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PÄÄKIRJOITUS | Kari Yliräisänen, kirkkoherra
HARRIET URPONEN

Seurakuntavaalien
ehdokaslistat jätettävä 17.9.
SEURAKUNNAT saavat uudet päättäjät
marraskuun seurakuntavaaleissa. Vaali
toteutetaan yksipäiväisenä eli sunnuntaina 18.11., ennakkoäänestys on 6.–10.11.
Uudet luottamushenkilöt aloittavat
tehtävässään 1.1.2019.
Seurakuntavaalien teemana on ”minun
kirkkoni”, ja sen alateemoina ovat Minun
kirkkoni uskoo, toivoo, rakastaa, uudistuu
ja on lähellä.

Mustikkaterapiaa
MONELLE suomalaiselle
metsä on pyhä paikka. Sitä
kunnioitetaan ja arvostetaan, sinne mennään hiljentymään tai huutamaan pois
pahaa oloa. Mustikanpoiminta on mukavaa toimintaa, laulussakin lauletaan.
Metsä on mahdollisuus
myös hengellisyydelle. Mustikkamättäällä voi huokaista
rukouksenkin, kiittää vaikka
lähellä olevista ihmisistä,
jokaisesta erikseen. Samalla
voi hengittää raikasta ilmaa,
hitaasti täyttää keuhkot ja
aistia kaikki metsän tuoksut.
Marjoja kannattaa laittaa
aina välillä myös suuhun!
Mustikka on suosikkimarjani, päihittää mennen tullen
jopa kullankeltaisen hillan.
Rakastan mustikan makua!
Miten tärkeä paikka luonto
minulle onkaan! Minun ei
tarvitse olla metsässä edes
kovin kauan, kun huomaan
jo, että syke laskee ja levoton
mieli rauhoittuu.
Kelopuut puhuttelevat
minua. Joskus mietin, mitä
kaikkea ne ovat vuosikymmenten saatossa nähneet.
Jos osaisivat puhua, millaisia
tarinoita kertoisivat heidän
ympärillään häärineistä
marjanpoimijoista?
Metsässä kulkeminen saa
veren kiertämään. Kun ottaa
tarpeeksi pienen astian, voi
kokea ilon täydestä marja-astiasta nopeammin.
Kiitos Taivaan Isä mustikoista!
Harriet Urponen

PARAIKAA on menossa ehdokasasettelu, joka päättyy reilun parin viikon
kuluttua 17.9. Rovaniemellä ehdokaslistoja ovat perinteisesti muodostaneet
poliittiset puolueet, joko puoluetta
suoraan (keskusta ja demarit) tai valitsijayhdistyksen painotuksia ilmentävällä
nimellä (kokoomus). Valitsijayhdistyksen taustalla voi olla myös herätysliike,
Rovaniemellä lähinnä vanhoillislestadiolaisuus, jolla yleensä on sama tunnus
koko maassa.
Monet tavalla tai toisella aktiivit
seurakuntalaiset ovat myös muodostaneet valitsijayhdistyksen. Tällä hetkellä
vain ”Tulkaa kaikki” -valitsijayhdistys on
Rovaniemellä markkinoinut itseään, muut
tuntuvat toimivan vielä näkymättömästi.
Valitsijayhdistyksen voi perustaa kymmenen äänioikeutettua seurakuntalaista,
nimellä ja teemalla, jonka ryhmä katsoo
tärkeäksi.
Ohjeet ja lomakkeet löytyvät verkosta
www.seurakuntavaalit.fi/valitsijayhdistykset, niitä saa myös kirkkoherranvirastosta.
Kaikkiaan valitsijayhdistysten perustaminen ja ehdokkaiden löytäminen on kalkkiviivoilla. Nyt alkaa olla tosi kiire. Tähän
yhteyteen sopii raamatullinen kehotus:
”Heräjä sinä, joka nukut.”
KOTIMAA-LEHTI ja yksittäiset kirkon
toimijat ovat arvostelleet vaaliteeman
”minun kirkkoni” markkinointikampanjaa kaikkien aikojen minäkeskeisimmäksi. On huomautettu, että kirkko
on enemmän yhteisö kuin yksilöiden
esiintymis- tai mielipideareena. Syvimmältään kyse on yhteisestä uskosta

”

Heräjä sinä,
joka nukut.

Jumalaan, yhteisestä toivosta, yhteisestä
rukouksesta, yhteisistä ponnistuksista
oikeudenmukaisuuden ja lähimmäisenrakkauden toteutumiseksi. Tämän mahdollistamiseksi ja toteuttamiseksi ollaan
marraskuulla valitsemassa luottamuspäättäjiä seurakuntien hallintoon.

SEURAKUNTAVAALIEN teema ”minun
kirkkoni” voi antaa ylioptimistisen kuvan
yksilön mahdollisuuksista vaikuttaa. Yksilökeskeisen vaaliteeman toki ymmärtää
myönteisesti siltä näkökannalta, että yhteisiin asioihin on mahdollista vaikuttaa
omilla harkituilla näkemyksillä.
Ovathan kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto sekä johtokunnat keskeisessä
asemassa, kun päätetään seurakuntatoiminnan painopisteistä, määrärahoista ja
virkavalinnoista. Valitut päättäjät tekevät
aikanaan myös henkilövalintoja kirkon korkeimpaan päättävään elimeen, kirkolliskokoukseen. Siellä päätetään kirkon suurista
kysymyksistä: opista ja käytänteistä.
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SOMESSA on keskusteltu kirkollisen
viestinnän roolista, missä määrin on
kutsuttava ihmisiä liittymään kirkkoon
äänestämään, sen sijaan että rohkaistaan
kirkon passiivisia jäseniä aktivoitumaan.
Syttöjä keskustelulle antoi pääkaupunkiseudun kirkkolehden tviitti, joka kannusti liittymään kirkkoon ja äänestämään,
jos kirkon nykymeno ