat avaimet pois ja kalenteri ei täyty samalla
tavalla. Mutta pappeudesta ei oikeastaan jäädä eläkkeelle,
hän tuumailee.

VAPAUTETTU TOIMIMAAN

Ihmisen rinnalla kulkeminen täytti Eevan työvuodet. Eri
tavoin näin tapahtuu myös monenlaisessa vapaaehtois
työssä. Mistä tämä asenne kumpuaa?
– Osin se varmaan johtuu karjalaisista ulospäin suun
tautuvista juuristani. Osin myös siitä, kun varhain menetin
vanhempani ja partiossakin kasvoin vastuunkantajaksi.
Minusta tuli sellainen taakankantaja. Olen ollut mukana
Krito- eli Kristillisessä toipumistyössä toimijana. Mutta
myös itse olen saanut kokea paljon ymmärrystä ja apua
ihmisten taholta. Oli vapauttavaa kun minulle aukesivat
psalmin sanat ”saat irrottaa kätesi kantokorista”. Kritotyön
kautta ymmärsin että tämä toiminta ei ole minun varassani.
Me toimimme, koska meidät on vapautettu toimimaan.

EVÄÄNÄ ELÄMÄÄN

Pienen harmaan mökin eväät ovat kantaneet.
– Sitä toivon, että jokainen ihminen voisi kokea olevansa
rakastettu ja tervetullut. Vaikka elämän alkuvaiheet olisivat
olleet vaikeat, Jumalalle jokainen ihminen on rakas. Hän
sanoo jokaiselle: Minun poikani ja rakas tyttäreni! Siinä
on hyvä eväs elämään. Sen olen saanut sieltä harmaasta
mökistä.
Ulla Miettunen
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Tien päälle lähtenyt Radio Dein väki rakensi
studionsa päiväksi Rovaniemen keskustaan.

Kesän ensimmäisessä illassa vieraana oli VPK:n soittokunta. Seurakunnasta mukana Aki Hätinen ja Sanna Peltola.

Suven keskiviikkoillat kutsuvat
yhteen musiikin ja sanan äärelle
KIRKONMÄKI on jälleen kesäisten
keskiviikkoiltojen tuttuna kohtaamis
paikkana musiikkihetkelle, ehtool
liselle ja yhteiselle illalle Kirkkolam
men rannalla.
Musiikkivartti soi kirkossa klo
17.30 alkaen. Kanttorit musisoivat
vuorollaan joko yksin tai kutsumansa
muusikon kanssa noin varttitunnin
mittaisen ohjelman. Sen jälkeen klo 18
on mahdollisuus osallistua Arki-illan
ehtoolliselle, jonka pituus on noin
puoli tuntia, papin ja kanttorin toimit
tamana.
Ilta jatkuu Kirkkolammen rannassa
noin klo 18.45. Laulujen, musisoin
nin ja pienten puheiden iltaa juontaa
yleensä pappi, ja yhdessä lauletaan
kanttorin säestyksellä.
Seurakuntapastori Aki Hätinen
vastaa jo kolmatta kesää Kirkkolam
men iltojen suunnittelusta ja toteutta
misesta.
– Ensimmäinen vuosi oli miettimistä
ja tutkimista. Viime kesää valmistelles
sani tunsin paremmin alueen kuo
roja ja musiikkiryhmiä, joita kutsuin
mukaan ”vieraileviksi tähdiksi”. Kiitän
vielä kaikkia jo mukana olleita ja tänä
kesänä osallistuvia ryhmiä, joita on
jälleen tulossa runsaasti.
– Alkurukouksen jälkeen lauletaan
usein Viisikielinen-laulukirjasta ja
Suvituuli-lauluvihkosesta. Illoissa
lauletaan myös seurakuntalaisten
toivelauluja. Iltahartauden pitää kesä
työntekijämme. Illan ohjelmassa on
myös mehu- ja keksitarjoilua vapaaeh
toisten järjestämänä. Juhannusviikolla
on luvassa myös makkaranpaistoa.
Koivujen katveessa ja veden ääressä
yhteislauluhetkiin syntyy aivan oma
tunnelmansa. Tosin lämmin aurinkoi
nen kesäilta ei aina osu kohdalle.
– Sateen sattuessa kokoonnumme
seurakuntakodin yläsaliin, jonka isosta
ikkunasta avautuu näkymä Kirkkolam
melle.
Vakiokävijöiden lisäksi uuttakin
väkeä on löytänyt hyvin tiensä kirkon
mäelle.
– Viime kesänäkin mukaan tuli myös
uusia osallistujia ja kiinnostuneita.
Viesti tulevista illoista kulkee monin
tavoin. Omalta osaltani olen voinut
jo esimerkiksi kastekeskustelujen
yhteydessä mainita kesän keskiviikko

-illoista.
– Juhannuksen jälkeisel
lä viikolla on tulossa Käsi
kellot-ryhmä, joten luvassa
on myös lapsiperheille
sopiva matalan kynnyksen
tapahtuma.
– Onpa illoissa näkynyt
matkailijoitakin. Tällainen
avoin tilaisuus julkisella
paikalla kääntää katseita ja
herättää kiinnostusta.
Aki Hätinen toivottaa
kaikki lämpimästi terve
tulleiksi keskiviikkoiltoina
kirkonmäelle.
– Parhaiten illasta saa
selkoa tulemalla paikan
päälle mukaan. Saattaa
olla, että sieltä poistuu
vielä hymyssä suin kohti
kotikontuja.

Seurakuntapastori Aki Hätinen vastaa jo kolmatta
kesää Kirkkolammen iltojen suunnittelusta ja
toteuttamisesta.

Vapaaehtoiset
tekevät ison työn
Vapaaehtoisilla on mer
kittävä osuus keskiviikon
iltojen onnistumisessa.
Markku Kaasinen on
osalllistunut Herran
talkoisiin jo useampana
vuonna.
– On siunaus, että
saan olla mukana. Olen
tituleerannut leikillisesti,
että olen ”sekatyömiehenä
Jeesuksella”, tarkoittaen
tällä roudaritoimintaani
Vapaaehtoiset Markku Kaasinen ja Antti Nirkkonen
illan toteuttamisessa ja
pitävät siunauksena, että saavat olla mukana
osallistumistani seurakun
toteuttamassa tapahtumaa Kirkkolammella.
nan erilaisiin vapaaehtois
töihin.
työt ovat samanarvoisia.
– On mahtavaa olla
– Illan valmistelu alkaa jo muutama
toteuttamassa tällaista tapahtumaa. Ilta
viikko ennen tapahtumaa penkkien
on samalla matalan kynnyksen paikka
huollolla ja pesemisellä. Käymme läpi,
lähestyä kirkkoa heille, jotka eivät tule
että tarpeisto iltaa varten on kunnossa
perinteisiin messuihin.
ja paikalla. Iltaan kuuluu muun muas
Antti Nirkkonen tekee vapaaeh
toistyötä seurakunnassa jo kolmatta
sa penkkien kantamista ja äänentoisto
vuosikymmentä.
laitteiden asentamista. Laitamme myös
”Yleismiesjantunen” on vuosien
tarpeen mukaan saataville kylmää vet
varrella toiminut monissa tehtävissä,
tä, jolla riitti menekkiä erityisesti viime
myös ehtoollisavustajana, kolehdin
kesän kuumuudessa, Antti Nirkkonen
kertoo.
kantajana ja tekstinlukijana.
Pasi Kokko
– Kaikki työt me teemme Herralle ja

Radio Dein kiertue
käynnistyi
Rovaniemeltä
SUOMEN tunnetuin kristillinen media Radio
Dei käynnisti valtakunnallisen kiertueensa
Rovaniemeltä 10. kesäkuuta. Kymmenen paik
kakunnan toreilla nähtävä kiertue päättyy
Keuruulle 21. kesäkuuta.
Kesäkiertueen ohjelmassa kullakin paikka
kunnalla on suora #Herätys-aamulähetys, jon
ka juontaa kiertueen isäntä Mikael Juntunen.
Kullakin paikkakunnalla lähetykseen kutsutaan
paikallisia vieraita, joiden kanssa puhutaan
alueen ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.
Lordin aukiolla Juntusen haastateltavina oli
vat muun muassa kirkkoherra Kari Yliräisänen, kappalainen Heini Kesti, oppilaitostyön
pastori Milla Purosalo-Vandenbroucke ja vs.
viestintäpäällikkö Pasi Kokko.
Jokaisessa aamulähetyksessä tutustutaan li
säksi paikalliseen Tiekirkkoon. Radio Dein val
takunnallisessa aamulähetyksessä Rovaniemen
kirkkoa esitteli kirkon opas Vili Peltomäki.
Tärkeä osa #Herätys-kesäkiertuetta on
musiikki. Siitä vastaavat gospellaulaja Mika
Karola ja kitaristi-laulaja Sami Asp. Kiertu
eella julkaistaan myös Mika Karolan Armon
saanut syntinen -levy.
Radio Dei on 21 vuoden aikana kasvanut
helsinkiläisestä paikallisradiosta suurimmaksi
valtakunnalliseksi kristilliseksi mediaksi. Kana
van 25 taajuusalueella asuu neljä miljoonaa
suomalaista.
Radio RovaDei on puolestaan kuulunut
Rovaniemellä jo yli 15 vuotta, vuodesta 2003.
Rovaniemen seurakunnan tuottamaa ohjelmaa
tarjoava Radio RovaDei jatkaa koko kesän
ajan lähetyksiään tuttuun tapaan sunnuntaisin
klo 9.55-12.00. Kirkosta radioitavan messun
jälkeen kuullaan mielenkiintoisia haastatteluja
ja hyvää musiikkia. Kesän ajan seurassasi on
toimittaja Ulla Miettunen. Radio RovaDei on
kuultavissa Rovaniemellä taajuudella 93,4 tai
netissä.
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Rippileiri on nuorelle
kasvun paikka

Yhteisöelämää
ja uskonasioita
– RIPPILEIRILLÄ opitaan yhteisöelämää ja uskon

asioita. Leiri on mieleenpainuva kokemus nuorelle.
Näin ”riparin” merkityksen kiteyttää rippileirillä
isosena toimiva Tomi Seppänen.
– Omalla riparillani oli tosi hyviä isosia. Päätin, että
haluan samoihin tehtäviin ja lähdin isoskoulutukseen.
Kaksivuotisesta isoskoulutuksesta Tomilla on vielä
toinen vuosi jäljellä, mutta miespuolisen isosen tarvetta
oli jo nyt leirille, joten hän lähti pyydettäessä mukaan.
– Isosen tehtävänä on johtaa leiriläisiä, keksiä teke
mistä ja johtaa leikkejä. Nämä leiriläiset kuuntelevat
hyvin ohjeita ja lähtevät mukaan kaikkeen reippaasti,
Tomi kehuu.
– Kesän ensimmäinen ripariryhmä on ollut ihan
silkkaa timanttia, kehuu nuorisotyönohjaaja Jenniina
Heikkilä.
– Usein leirillä on alkuviikosta vähän nihkeää ja
loppuviikkoa kohti innostutaan, mutta tämän ryhmän
kanssa on maanantaista alkaen mennyt ihan täysillä
riparitunnelmissa.

Karkuun ei
ole lähdetty
Rippikoululainen Kaapo Kuukasjärvi iloitsee kivasta
säästä ja mukavasta tunnelmasta Norvajärven leirillä.
– Mukavaa tekemistä, hyvässä seurassa, mikäs tässä,
Kaapo vakuuttaa.
– Aika paljon olemme lukeneet Raamattua, käyneet
erilaisia tapahtumia läpi ja puhuneet Jeesuksesta ja
uskosta. Itse en henkilökohtaisesti usko, mutta tämä on
ihan kiinnostava aihe sinänsä historian kannalta.
Kaapo on jo kahdeksan vuotta harrastanut tulitaidetta.

– Omistan toki tulityökortin, osaan hallita tulta, jota
turvallisesti heiluttelen.
– Kaapolle sanoimme, että ilman muuta saa ottaa
tulitaiteessa käytettävät välineet mukaan ja onkin ollut
mahtava nähdä hänen taitojaan. Järven rannassa hän on
esitellyt osaamistaan meille, Jenniina kertoo.

Vetäjät vastaavat
uskon kysymyksiin
Saana Jurmu käy riparia hyvissä tunnelmissa.
– Kaikki tulee toimeen ja ilmapiiri on tiivis ja poruk
ka mukavaa.
– Riparista en hirveästi odottanut, eikä jännittänyt
etukäteen. Oli vaan sellainen olo, että mennään kun on
pakko. Ekan päivän jälkeen aloin ajatella positiivisem
min, että eihän tää ollutkaan niin kauheaa.
Seitsemättä rippileiriään vetävä kappalainen Hei
ni Kesti on tyytyväinen leiriläisiinsä. Koossa on hyvä
porukka. Leirillä päivitettävä oppimispäiväkirja toimii
ikään kuin kirjeenvaihtona vetäjien ja riparilaisten
kesken.
– Samat elämän peruskysymykset nousevat riparilais
ten mieleen vuosittain. Monesti kysytään uskosta, mitä
se meidän usko on, miten me se koetaan. Vastailemme
nuorten kysymyksiin Jenniinan kanssa joka ilta.
– Ripari on nuoren kasvun paikka, jossa saa oppia
tulemaan toisten kanssa toimeen. Saa oppia Jumalasta
ja siitä mitä usko on, sekä miettiä omaa elämänkatso
mustaan ja uskonasioita, Heini Kesti tiivistää.
Pasi Kokko

Rippikoululla vankka suosio
• Rippikoulu tavoittaa edelleen valtaosan maamme
nuorista.
• Myös Rovaniemen seurakunnassa rippikoulu on
säilyttänyt vahvan asemansa. Viime vuonna rippikoulun
kävi 94 prosenttia noin 620 ihmisen
rippikouluikäluokasta.
• Kauden aikana toteutettiin 25 rippikoulua.
Leiririppikouluja toteutettiin Norvajärvellä yhteensä 18,
vaellusrippikouluja oli 2, päivärippikouluja 2 sekä 1
pienryhmärippikoulu. Vaikeavammaisten
päivärippikoulussa oli 2 osallistujaa ja
kehitysvammaistyön erityisrippikoululeirillä oli 6
osallistujaa.
• Kotiseurakunnassa rippikoulun käyneistä noin puolet
ilmoitti olevansa kiinnostunut isostoiminnasta ja
koulutukseen heistä lähti yhteensä 79 nuorta (15%).
• Tärkein tekijä rippikoulun suosion takana ovat isoset.
Isostoiminta on antoisaa ja isoset kokevat saaneensa
myös asioita, joista on hyötyä loppuelämään. Toisaalta
he saavat leiriltä lähtiessään myös ammennettavakseen
rikasta kokemusmaailmaa, sanoo nuorisopastori
Ari Jarva.

Isonen Tomi
Seppänen ja
kappalainen
Heini Kesti
Radio RovaDein
haasttattelussa.

• Tänä vuonna leirimuotoisen rippikoulun Norvajärvellä
käy 402 nuorta. Kahdessa päivärippikoulussa on
yhteensä 47 osallistujaa. Erikoisripareilla (joulu- ja
hiihtolomaleirit, telttaripari, pienryhmä sekä yksi muualla
pidettävä) on kaikkiaan 85 nuorta.
• Rippikoululeirin henkilökuntaan kuuluvat pappi,
nuorisotyönohjaaja, kanttori, yleensä kaksi
kesätyöntekijää (teologi, nuoriso-ohjaaja, muusikko)
sekä 6-10 isosta.
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Erityisrippikoululeirillä ehditään myös pelata pallopelejä.

Tekemistä enemmän,
oppimista
näytelmän keinoin

Kesän ensimmäisellä rippileirillä riitti alusta asti tunnelmaa, jonka takasivat osaltaan riparilaiset
Kaapo Kuukasjärvi ja Saana Jurmu, nuorisotyönohjaaja Jenniina Heikkilä, isonen Tomi Seppänen
ja kappalainen Heini Kesti.

NUORIA eri puolilta Lappia kokoontui erityisrippikoululeirille Nor
vajärvelle kesäkuun alkupäiviksi. Kyseessä on muuten ihan tavallinen
rippileiri, mutta toiminta on vain hieman konkreettisempaa.
– Tekemistä on enemmän ja harvoin istutaan paikallaan, kertoo ”ri
parin” vetäjä, Lapin seurakuntien vt. kehitysvammaistyön pappi Terhi
Ämmälä.
– Toki meillä on muiden ”ripareiden” tapaan oppitunteja, iltaohjel
mia, makkaranpaistoa ja kaikenlaista muutakin tekemistä.
Erityisrippileirillä nuoret myös ohjaavat oppitunteja haluamaansa
suuntaan.
– Esimerkiksi kun aiheena on diakonia, niin nuoret tekevät aiheesta
näytelmän.
Keminmaalainen Konsta Siurumaa on nauttinut leiristä.
– Täällä on kivaa, on hyvää seuraa ja hyvää mieltäkin on ollut. Olem
me oppineet uutta, lisäksi on laulettu ja leikitty sekä katsottu Tuhki
mo-näytelmä.
Rasmus Kaasinen sai kipinän isoseksi ryhtymisestä omalla rippilei
rillään.
– Kun seurasin isosten toimintaa, niin ajattelin, että haluan sa
moihin tehtäviin. Isonen näyttää esimerkkiä ja kokemustaan, jolloin
riparilaisille ei tule turhaa jännitystä. Nämä leiriläiset ovat energisiä ja
positiivisia.
Silja Salminen lähti riparille hyvin odotuksin. Hän on tyytyväinen
leirin antiin, mutta paras on vielä edessä.
– Kun leiri on ohi, niin meinaan pitää rippijuhlat ja syödä mansikka
kakkua, Silja sanoo.
Pasi Kokko

Erityisrippikoululeirille
osallistuivat myös
Silja Salminen,
Lapin seurakuntien
vt. kehitysvammaistyön
pappi Terhi Ämmälä,
isonen Rasmus Kaasinen
sekä Konsta Siurumaa.
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Teemulla tuli elämässä pohjakosketus,
nyt usko ja seurakuntayhteys kantavat
KUVAT: JOUNI HAGSTRÖM

Elämän lähteellä
Katulähetyksen valtakunnalliset
kesäpäivät Rovaniemellä 9.-11.
elokuuta
Tervetuloa Napapiirille! Keskiyön
aurinko on jo elokuussa ohi, mutta
valoisaa kyllä riittää. Kokoonnumme
Rovaniemen kirkkoon, jonka tunnetusti
kauniilla alttarifreskolla Vapahtaja
kutsuu elämässään väsyneitä ja
rikkoutuneita elämän lähteelle. Tule
samalla tutustumaan Lapin porttiin,
joka on pinta-alaltaan Euroopan suurin
kaupunki ja seurakuntana Suomen
neljänneksi suurin.

– Tunsin, että Jumala nosti oikeasti kuopasta ylös, kun tein oman osuuteni, Teemu sanoo.

Elon merellä kohtaamme myrskyjä ja karikoita. Teemu, 37, otti
elämässään pohjakosketuksen, mutta löysi uudelleen uskon sekä
yhteyden seurakuntaan. Jalkojen alla on nyt tukevaa maata.
TEEMUN lapsuuden perheeseen kuuluivat
äiti, isä ja pikkuveli. Isä oli alkoholisti, joka
sairastui paranoidiin skitsofreniaan vain
21vuotiaana.
– Perheessäni oli paljon henkistä väkival
taa ja alistamista, Teemu kertoo.
Eron myötä äiti muutti lastensa kanssa
isän luota pois Teemun ollessa kahdeksas
luokkalainen.
– Muuttomme jälkeen tunsin, miten pys
tyin hengittämään.
Teemun isä menehtyi 54vuotiaana.
– Isäni oli koko aikuisikänsä uskossa.
Hän oli myös aktiivinen seurakuntalainen
laulaen ja soittaen kitaraa helluntaiseura
kunnan tilaisuuksissa.
Teemu tuli uskoon toistakymmentä
vuotta sitten helluntaiseurakunnan tapah
tumassa.
– Se oli voimakas kokemus anteeksian
nosta ja ensimmäisen kerran elämässäni
sain syntini anteeksi. Meni viikkoja kuin
olisin kävellyt pilven päällä. Helluntailaisuus
tuli hieman isän perintönä.

Jo kaksi vuotta
täysin raittiina
Rovaniemellä Teemu on asunut nyt kym
menisen vuotta. Takana on eroon päätty

nyt avoliitto. Kahdeksanvuotias tytär asuu
sijaisperheessä toisella paikkakunnalla.
Teemu pitää tyttäreensä säännöllisesti
yhteyttä.
Teemu on ollut täysin raittiina jo noin
kaksi vuotta, mutta takana ovat raskaat
vuodet. Psyykkinen oirehdinta ilmeni jo
1516vuotiaana aivan arkisissa asioissa.
Teemu haki apua psykologilta ja psyko
terapiassa. Hyöty avusta jäi vähäiseksi ja
pakotien tarjosi alkoholi.
– Alkoholia nautittuani tuntui, että pys
tyin jo toimimaan normaalisti, eikä oloni
ollut enää niin paha. Ei mennyt kauan, kun
join päivittäin. Sitten tulivat rauhoittavat
lääkkeet ja sekakäyttö.
Teemu päätyi vielä käyttämään huumeita
suonensisäisesti kolmen vuoden ajan päivit
täin. Huumeisiin rahaa saadakseen hänen
piti varastaa tavaraa mistä vain keksi.
– Omatunto soimasi minua koko ajan
siitä, mitä tein.
– Lopulta löysin pohjani huumeiden
käytön kanssa. Viimeiset ajat olivat rankkaa
elämää ja jatkuvaa avun huutamista. Kärsi
mys oli niin syvä, että lopulta oli nostettava
kädet pystyyn: en pysty jatkamaan elämää
näin.
– Vasta pohjakosketuksen myötä pa
luussani seurakuntaan ja seurakuntayhte
yteen oli tunne, että ollaan menossa jotain

kestävää kohti. Toki kaikkina vuosina olen
rukoillut koko ajan ja ollut yhteydessä
Jumalaan.

Jumala nosti
kuopasta ylös
Teemulla on nyt säännöllinen seurakun
tayhteys.
– Syksystä 2017 eteenpäin sain uudistua
uskossa ja tunsin, että Jumala nosti oikeasti
kuopasta ylös, kun tein oman osuuteni.
Päihdeongelmaan on löytynyt myös lääke
tieteellistä apua. Teemu on korvaushoidossa
eli lääkkeellinen hoito korvaa huumeiden
käytön.
Uskoaan vahvistaakseen Teemu on ollut
myös One Way Missionin opetuslapseus
koulussa.
Musiikki on aina ollut tärkeä osa Teemun
elämää. Aiemmin yhtyeen kanssa musisoi
nut Teemu soittaa kitaraa ja laulaa hengel
lisessä duossa. Heidän ohjelmistossaan on
lauluja Viisikielinenlaulukirjasta sekä virsiä
ja omia lauluja lisääntyvässä määrin.
Pasi Kokko
Antti Härö

Kesäpäivien tilaisuudet ovat
Rovaniemen seurakunnan
seurakuntakeskuksessa, Rauhankatu
70:ssä sekä vieressä olevassa
Rovaniemen kirkossa. Päivät alkavat
9.8. toritapahtumalla ja
soppatykkilounaalla perjantaina Lordin
aukiolla klo 11. Päivillä ovat mukana
mm. vähän aikaa sitten kirjan
”Pelkkänä korvana” kirjoittanut
hiippakuntasihteeri, pastori Jukka
Jämsén, kirkkoherra Kari Yliräisänen,
johtava diakoni Markku Kukkonen,
erityisdiakoni Antti Härö,
katulähetystoimikunnasta pj. Sirpa
Vanhahanni-Haji ja Pertti Ahokas,
perusturvan toimialajohtaja Markus
Hemmilä, Pekka Ruokanen, Esko
Palovaara, Jani ”katupaimen”
Liukkonen, Arto Pasanen, kappalainen
Heini Kesti ja muusikot Saila Ruotsala
(laulu, kitara, lyömäsoittimet) ja Lasse
Heikkilä (kitara, lyömäsoittimet, ym.).
Osallistumismaksut (sisältävät
ohjelman ja ruokailut) ovat pe-su
60 euroa, tai 20 euroa / päivä.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen juhlille
sekä seurakunnan leirikeskukseen
majoittumiseen viimeistään
25.6.2019, erityisdiakoni Antti Härö,
puh. 040 7687 606 tai
diakoniatoimiston toimistosihteeri Aila
Jäntti, puh. 040 5830 966
Rovaniemen seurakunta / diakoniatyö
/ katulähetys
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Elämän lähteellä
Ohjelma
PERJANTAI 9.8.

Kari ja Olli ovat olleet jo pitkään mukaan Katulähetyksen toiminnassa ja osallistuneet sekä
maanantai-iltojen kokoontumisiin että valtakunnallisille kesäpäiville eri puolilla Suomea.

Katulähetyksen
konkarit Olli ja Kari:
”Emme tiedä, mihin
Herra meitä johdattaa”
YSTÄVYKSET Olli ja Kari ovat osallis
tuneet Rovaniemellä katulähetystyöhön
alusta asti. Takana on useita valtakun
nallisia kesäpäiviä ja lukematon määrä
maanantaiiltojen kokoontumisia seura
kuntakodin yläsalissa.
Rovaniemen seurakunta liittyi Suomen
Katulähetysliitto ry:hyn vuonna 2003. Jo
seuraavana vuonna valtakunnalliset kesäpäi
vät järjestettiin Rovaniemellä ja sunnuntai
messussa Olli siunattiin katulähetystyöhön.
– Päiväkeskuksesta pyydettiin silloin
miehiä tapahtumaan kantamaan penkkejä.
Kari oli ensimmäisten joukossa lähdössä
mukaan, Olli muistelee.
– Ennen vuotta 2003 meillä Päiväkes
kuksen kävijöillä ei ollut tietoakaan mitä
Katulähetys on, Kari toteaa.
Karin ja Ollin tiet kohtasivat katulähetys
työn parissa, mutta silläkin oli tarkoituk
sensa.
– Emme tiedä, mihin Herra meitä johdat
taa.
Olli tuli uskoon vuonna 1994.
– Minun mielestäni sen jälkeen ei ole
ollut mitään sattumaa. Kaikki on ollut joh
datusta jollakin tavalla.
Ollin mukaan Katulähetysillat ovat juhli
en jälkeistä arkea.
– Iltoihin on kevyt tulla ja helpottunee
na saa sieltä poistua. Joskus on päiviä, että
tuntee olevansa solmussa, mutta kun maa
nantai koittaa, niin illasta on mahtava tunne

lähteä hyvien juttutuokioiden jälkeen pois.
– Olisi merkillistä, jos elämässä pääsisi il
man vaikeuksia. Vaikeuksista vapautuminen
tuntuu tasapainottavan, jolloin elämästä tu
lee kokonaisuus, miellyttävä kokemus synty
misen ja kuolemisen välissä, sanoo Olli.
Vielä työelämässä ollessaan Kari joutui
pakostakin olemaan pois Katulähetyksen
illoista.
– Mutta pitemmiltä reissuiltakin kun
kaupunkiin tuli, niin kyllä sitä pyrki illoissa
käymään. Työelämän jälkeen olen ollut
mukana vielä aktiivisemmin. Maanantaiil
loissa olemme kuin suurta perhettä, sanoo
Kari ja jatkaa:
– Kesäpäivillä tärkeää on Jumalan sanan
lisäksi yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuus
toisten ihmisten kanssa, kun meitä tulee
koolle eri puolilta Suomea.
Katulähetystyö on diakonian perusteista lähtevää ja vapaaehtoisuuteen perustuvaa päihde- ja
kriminaalityötä. Keskeistä työssä on evankeliumin jakaminen sanoin ja teoin ihmisarvon
säilyttämiseksi vaikeissa elämäntilanteissa.
Katulähetysillat maanantaisin klo 17 seurakuntakodin yläsalissa. Osoitteessa Rauhankatu 70 F.
Sanaa, laulua ja yhteistä rukousta kahvikupposen äärellä. Seuraavan kerran maanantaina
2. syyskuuta.
Pasi Kokko
Antti Härö

12.00 Soppatykki Lordinaukiolla – kutsu osallistua kesäjuhlille
- Maksuton keittolounas, kaikille avoin tilaisuus
13.00 Ilmoittautuminen aukeaa seurakuntakeskuksessa, Rauhankatu 70 B
15.00 Päivien avaus, seurakuntakeskus, seurakuntasali, Rauhankatu 70 B
• Rovaniemen seurakunnan tervehdys, Kirkkoherra Kari Yliräisänen
• Suomen Katulähetysliiton tervehdys, puheenjohtaja Pekka Arposuo
• Rovaniemen kaupungin tervehdys, perusturvan toimialajohtaja Markus Hemmilä
• Musiikkiesitys. Runoja, Rovaniemen katulähetystoimikunnan pj. Sirpa Vanhahanni-Haji
• Rovaniemen seurakunnan katulähetyksen tervehdys, erityisdiakoni Antti Härö
• Juonto johtava diakoni Markku Kukkonen ja erityisdiakoni Antti Härö
17.00 Päivällinen seurakuntakeskus, seurakuntasali, Rauhankatu 70 B
• Päivällinen osallistumismaksun maksaneille
19.00 Sanan ja rukouksen ilta, Rovaniemen kirkko
• Illassa mukana: linja-autonkuljettaja evp. Esko Palovaara, toimitusjohtaja, eläk.
Pekka Ruokanen, pastori Jukka Jämsén, pastori Heini Kesti ja johtava diakoni
Markku Kukkonen
• Tilaisuuden jälkeen rukouspalvelijat paikalla; mahdollisuus yhdessä rukoilla tai
pyytää esirukousta
20.30 Linja-autokuljetus Norvajärvellä majoittuville lähtee kirkon parkista. Norvajärvellä on oma iltapala. Muualla majoittuville iltapala on seurakuntakeskuksen
seurakuntasalissa.

LAUANTAI 10.8.
• AAMUPALAT MAJOITUSPAIKOISSA
8.15 Norvajärvellä majoittuville linja-autokuljetus keskustaan
9.00 Raamattutunti ”kuunteleva rukous”, pastori Jukka Jämsén, seurakuntakeskus, seurakuntasali, Rauhankatu 70 B
10.15 Retki Napapiirille. Lähtö kirkon parkkipaikalta Vapaudentien puolella. Vapaamuotoinen tutustuminen Napapiirillä mm. joulupukkiin, joulumuseoon ja muihin
Napapiirin paikkoihin. Retkelle ilmoittautuminen ilmoittautumisen yhteydessä.
Vaihtoehtoisesti voi itse käydä tutustumassa esimerkiksi Arktikumissa, Pöykkölän
kotiseutumuseossa, Savotta-museossa tai Rovaniemen taidemuseossa (Korundi). Kohteiden esitteitä ilmoittautumisen yhteydessä. Rovaniemen Päiväkeskus
toivottaa myös päiville osallistuvat tervetulleeksi tutustumaan heidän tiloihin ja
toimintaan klo 11-14.
12.00 Lounas seurakuntakeskuksessa, seurakuntasalissa, Rauhankatu 70 B
13.00 Suomen Katulähetysliitto ry:n vuosikokous seurakuntakeskus, seurakuntasali, Rauhankatu 70 B
n. 14.00 – 14.30 Kahvit, kun kokous loppuu. Seurakuntakeskus, seurakuntasali
15.00 Kaksi Kristuksen kirjettä, seurakuntakeskus, seurakuntasali, Rauhankatu
70 B
• Jani ”Katupaimen” Liukkonen, ”Ihminen näkee ulkokuoren, mutta Jumala näkee
sydämen”
• Kokemuksellinen päihdetoipuja Arto Pasanen: ”Päihdemaailman arvot versus
Lutherin arvot”
• Tervehdykset eri paikkakunnilta, juontaja erityisdiakoni Antti Härö
17.00 Päivällinen, seurakuntakeskus, seurakuntasali, Rauhankatu 70 B
18.30 ”Keskiyön auringon maa” - konsertti Rovaniemen kirkossa
• Saila Ruotsala, laulu, kitara, lyömäsoittimet
• Lasse Heikkilä, laulu, kitara, lyömäsoittimet, ym.
20.30 Linja-autokuljetus Norvajärvellä majoittuville lähtee kirkon parkista. Norvajärvellä on oma iltapala. Muualla majoittuville iltapala on seurakuntakeskuksen
seurakuntasalissa.

SUNNUNTAI 11.8.
• AAMUPALAT MAJOITUSPAIKOISSA
9.00 Norvajärvellä majoittuville linja-autokuljetus kirkolle (tavarat mukaan)
10.00 MESSU ROVANIEMEN KIRKOSSA
• Liturgina kirkkoherra Kari Yliräisänen
• Saarna pastori Jukka Jämsén
• Katulähetystyön vapaaehtoisten työhön siunaaminen
11.30 Lounas, seurakuntakeskus, seurakuntasali, Rauhankatu 70 B
• Messuun osallistuville kirkkokahvit ovat kirkon kryptassa
• Katulähetyspäiville osallistuville lounas on seurakuntakeskuksessa, seurakuntasali
13.00 Päätösjuhla, seurakuntakeskus, seurakuntasali, Rauhankatu 70 B
• Puheenjohtaja Pekka Arposuo, erityisdiakoni Antti Härö,
• Katulähetystyöhön siunattujen kukitus, viestikapulan vaihto
• Päätöshartaus johtava diakoni Markku Kukkonen
• Päätösvirsi 339
• Kahvit (n. klo 14)
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Kaveripyynnön lähettää

KESÄALLAKKA | Tapahtumat

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

Rovaniemen kirkko
avoinna
13.5.-1.9. klo 9-21

Tavivaaran hautausmaalle
kuljetukset lauantaisin 18.5.-21.9.
Ei Juhannuspäivänä 22.6.

Lähtö klo 13 linja-autoaseman kaukoliikennepuolen
tilauslaiturilta. Reittinä Linja-autoasema - Ruokasenkatu Aallonkatu - Jätkänkynttilä - Ranuantie-Kemijoen itäpuolentieTavivaarantie (Airport Express Rovaniemi Oy).
Odotus Tavivaarassa yksi tunti, paluu samaa reittiä.
Kuljetuksesta veloitetaan 6 €/ henkilö (alle 12v. ei maksua).
Maksuvälineenä toimivat myös yleisimmät
pankki- ja luottokortit.

www.rovaniemenseurakunta.ﬁ

ELÄKELÄISTEN LEIRI
12.-14.8. Kuusamossa

Lähtö 12.8. klo 8 srk-keskuksesta, klo 8.30 linja-autoasemalta.
Paluu 14.8 klo 19.30 mennessä seurakuntakeskukseen.
Vaellusta tunturissa lyhyitä matkoja, pystythän
kävelemään yhtäjaksoisesti n. 1km.
Mukaan 22 henkeä ilmoittautumisjärjestyksessä.
Majoitus Kuusamon Tropiikissa kahden hengen huoneissa.

KORKALOVAARA

ALAKEMIJOKI

Sunnuntaisin klo 10 messu.
Keskiviikkoisin klo 17.30 Musiikkivartti ja klo 18 arki-illan ehtoollinen.
Rovaniemen kirkko on kesäaikana
avoinna 13.5.-1.9. 2019 klo 9-21

23.6. klo 13 kappelissa messu.
Kirkkokahvit.
30.6. klo 13 kappelissa messu.
07.7. klo 13 kappelissa jumalanpalvelus. Kirkkokahvit.
14.7. klo 13 kappelissa messu.
Kirkkokahvit.
21.7. klo 13 kappelissa konfirmaatiomessu.
25.7. klo 19 kappelissa klassinen
kitarakonsertti, Santeri Rautiainen.
Vapaa pääsy, ohjelma 10€.
28.7. klo 13 kappelissa messu.
Kirkkokahvit.
30.7. klo 18 kappelin pihalla Kesälaulujen ilta. Järjestää diakoniakorttelitoimikunta. Sateen sattuessa sisällä.

2.7. klo 18 Kivitaipaleen nuotioilta
Inkeri Uusihannin mökillä, Kuusiseläntie Latvajärvi.
3.7. klo 18 Siikakämän nuotioilta Eino Härkösellä, Kämänlahdentie 20.
17.7. klo 18 Hirvaan nuotioilta
Hirvasojan laavulla.

21.6. klo 19 Suvilaulujen ilta, Aki
Hätinen, Mauri Miettunen.
22.6. klo 10 juhannuspäivän messu.
23.6. klo 10 messu ja klo 12.30
konfirmaatiomessu.
27.6. klo 19 Trio Lyhty – Säveliä kesäillassa. Huilu-, viulu- ja sellomusiikkia.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10€.
29.6. klo 10 konfirmaatiomessu.
30.6. klo 10 ja klo 12.30 konfirmaatiomessu.
7.7. klo 10 messu, klo 12.30 konfirmaatiomessu ja klo 18 urkukonsertti, Enrico Presti. Vapaa pääsy,
ohjelma 10€.
14.7. klo 10 messu ja klo 15 konfirmaatiomessu.
16.7. klo 19 Rauhanyhdistyksen
seurat.
19.7. klo 19 urkukonsertti,
Sven-Olof Ray, Kruunupyy.
21.7. klo 10 Marjetanpäivän messu.
21.7. klo 12.30 konfirmaatiomessu.
27.7. klo 10 konfirmaatiomessu.
28.7. klo 12.30 ja klo 15 konfirmaatiomessu.

KESKIKAUPUNKI
Ilta Kirkkolammella keskiviikkoisin
klo 18.45.
25.7. klo 18 Pöykkölän kotiseutumuseolla virsiseurat, Topi L
 itendahl,
Mikko Reijonen.

OUNASJOKI
23.6. klo 14 Marrasjärven Kenttälammen laavulla kansanlaulukirkko.
25.6. klo 18 Perttauksen laavulla
nuotioilta.
30.6. klo 11 Sinetän kappelissa
messu. Kirkkokahvit.
14.7. klo 11 Sinetän kappelissa
jumalanpalvelus. Kirkkokahvit.
21.7. klo 14 Meltauksen laavulla
kesäkirkko. Makkaranpaistoa ja
kahvit.
28.7. klo 11 Sinetän kappelissa
jumalanpalvelus. Kirkkokahvit.

OUNASVAARA
23.6. klo 15 messu kappelissa.
07.7. klo 15 messu kappelissa.
21.7. klo 15 messu kappelissa.

YLÄKEMIJOKI
23.6. klo 13 Somosen kirkolla
Kauneimmat Suvilaulut.
25.6. klo 18 laavulaulut Pekkalassa
Kaarnijärventien päässä laavulla.
Lauletaan Suvilinnun lauluvihkosta
ja kerätään kolehti KUA:lle, sillä
tuetaan lasten ja nuorten koulunkäyntiä Ugandassa.
7.7. klo 10 Auttin kappelissa ja klo 12
Viirin kappelissa jumalanpalvelus.
20.7. klo 10 Auttin kappelissa konfirmaatiomessu.
20.7. klo 12 Auttin kylämarkkinoiden yhteydessä Kauneimmat suvilaulut. Sateen sattuessa kappelissa.

SAAREN-NAMMANKYLÄT
23.6. klo 18 Aapakirkossa rukoushetki Vesper.
30.6. klo 10 Alanamman koulumuseolla Pietarin päivän jumalanpalvelus ja klo 18 Aapakirkossa iltakirkko.
7.7. klo 18 Aapakirkossa iltakirkko.
14.7. klo 13 Jouttikeron kappelissa
messu ja klo 18 Aapakirkossa iltakirkko.
21.7. klo 18 Aapakirkossa iltakirkko.
28.7. klo 13 Jouttikeron kappelissa
messu ja klo 18 Aapakirkossa iltakirkko.

NYT |
JOUNI HAGSTRÖM

Hinta 140€ sisältää matkat, majoituksen ja ruokailut.
Ilmoittautumiset 8.7. asti diakoniatoimistoon
Aila Jäntille 040-5830966. Sen jälkeen 22.7. asti
diakoniapäivystykseen ma-pe klo 9-10, 040-6854920.

ROVANIEMEN KIRKKO

Jos jostakin syystä joudut perumaan lähtösi niin ilmoita siita
viipymättä, ainakin 2vk ennen leiriä.

Norvajärven leirikeskus? Missä? Mitä siellä tapahtuu?
Voisinko minä hyödyntää leirikeskuksen tiloja?
Sinä ihan tavallinen seurakuntalainen, yhdistyksen tai seuran
toimihenkilö tai yrityksen henkilöstön toiminnan suunnittelija,
tule tutustumaan ja näkemään!

Norvajärven
leirikeskuksessa
AVOIMET OVET LAUANTAINA 24.8. KLO 12-15
Ohjelmaa:
Leirikeskuksen esittelyä klo 12 ja 14.30
Toimintarasteja, lauluesityksiä, makkaran ja rieskan paistoa,
saunomista, uimista, arpajaiset.
Hartaus: Klo 13 Iloiset Musikantit
Klo 14 kanttori Laura Alasaarela laulattaa
Samalla pääset tutustumaan seurakunnan työaloihin ja niiden
toimintaan. Tapahtumaa on toteuttamassa lapsi- ja perhetyön sekä
nuoriso-, diakonia- ja kehitysvammaistyön väkeä.
Lisätiedot:
Tuovi Kärsämä 040 772 4281, tuovi.karsama@evl.ﬁ

www.rovaniemenseurakunta.ﬁ

Tuovi Kärsämä
toivottaa kaikki
lämpimästi
tervetulleiksi
Avoimien
ovien päivään
Norvajärven
leirikeskukseen.

Avoimet ovet Norvajärvellä 24.8.
TUOVI KÄRSÄMÄ tuli leirikeskuksen h
 oitajaksi
Norvajärvelle runsas vuosi sitten.Kerrottuaan
uudesta työpaikastaan hän huomasi, että moni
rovaniemeläinen ei ollut koskaan käynyt leirikes
kuksessa eikä tiennyt sen toiminnasta.
– Niinpä heräsi ajatus avoimista ovista. Nyt kaikki
voivat tulla itse katsomaan millaisia tiloja on vuok
rattavissa esimerkiksi työyhteisöille, yhdistyksille,
järjestöille tai seuran päättäjäisiin ja leireille.
Avoimien ovien päivä lauantaina 24.8. klo 12-15
tarjoaa monipuolista ohjelmaa kaikenikäisille.
Leirikeskuksen esittelykierroksilla klo 12 ja 14.30
voit tutustua esimerkiksi vuokrattaviin majoitustiloi
hin. Päärakennuksessa on 19 neljän hengen huonetta

ja yksi kahden hengen huone. Samassa pihapiirissä
sijaitsevassa lomakodissa on vuodepaikat kuudelle
hengelle.
Rannassa on sekä puu- että sähkösauna ja Leiri
pirtin takkahuone. Myös rannassa olevaa kotaa vuok
rataan, vaikkapa mukavan lauantaipäivän viettoon,
yhdessäolon ja makkaranpaiston merkeissä. Samoin
rannan ulkokappelia voi hyödyntää erilaisissa tapah
tumissa.
Tilojen vuokraamisesta kiinnostuneet voivat kysyä
Tuovi Kärsämältä lisätietoja Avoimien ovien päivässä,
mutta jo sitä ennenkin voi ottaa Tuoviin yhteyttä
p. 040 772 4281 tai tuovi.karsama@evl.fi
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HARRIET URPONEN

KUULUTUS
Kirkkolain 17 luvun 5 § mukaan, haudat on pidettävä
hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja haudan
hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Rovaniemen
seurakunnan hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta on
päättänyt antaa kunnostuskehotuksen 27.2.2019 seuraaville
IV hautausmaan E- ja F-lohkon haudoille, joilla haudan
hoitovelvollisuus on olennaisesti laiminlyöty. Hautaoikeuden
haltija velvoitetaan kunnostamaan hauta vuoden määräajassa
(31.5.2020 mennessä) hautaoikeuden menetyksen uhalla.
Kunnostuskehotus on aiheeton, mikäli hautaoikeuden haltija
kunnostaa tai on kunnostanut haudan ja ilmoittaa siitä
seurakunnan hauta- ja puistotoimistoon.
Kunnostuskehotus annetaan tiedoksi tämän ilmoituksen
lisäksi joko kirjeitse hautaoikeuden haltijalle ja/tai haudalle
asetetulla tiedoksiannolla, mikäli hautaoikeuden haltija ei ole
tiedossa tai yhteystiedot ovat puutteelliset.
Lisätietoja Rovaniemen seurakunnan hauta- ja
puistotoimistosta puh 016 33 55 213 ma-pe 9-15.
Kuulutettavat haudat IV -hautausmaa

Raamatun mukaan seurakunta on oppiva yhteisö, jossa opimme toinen toisiltamme, sanoo Timo Pöyhönen.

Yhteisöllisyyttä
rakentamassa
HENGEN uudistus kirkossamme ry:n toiminnan
johtaja Timo Pöyhönen jakoi rohkaisevia ajatuk
siaan Rovaniemen seurakunnan henkilökunnalle
Kohti avaria yhteisöjä -koulutustilaisuudessa
toukokuussa.
Pöyhösen johtama yhdistys haluaa tukea seura
kuntia yhteisöllisyyden rakentamisessa. Nykyajassa
kirkon yksi suuri tehtävä on vahvistaa yhteisöllisyyttä
ja vähentää ihmisten yksinäisyyttä.
– Suomessa yksinäisyys on varmaan suurin yksit
täinen ongelma. Tutkimusten mukaan noin viidesosa
suomalaisista kokee oikeasti haavoittavaa yksinäi
syyttä. Kirkolla olisi tässä valtavasti mahdollisuuksia,
koska kirkko on ytimeltään nimenomaan yhteisö,
Pöyhönen toteaa.
– Jeesus vielä sanoo, että kirkko on keskinäisen rak
kauden yhteisö, porukka, jossa voisi tulla hyväksytyk
si ja jossa Jumalan armo voisi tulla todeksi ihmisten
kesken. Voi olla siunaus koko kansalle, että kirkko

”
Nykyajassa kirkon yksi suuri tehtävä
on vahvistaa yhteisöllisyyttä ja
vähentää ihmisten yksinäisyyttä.

löytää tämän mahdollisuuden uudestaan raikkaasti.
– Kirkossa tapahtuu jo nyt tosihyviä asioita, mutta
vielä paljon enemmän voisi olla yhdessä tehtyä ja yh
teisöllistä. Raamatussa kuvataan, että seurakunta on

Kristuksen ruumis eli seurakunta muodostuu meistä
kaikista ja jokaisella on jotakin annettavaa. Voimme
yhdessä rakentaa seurakuntaa. Hyvin erilaiset ihmiset
voivat seurakunnassa löytää yhteyden. Silloin par
haimmillaan luovuus vapautuu ja seurakunta voi olla
luovuutta kukoistava yhteisö.
– Seurakunta voi olla yhteisö ja porukka, jossa
oikeasti jaamme elämää, jopa vielä rehellisemmin
kuin monissa muissa paikoissa. Monissa yhteisöissä
koemme hyviä juttuja, mutta kun tulemme armon
äärelle, niin voimme oikeasti paljastaa, että me kaikki
kamppailemme heikkouksien, epäonnistumisten ja
jopa syntien kanssa. Siinä on seurakunnalla mahdol
lisuus johonkin todella syvään yhteyteen, mitä ei ole
sillä tavalla helppo löytää muualta.

Meidät on
hyväksytty
Entä miten seurakuntalainen voi kokea oman olemi
sensa mielekkääksi seurakuntansa jäsenenä?
– Kaikki lähtee hyväksytyksi tulemisesta, siitä että
Jumala on hyväksynyt meidät Kristuksessa. Kuten
Raamattu sanoo, meidän tehtävämme on opetella
hyväksymään toinen toisemme. Jokaisella meistä
on joku armolahja, jokaisella meistä on annettavaa,
emme ole seurakunnassa vain saamassa, vaan myös
antamassa.
Pöyhösen mielestä yhdessä tehden seurakuntayhte
yteen voi löytyä uusi taso ja uusi sävy.
– Hengellisen kasvun prosessissa voimme yhdessä
oppia toinen toisiltamme. Monesti meillä on seura
kunnasta mielikuva, joka joskus on ihan tottakin, että
siellä vaan pappi kertoo, miten asiat oikeasti ovat, ja
muut tekevät muistiinpanoja ja tottelevat. Se ei itse
asiassa ollut Raamatun idea, vaan Raamatun mukaan
seurakunta on oppiva yhteisö, jossa opimme toinen
toisiltamme. Jokainen voi olla välillä opettaja ja jokai
nen on myös oppilas, Timo Pöyhönen toteaa.
Koulutuspäivän terveisin
Mauri Miettunen ja Pasi Kokko

E1/8
E1/11
E1/13
E1/28
E1/29
E1/40
E1/43
E1/44
E1/45
E2/1
E2/2
E2/4
E2/6
E2/7-8
E2/11
E2/12
E2/13
E2/17
E2/19
E2/22
E2/34
E2/38
E3/4
E3/5
E3/7
E3/11
E3/14
E3/18
E3/21-22
E3/27
E3/28
E3/34
E3/38
E3/39
E3/41
E3/42
E3/43
E3/47
E3/48-49
E4/11
E4/20
E4/21
E4/23
E4/29
E4/35-36
E4/42
E4/44
E4/48
E4/49
E5/7
E5/11-13
E5/19
E5/28
E5/29
E5/36
E5/37
E5/38
E5/39
E5/43
E5/50
E6/5-6
E6/8
E6/9
E6/15
E6/16
E6/17-18
E6/28
E6/29
E6/34
E6/48

E7/7-8
E7/16
E7/18
E7/19
E7/24-25
E7/27
E7/31
E7/33-34
E7/41
E8/5
E8/25
E8/29
E8/36
E8/46-47
E9/13
E9/19
E9/30
E9/31
E9/33
E9/35
E9/36-37
E10/5-6
E10/8-9
E10/17
E10/28
E10/42
E10/44
E10/48-50
E11/18
E11/24
E11/27
E11/28
E11/34
E11/36-37
E11/38
E11/42
E12/1-2
E12/17
E12/18
E12/19
E12/20-21
E12/25
E12/30
E12/32
E12/33
E12/41-42
E12/43
E13/30
E13/50
E14/17
E14/26-27
E14/29
E15/30-31
E15/35
E15/43
E16/8
E16/10
E16/13
E16/16
E16/20
E16/21
E16/45
E17/9
E17/18
E17/19
E17/31
E17/36
E17/37
E17/39
E18/12

E18/19
E18/24
E18/26
E18/31
E18/35
E18/38
E18/40
E18/44
E19/17
E19/18
E19/19
E19/20
E19/21
E19/22
E19/23
E19/24
E19/33-35
E19/44-47
E20/15-16
E20/17
E20/21
E20/22-23
E20/26
E20/30
E20/31
E20/39
E20/40
E20/41
E20/45-47
E20/48
E21/4-5
E21/7-8
E21/14
E21/16
E21/20-21
E21/29
E21/32
E21/33
E21/40-42
E21/43
E21/44
E21/45
E22/14-17
E23/23-24
E23/25
E23/27
E24/15-17
E24/24-25
E24/37
E25/23
E25/30-31
E27/4
E27/5
E27/6-7
E27/38-39
E27/46
E33/40-43
E33/48
E33/49
E34/32
E34/39
E35/1
E35/8-9
E35/38-39
E35/45-46
E35/50
F1/12
F1/18
F1/19
F1/21

F1/22
F1/23
F1/24
F1/29
F1/36
F2/1-2
F2/10
F2/35
F2/38
F2/39
F3/2
F3/5
F3/14-16
F3/24-25
F3/28-29
F3/30
F3/31
F3/33
F3/45-46
F4/3
F4/11
F4/12
F4/19-20
F4/23
F4/34
F4/41
F4/49
F5/1-2
F5/9
F5/11
F5/12
F5/17
F5/23
F5/24-25
F5/35
F5/45
F6/16
F6/17-18
F6/19
F6/26-27
F6/32
F6/35-36
F6/48
F9/9-11
F9/12
F9/32
F9/42-44
F10/3-4
F10/6-7
F10/8
F10/25
F11/15-16
F11/27
F11/28
F11/29
F11/30
F11/36-37
F11/38
F12/1
F12/6
F12/7
F12/12-13
F12/17
F12/18
F12/21
F12/27-28
F12/35-36
F13/8
F13/11
F13/14-15

F13/32
F13/35
F13/42
F13/43-44
F13/45-46
F13/50
F14/21
F14/22-24
F15/17-18
F15/24-25
F15/28
F16/1-2
F16/3-4
F16/19
F16/21
F16/39
F16/50
F17/6-7
F17/8-9
F17/36
F17/40
F17/43
F18/6
F18/39
F18/40
F19/7-8
F19/18-19
F19/24-25
F19/29-30
F20/7
F21/12
F21/22-23
F21/24-25
F22/12
F22/32-35
F23/11-12
F23/15-16
F23/18
F23/21
F23/26
F23/29-31
F23/37
F24/7
F24/13
F24/14
F24/26
F24/27
F25/1-2
F25/11
F25/12
F25/13
F25/14
F25/24-25
F25/27
F25/30-31
F25/32
F25/36-37
F25/49-50
F26/4
F26/14-15
F26/30
F26/35-38
F26/43-45
F26/46
F27/11
F27/15
F28/17
F28/24-25
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HENGEN UUDISTUS ry:n

kesäpäiville Lempäälän Ideaparkkiin

bussimatka 2.-4.8.
Matkan hinta riippuu osallistujamäärästä.
Ilmoittautumiset 30.6. mennessä
Arja Leppäniemi-Kettunen 0400-698236
tai bbaaria@hotmail.com

Suomitaly soi
Rovaniemen kesässä!

Haluatko keskustella, ripittäytyä,
esirukouspalvelua, liittyä kirkkoon?

Päivystävä pastori

on tavattavissa ma- pe klo 10-13
kirkkoherranvirastossa, puhelin 040 685 4925.
www.rovaniemenseurakunta.ﬁ

Henkilökohtaisesti ohjattu

IGNATIAANINEN RETRIITTI
Norvajärven leirikeskuksessa 28.-30.8.
Hinta 170€ sisältää
täysihoidon omin
liinavaattein.

Italialaisten musiikin opiskelijoiden leiriohjelmaan kuuluu soitonopetusta, konsertteja ja retkiä.

Mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä 15 henkilöä.
llmoittautuminen 19.7. mennessä:

www.rovaniemenseurakunta.ﬁ/ilmoittautumiset
Ohjaajina psykoanalyytikko Ritva Uhinki,
pastori, TT Peppi Sievers ja jesuiittaisä Paul Chetcuti.
Lisätietoja Sanna Kerola 040-7363356 ja
Laila Juntti 0400-152243

TERVETULOA
KIRKKOMUSKARITOIMINTAAN!

Muskarissa lauletaan, leikitään...

SUOMITALY International
Music Meeting tuo Rovaniemelle
nuoria musiikin opiskelijoita
Italiasta heinäelokuun vaihtees
sa 29.7.4.8. Kyseessä on nykyään
Lapissa työskentelevän pianisti
Maria Ala-Hannulan luotsaama
vuotuinen musiikkileiri, joka to
teutetaan nyt kahdeksatta vuotta.
Suomitaly on nimensä mukaan
Suomen ja Italian välillä yhteis
työssä toteutettava tapahtuma,
johon kuuluu soitonopetusta,
konsertteja, retkiä ja mitä kaik
kea toimintaa musiikkileiriin voi
kuulua.
Opetus tapahtuu Lapin musiik
kiopiston tiloissa Lappiatalossa.
Yksilöopetusta annetaan pia
nossa, viulussa, alttoviulussa,

huilussa, harpussa ja klarinetissa.
Yksilösoitinopetuksen lisäksi on
luvassa pianisteille suunnattu
urkuworkshop, joka toteutetaan
yhteistyössä Rovaniemen seura
kunnan kanssa kanttori Ruusu
Tervaskannon johdolla. ”On
pianisteille ainutlaatuista päästä
kokeilemaan Rovaniemen pääkir
kon urkuja asiantuntijan opas
tuksella”, painottaa AlaHannula,
”Ruusu on juuri oikea henkilö
rohkaisemaan nuoria pianiste
ja kokeilemaan tätä mahtavaa
soitinta!”
Opettajina toimii Lapin mu
siikkiopiston, Kuusamon musiik
kiopiston, Pirkan opiston sekä
Pirkanmaan musiikkiopiston
opettajia sekä Lapin kamari

orkesterin soittajia. Italiasta
kutsutut opettajat ovat Mantovan
musiikkilukion päätoimisia opet
tajia. Rovaniemen seurakunta on
tärkeässä roolissa urkuworks
hopin merkeissä sekä Suomita
lynuorten konserttijärjestäjänä.
Avajaiskonsertti on 29.7. klo 19
Lappiatalon Helenasalissa, opet
tajat lavalla. Tope 1.2.8. klo 13
ja 17 on konsertteja Rovaniemen
kirkossa, nuorten muusikoiden
esityksiä. Lisäksi konsertteja on
Pyhätunturin Revontulikappe
lissa, Ranuan seurakuntatalolla,
Luoston Ahvenlammella, Rova
niemen keskustassa ja Pyhätun
turin Aittakurussa.
Konserttikalenteri löytyy osoit
teesta: www.suomitaly.com

Lisätietoja ja muskarin lukujärjestys löytyy osoitteesta:
www.rovaniemenseurakunta.ﬁ/kirkkomuskari

VÄRITYSTEHTÄVÄ | Piirros Merita Orell-Kiviniemi
MERITA ORELL-KIVINIEMI

Perheryhmiin osallistutaan arkiaamupäivisin.
Ryhmiä on 0-5-vuotiaille lapsille.
Muskarikuoro on n. 5-7-vuotiaille ja se on arki-iltana.
Ryhmät kokoontuvat kirkon kryptassa.
Maksut: perheryhmät 50€/1 lapsi, sisarusryhmät 70€/perhe.
Muskarikuoro on maksuton.
Ilmoittautuminen syksyn 2019 ryhmiin alkaa verkkosivuilla
ma 5.8. Ryhmät alkavat 26.8. alkavalla viikolla.

Ripari 2020
Vuonna 2005 syntyneet ilmoittautuvat
riparille 2.5. - 23.6.2019
osoitteessa:
http://www.rovaniemenseurakunta.ﬁ/rippikoulut
tai hae linkki tapahtumahaulla: Ripari2020.

Rippikoulut 2020

Ilmoittautuminen tapahtuu 23.6. mennessä, jonka jälkeen
muodostetaan ryhmät. Ilmoittautuminen aukeaa uudelleen 8.7.
Rippikoululaisille ja huoltajille lähetään sähköpostilla tieto
ryhmävalinnoista elokuun alussa.
Rippikouluasioissa voit olla meihin yhteydessä:
nuorisosihteeri Merita Orell-Kiviniemi, 040-7301965
nuorisopappi Ari Jarva, 0400-194845
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Tietäjien aika -teos
Lapin yliopistolle

26.6.–29.7.2019
Ohjelma ja nettiradio:
kesaseuraradio.fi,

ROVANIEMI

90,0
MHz

kesäseuraradio

SRK
PASI KOKKO

93,4MHz

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

KIRKON KESKUSTELUAPUA
Luottamuksella, sinua kuunnellen

Palveleva puhelin 0400 22 11 80
Avoinna joka ilta klo 18 alkaen.
Pe ja la öinä -03 saakka,
muina päivinä klo 01 saakka.
Operaattori veloittaa puhelusta
liittymäsopimuksesi mukaisen hinnan.

Taiteilija Tapani Rantala ja rehtori Mauri Ylä-Kotola Lapin yliopiston pääaulaan sijoitetun
Tietäjien aika -teoksen äärellä.

SAVA-GROUP, Lapin Kansa ja
Santa’s Hotels ovat lahjoittaneet
Lapin yliopistolle Tapani Ran
talan Tietäjien aika -teoksen.
Suurikokoinen maalaus sijoitettu
Lapin yliopiston pääaulaan.
Taiteilija Tapani Rantalan mu
kaan teoksessa yhdistyvät Lapin
ja yliopiston nykyaika, historia ja

mytologia.
– Muinaissuomalaisessa ja
saamelaisessa mytologiassa hen
kisen rakenteen välittäjinä olivat
noidat ja samaanit. Nykyaikaan
siirrettynä henkinen rakenne
on yliopisto ja nykytiede. Teos
kuvaakin näiden kohtaamista.
Tapani Rantala on maalannut

myös Rovaniemen seurakun
nan edellisten kirkkoherrojen
muotokuvat. Jouni Riipisen
kuva paljastettiin vuonna 2017.
Aiemmin Rantala on maalannut
Ilmo Pulkamon ja Vesa-Pekka
Koivurannan sekä seurakunnan
talousjohtajan Hans Enbusken
muotokuvat.

Kirkolliset kesäjuhlat
kutsuvat mukaan
Kirkollisten kesätapahtumien kausi on päässyt jo hyvään vauhtiin.
Kesäjuhlia riittää eri puolilla Suomea elokuun lopulle.

Palveleva chat palvelee ma-pe klo 12-20
Keskustelut ovat kahdenkeskisiä.
Yhteydenottaja näkyy päivystäjälle
nimettomänä.
http://www.kirkonkeskusteluapua.ﬁ/

KATULÄHETYKSEN
RETKIPÄIVÄT

PAANIEMEN MAJALLE
KESKIVIIKKONA 3.7. KLO 9 – n. 16.
Ilmoittautuminen diakoni Antti Härölle viimeistään 24.6.
Puh. 040-7687606.
KESKIVIIKKONA 7.8. KLO 9 – n. 16.
Ilmoittautuminen kesädiakoni Annu Kivilompololle
viimeistään 31.7. Puh. 040-3526244.
Lähtö kirkon parkkipaikalta klo 9 ja paluu n. 16
samaan paikkaan.
Päivä sisältää pientä ohjelmaa, ruokailu,
saunomista (omat sauna tarpeet) sekä yhdessäoloa.
www.rovaniemenseurakunta.ﬁ

28.6.–30.6. Evankeliumijuhla, Pori
28.6.–1.7. Suviseurat, Muhos
5.–7.7. Kansanlähetyspäivät, Ryttylä
5.–7.7. Herättäjäjuhlat, Nivala
12.–14.7. Rauhan Sanan Suvijuhlat, Ähtävä
19.–21.7. Rukoilevaisten kesäseurat, Eurajoki
26.–28.7. Kirkastusjuhlat, Heinävesi
26.–28.7. Uusheräyksen Kesäseurat, Kangasala
2.–4.8. KesäSpirit, Lempäälä
10.–11.8. Merimieskirkon kesäjuhla, Kajaani
22.–25.8. Hengelliset syventymispäivät, Kauniainen

Ilmoittautuminen
Kolarin Pasmajärvellä.
Majoittuminen teltoissa,leirille tullaan 8.5. alkaen:
www.rovaniemenomin kyydein. Alkaa 5.7. klo 20.
Tarkempia tietoja leirikirjeessä kun seurakunta.ﬁ
ilmoittautuminen on päättynyt.
Leirin hinta 49€
Lisätietoja Sirja Oinas, 040-5713372.
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TUTUKSI |

MAAILMA LÄHELLÄ MEITÄ | Toivon Tori

Taru Spännäri

vs. nuorisotyönohjaaja
JOUNI HAGSTRÖM

Koen tärkeäksi ilmaista itseäni erilaisin keinoin,
Taru Spännäri sanoo.

TARU SPÄNNÄRI on vuoden alusta toimi
nut nuorisotyönohjaajan sijaisena Rovanie
men seurakunnassa. Jo rippikoulun jälkeen
hänestä tuntui, että nuorisotyö voisi olla
hienoa hommaa.
– Kun isoiskoulutuksen ja kesätöiden jälkeen
pääsin opiskelemaan Diakonia-ammattikorkea
kouluun Diakiin, niin silloin viimeistään olin
varma, että tätä työtä haluan tehdä.
Kotkalaislähtöinen Taru ei tiennyt Rovanie
mestä juuri mitään tullessaan uuteen ympäris
töön.
– Lähdin kohti tuntematonta. Elämässä oli
niin hyvä sauma, että päätin lähteä kokeile
maan, enkä ole valintaani katunut. Täällä on
hyvä olla. Olen nauttinut upeista puitteista ja
hienosta luonnosta.
– Tosin meri puuttuu ja sitä välillä kaipaan.
Kesällä pääsen lomailemaan Kotkaan ja nautti
maan meri-ilmasta.

”

Täällä on
hyvä olla.
Myös murrealue vaihtui pohjoiseen muuton
myötä ja siinäkin on välillä opettelemista.
– Esimerkiksi kun sanon, että ”mennää jon
nee”, niin se ihmetyttää täällä, kun sama asia
ilmaistaan sanoin ”mennään jonnekin”.
Kirjoittaminen on ollut Tarulle tärkeä
harrastus koulun ainekirjoituksista alkaen.
Ensimmäinen kirjakin on jo syntynyt. Suomen
itsenäisyyden juhlavuonna 2017 Mediapin
ta-kustantamo julkaisi Suomi 100 runokirjaa
-sarjassaan Tarun runokirjan: Se kävelee kuka
uskaltaa.
– Runot tulevat minulla aika yllättäen ja niitä
on helppo kirjoittaa vaikka kännykän muis
tiohjelmaan.
Ystävänsä, Anjalankosken seurakunnan
kanttorin Risto Eskolan kanssa Taru on tehnyt
Uuteen aikaan -gospelmessun. Tarun sanoitta
massa ja Eskolan säveltämässä messussa mu
siikki on 80-luvun teemaista rokkia ja poppia.
Viime joulukuussa ensi-iltaan tuli Tarun
käsikirjoittama joulumusikaali Valitut, joka ker
too tarinan kahden paimenen elämästä päivinä
ennen jouluyötä. Musikaali nähtiin Kouvolassa
ja Myllykoskella.
– On ollut virkistävää ja palkitsevaa saa
da tehdä erilaisissa projekteissa sanoituksia
ja käsikirjoituksia. Jos ihmiset kuvailisivat
minua, niin he sanoisivat, että Taru on luova.
Tykkään myös tehdä käsitöitä ja viime aikoina
olen innostunut makramee-solmutöistä. Koen
tärkeäksi, että voi ilmaista itseään erilaisin
keinoin.
Heti haastattelun jälkeen Taru kirjoitti seu
raavan runon, mielessään tunnelmia ja ajatuk
sia Rovaniemellä asumisesta ja olemisesta:
Tie on pitkä,
ihmettelen aina uudestaan.
Ihmeellinen on matka,
niin paljon nähtävää.
Aina en ymmärrä,
silti ihmeellisesti,
niin uskon,
armahdetaan!
Pasi Kokko

Toivon Torin tuotoilla tukea
Senegaliin, Nepaliin ja Viipuriin
TOIVON TORI on seurakunnan
ylläpitämä kirpputori, joka pyörii
vapaaehtoisten voimin. Kesäisin
seurakunta työllistää kirpputoril
la nuoria. Liike sijaitsee kätevästi
keskustassa, osoitteessa Lapinkä
vijäntie 23. Vaikka Lapinkävijän
tie on kesän remontissa, liikkee
seen pääsee helposti kävellen ja
pyörällä sekä tarvittaessa autolla
Koskikadun puolelta.
Liike on auki tiistaista perjan
taihin 11.00-17.00. Toivon Torin
tuotoilla tuetaan nuorten naisten
koulutusta Senegalissa, Gandaki
Boarding Schoolin koulutyötä
Nepalissa sekä lasten turvakoti
Diakonia Viipurissa, Venäjällä.
Toivon Tori ottaa vastaan
hyväkuntoisia, puhtaita ja ehjiä
lahjoitustavaroita kuten vaatteita,
kodintekstiilejä, kirjoja, astioita
ja leluja. Siivotessasi varastoja ja
tyhjentäessäsi kaappeja kesäkun
toon voit käydä helposti jättämäs
sä itsellesi tarpeettomaksi käyneet
tavarat liikkeeseen sen aukioloai
koina.
On aina parempi, että tavarat
päätyvät ilahduttamaan uusia
omistajia kuin pölyttymään kaap

pien perukoille. Tuodessasi lahjoi
tuksia Toivon Torille tavaroiden
käyttöikä pidentyy ja ympäristö
kiittää. Kannattaakin siis ennen
uuden tavaran ostoa käydä tarkis
tamassa, jos Toivon Torilta löytyisi
tarvitsemasi.
Liikkeessä voi tehdä hyviä löy
töjä edullisesti ja meillä on myös
aika-ajoin loistavia tarjouksia.
Tavarat ja vaatteet on liikkeessä
lajiteltu ja järjestelty, mikä helpot
taa löytöjen tekoa. Myös osaavat
myyjämme ovat aina apuna. Liik
keestä löytyy paljon hyväkuntoisia
astioita; niin Arabian klassikoita
keräilijöille kuin muovikuppeja
kesäretkeilijöille. Liikkeestä löytyy
myös paljon kokoja lasten- ja vau
vojenvaatteista, joten hankkimalla
perheen pienimpien vaatteita
Toivon torilta voi säästää pitkän
pennin.
Meiltä löytyy niin opiskeli
ja-asuntoon astiasto, näytelmän
puvustus, puvut kesän juhliin kuin
kirjakerhon seuraava luettava.
Tervetuloa poikkeamaan!
Teksti ja kuvat:
Toivon Torin kesätyöntekijät

Kirkon keskusteluapua
Kirkon keskusteluapu 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. Kaikki keskusteluavun palvelut
ovat käytettävissä suomeksi ja ruotsiksi.
PALVELEVA PUHELIN 0400 22 11 80 su-to

klo 18-01, pe ja la klo 18-03
Tarjoaa soittajalle mahdollisuuden purkaa
mieltä painavia asioita puhelimessa,
nimettömänä.
PALVELEVA NETTI tarjoaa keskusteluapua
netin välityksellä. Viestiisi vastaataan noin
2 päivän kuluessa. Voit ottaa yhteyttä
myös nimettömänä. https://www.
verkkoauttaminen.fi/palvelevanetti
PALVELEVA CHAT keskustelut ovat

kahdenkeskisiä jossa yhteydenottaja näkyy
päivystäjälle nimettomänä. Chat on avoinna
klo 12-20.
PALVELEVA KIRJE 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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MUSIIKKIA |

MENOKSI |

Trio Lyhty - Säveliä kesäillassa
JOUNI HAGSTRÖM

KOLMEN SISARUKSEN muo
dostama yhtye Trio Lyhty esiintyy
Rovaniemen kirkossa torstaina 27.6.
klo 19. Konsertissa kuullaan niin
klassista kuin kevyempääkin ohjel
mistoa vaihtelevin kokoonpanoin.
Luvassa kesän riemua, lämmintä
tunnelmaa sekä kuulasta sointia.
Konsertti on osa yhtyeen kesäistä
konserttisarjaa Lapissa.
Nuorta energiaa ja iloa säteilevä
Trio Lyhty haluaa tarjota kuulijoilleen
unohtumattomia hetkiä musiikin
parissa.
Konserttiin on vapaa pääsy, käsioh
jelma 10 €.

Alakemijoki
Ti 2.7. klo 18 nuotioilta Kivitaipaleessa
Inkeri Uusihannin mökillä, Kuusiseläntie
Latvajärvi, Mirja-Liisa Lindström.
Ke 3.7. klo 18 nuotioilta Siikakämässä
Eino Härkösellä, Kämänlahdentie 20,
Mirja-Liisa Lindström.
Ke 17.7. klo 18 Hirvaan nuotioilta
Hirvasojan laavulla, Laila Juntti.
Ti 6.8. klo 18 Rautiosaaren nuotioilta
Valajas-talolla, Rautiosaarentie 45.
Ounasjoki
Ti 25.6. klo 18 Perttauksen laavulla
nuotioilta, Ilari Kinnunen.

Kesän nuotioiltoja
Yläkemijoki
Ti 25.6. klo 18 Laavulaulut Pekkalassa
Kaarnijärventien päässä laavulla, MarjaLiisa Ylipulli, Sanna Peltola. Lauletaan
Suvilinnun lauluvihkosta ja kerätään
kolehti KUA:lle, sillä tuetaan lasten ja
nuorten koulunkäyntiä Ugandassa.
Ke 10.7. klo 14 laavulaulut kuvataide
päivänä Viirillä Vuoskuojansuun
laavulla.

La 13.7. klo 12 laavulaulut Pirttikosken
venesataman laavulla. Tarjoilusta
vastaa Pirttikosken diakonia.
Ti 16.7. klo 18 laavulaulut Vanttaus
koskella Vanttausjokisuun laavulla.
Su 11.8. klo 18 laavulaulut Tennilän
kylätalon pihalla, Sanna Peltola.
To 13.8. klo 18 laavulaulut Auttissa
Juhonkolon laavulla, Sanna Peltola.

Saaren-Nammankylät
To 1.8. klo 18 Perunkajärven nuotioilta
Hellevi ja Veli Tervolan kotona,
Perunkajärven itäpuolentie 801. Mirva
Suni ja kanttori.
Ti 6.8. klo 12 Niesin nuotiolaulut Seppo
Suopajärven rannassa, Niesintie 1632.
Mukana Mirva Suni ja kanttori.
To 8.8. klo 10 Nahkurinpolun
nuotiolaulut Nahkurinpolku 5 E.
Mukana Mirva Suni ja kanttori.
La 10.8. klo 14 Misin nuotiolaulut Raija
ja Ilkka Lohikosken mökillä,
Kieliseljäntietä n. 1 km. Mukana Mirva
Suni ja kanttori.
Ke 14.8. klo 18 Ylinamman nuotioilta
Tuulikki ja Sauli Poikelan luona,
Lauttaranta 12. Mukana Mirva Suni ja
kanttori.

Musiikkia seurakunnassa
MUSIIKKIVARTTI ROVANIEMEN KIRKOSSA
JOKA KESKIVIIKKO klo 17.30
Kesä-heinä- ja elokuussa. Kanttorit
musisoivat. Vapaa pääsy.
21.6. klo 19 kirkossa Suvilaulujen llta, Aki
Hätinen, Mauri Miettunen.
27.6. klo 19 kirkossa Trio Lyhty – Säveliä
kesäillassa. Huilu-, viulu- ja sellomusiikkia.

Vapaa pääsy, käsiohjelma 10€.
7.7. klo 18 kirkossa urkukonsertti,
Enrico Presti. Vapaa pääsy, ohjelma 10€.
19.7. klo 19 kirkossa urkukonsertti,
Sven-Olof Ray, Kruunupyy.
25.7. klo 19 Korkalovaaran kappelissa
klassinen kitarakonsertti, Santeri
Rautiainen. Vapaa pääsy, ohjelma 10€.

1. ja 2.8. klo 13 ja 17 kirkossa Suomitaly
Young Stage, Kansainvälisen Suomitaly
-musiikkitapahtuman osallistujat esiintyvät.
Vapaa pääsy.
4.8. klo 18 kirkossa urkukonsertti,
Nordic Organ Music, James D. Hicks.
Vapaa pääsy, ohjelma 10€.

Kamarikuoro AVE
valmistautuu jo ensi
kauden konsertteihin
Vaikka kesä on kauneimmillaan, kamarikuoro Avessa
on jo suunniteltu tulevaa kautta innostuneesti. Kuoro
aloittaa syykauden 15.8. Rovaniemen kirkon kryptassa.
Kuoro harjoittelee kerran viikossa keskiviikkoisin klo
18.30-20.30.
Suunnitelmissa on konserttimatka lokakuun
ensimmäisenä viikonloppuna Posion ja Kuusamon
kirkkoihin. Lisäksi pyhäinpäivänä 2.11. kuoro
esittää kolmannen kerran Rutterin Requiemin
kokonaisuudessaan. Keväälle on suunnitteilla
konserttimatka Pietariin 30.4.-3.5., jolloin
ohjelmistossa on myös Mozartin ja muiden vanhojen
mestareiden musiikkia.
Uusia laulajia otetaan mukaan erityisesti miesääniin.
Kuoroa harkitsevien kannattaa olla yhteydessä kanttori
Maie Kuusikiin.

Kuorot syksyllä 2019
Kamarikuoro AVE keskiviikkoisin klo 18.30 kryptassa,
alkaen 15.8., Maie Kuusik, Anitta Ainali-Vuollo.
Rovaniemen kirkkokuoro torstaisin klo 13 kryptassa,
alkaen 5.9., Lauri Ahola, Sari Alakulppi.
Nuortenkuoro torstaisin klo 17 kirkossa, alkaen 5.9.,
Lauri Ahola.
Gospelkuoro keskiviikkoisin klo 16.30 kryptassa,
alkaen 4.9., Laura Alasaarela.
Tuomaskuoro keskiviikkoisin klo 17 srk-keskuksessa,
alkaen 28.8., Joona Saraste.
Lapsikuoro Valonlähde torstaisin klo 16.30 srkkeskuksessa. Ukulele -kerho klo 16. Alkaen 5.9.,
Ruusu Tervaskanto.
Tyttökuoro Lumitähdet torstaisin klo 16.30 
srk-kodilla. Alkaen 29.8., Päivi Hintikka.
Iloiset Musikantit torstaisin klo 18 srk-kodilla.
Sari Laitila, Sanna Peltola ja Päivi Hintikka, aloitus
Norvajärvellä 24.8. klo 12.
Muskarikuoro torstaisin klo 16.30 kryptassa, alkaen
29.8., Sanna Koivuranta-Virtanen, Henna Väistö.
Yläkemijoen kuoro Auttin kappelissa maanantaisin
klo 17-19, alkaen 2.9., Sanna Peltola.
Ounasjoen kuoro Sinetän kappelissa keskiviikkoisin
klo 18-20, alkaen 4.9., Sanna Peltola.
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JOUNI HAGSTRÖM

Tärkein tehtäväni on puhua Jeesuksesta, mutta toinen tärkeä tehtävä on rohkaista työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja vapaaehtoisia seurakuntalaisia viemään tätä sanomaa rohkeasti
eteenpäin, piispa Jukka Keskitalo sanoo.

Piispa Jukka Keskitalo:

”Nyt tarvittaisiin toinen
toisemme rohkaisemista”
Oulun hiippakunnalla on ollut uusi piispa viime marraskuusta lähtien. Jukka Keskitalo
tuli valituksi hiippakunnan 13. piispaksi edeltäjänsä Samuel Salmen jäätyä eläkkeelle.
KULUNEIDEN kuukausien aikana piispan
virkamatkat ovat suuntautuneet ympä
ri laajan hiippakunnan ja toukokuiseen
viikkoon oli järjestetty vierailu Rovanie
mellä rovastikuntakiertueen yhteydessä.
Ohjelmaan oli sisällytetty tapaamisia
rovastikunnan edustajien ja seurakunnan
työntekijöiden kanssa, tutustumista pai
kallisiin yhteisöihin ja niiden edustajiin.
Yksi vierailun kohokohta oli osallistumi
nen yliopiston promootiojuhlallisuuksiin.
Piispa saarnasi juhlajumalanpalveluksessa.

Juuret pohjoisessa
Jukka Keskitalon juuret ovat Tornionjoki
laaksossa, Karungissa.
– Kyllä täällä ihminen on tärkeä. Ihmisen
kanssa pysähdytään, miettii piispa pohdit
taessa eteläisen ja pohjoisen Suomen välisiä
sielunmaisemia.
– Luonto ja elämäntapa ovat muovanneet
ihmisiä. Täällä mennään ihminen edellä ja
se on minusta tässä maailmanajassa iso ja
hieno asia.
– Pohjoisesta ja Lapista voi lähteä, mutta
Lappi ei lähde ihmisestä, naurahtaa Jukka-
piispa.
Paljon on tullut kierrettyä maailmalla
mutta tänne on ollut hyvä palata. Olen
kiitollinen siitä, että Taivaan Isä johdatti
asiat näin.

Maailman paras sanoma
Kiertäessään eri puolilla Lappia ja Lapin
seurakuntia piispa kohtaa seurakuntien
huolenaiheita. Muutoksia näkyy mm.
siinä, että väestö ikääntyy ja hautauksia on
enemmän kuin kasteita. Myös taloudelliset
haasteet ovat tuntuvia.

– Mutta haluan ajatella positiivisesti.
Ilmapiiri seurakuntia kohtaan on myöntei
nen. Se näkyy siinäkin, miten seurakunta
eri yhteistyökuvioissa toivotetaan tervetul
leeksi. Muutosten keskellä palvellaan ihmi
siä. Ja ennen kaikkea, meillä on maailman
paras sanoma. Se viesti nousee päällimmäi
seksi kaikkien haasteiden yläpuolelle.

Messu on sydän
Jumalanpalvelus, messu, ei kokoa viikoit
tain suurta väkimäärää kaikista uudista
miskeinoista huolimatta.
– Se on iso pähkinä purtavaksi, toteaa
piispa Keskitalo.
– Mutta siitä huolimatta messu on
luovuttamaton osa seurakunnan elämää.
Ja väkimäärään katsomattakin messuissa
rukoillaan niidenkin puolesta, jotka eivät ole
paikalla. Kaiken toiminnan sydämenä tulisi
olla jumalanpalvelus.
– Jumalanpalveluselämä on myös laa
ja-alaisempaa kuin oivalletaankaan. Rippi
koulut, kristilliset toimitukset, hartaus- ja
ehtoollishetket eri yhteyksissä ovat juma
lanpalveluselämää. Kehittämisenkin keinoja
löytyy esimerkiksi muotokieltä ja musiikil
lista kieltä uudistamalla.

Kirkon perustehtävä
– Kirkon perustehtävä on julistaa hyvää
sanomaa Jeesuksesta. Se kiteytyy kahteen
ulottuvuuteen, piispa kuvailee.
– Pystysuora ulottuvuus on ihmisen ja
Jumalan välillä. Kirkon pitää aina lähteä
liikkeelle siitä, että ihminen pääsee yhtey
teen rakastavan Jumalan kanssa. Toinen on
vaakasuora ulottuvuus, ihmiseltä ihmiselle.
Sen rakkauden, joka virtaa Jumalasta mei

hin, tulisi virrata ja näkyä ihmisten välillä.
Usko ilman tekoja on kuollut.
– Nyt tarvittaisiin toivon viestin viemistä.
Viime aikoina kirkon sisällä on ollut paljon
alaspäin painavia voimia ja trendejä, tuijot
telemme tilastoja, joissa käppyrät näyttävät
alaspäin. Nyt tarvittaisiin toinen toisemme
rohkaisemista.
– Minun tärkein tehtäväni piispana on
puhua Jeesuksesta, mutta sen jälkeen toinen
tärkeä tehtävä on rohkaista työntekijöitä,
luottamushenkilöitä, vapaaehtoisia seura
kuntalaisia viemään tätä sanomaa rohkeasti
eteenpäin. On tärkeää, että hengellinen sa
noitus näkyisi näiden työyhteisöjen sisällä,
että rukoilisimme yhdessä. Työntekijöinä
olemme usein arkoja näyttämään omaa hen
gellisyyttämme ja ehkä pelkäämme erilaisia
painotuksia ja haavoittumista, sitä että joku
ei ymmärrä.
– Meillä on näky jaettavana, piispa jatkaa.
Herätysliikkeissäkin meillä on sama kieli,
me vain puhumme siitä ikään kuin eri
murteilla, mutta Kristus on suurempi kuin
kaikki ryhmät tai liikkeet. Hän yhdistää
meidät.

Paimenen virka
Edelliseen liittyen, työntekijöiden moni
naisten haasteiden ja valintojen keskellä
Jukka-piispa haluaa rohkaista ja olla
kuuntelija, esikuvakin. Välillä paimen
kulkee edellä, välillä keskellä, joskus täytyy
kulkea perässä ja huolehtia, ettei kukaan
jää jälkeen.
– Olen paljon miettinyt sitä, mitä mer
kitsee toimia esikuvana. Haluaisin uskaltaa
olla ihminen, kristitty ja myös näyttää oman
ihmisyyteni ja heikkouteni. Ehkä sekin voi
rohkaista työntekijöitä elämään todeksi tätä

uskoa.
Piispan mielestä yksi piispan tärkeimmistä
tehtävistä on ykseyden ja yhteyden vaali
minen, jotta pysyisimme yhdessä emmekä
hajaantuisi kuin varpuset tuuleen.

Kirkon puolestapuhuja
– Piispan virkaa arvostetaan täällä pohjoi
sessa. Ehkä vielä enemmän kuin etelässä.
Oulun piispat ovat olleet vahvoja sananju
listajia, arvioi hiippakunnan uusi piispa.
Piispan keskeinen tehtävä onkin julistaa
Jumalan sanaa.
Piispan asemassa on mahdollista olla
kirkon puolestapuhuja, käyttää puheenvuo
roja, olla edushenkilö. Näin Jukka Keski
talo koki esimerkiksi saadessaan saarnata
yliopiston promootiojumalanpalveluksessa
Rovaniemellä.
– On kuitenkin tärkeää saada olla oma
itsensä. Edeltäjiltä voi ottaa vinkkejä, mutta
ainoa mahdollisuus on hiihtää omaa la
tuaan, hän summasi kysyttäessä millaista on
kulkea edeltäjiensä jalanjäljissä.

Tervetuloa kirkkoon
Puhuttaessa hengellisen elämän hoitami
sesta piispa korostaa säännöllisyyttä.
– Olisi hyvä, että jokaisessa päivässä olisi
edes pieni pala Jumalan sanan lukemista.
Sillä jos uskoa ei harjoita, se tuppaa kuo
leentumaan.
Piispallisena tervehdyksenä Jukka-piispa
rohkaisee rovaniemeläisiä seurakuntalaisia
tulemaan jumalanpalveluksiin.
– Sieltä aina jää jotakin evästä, joka
virkistää ja auttaa saamaan pysyvää perustaa
elämään.
Ulla Miettunen

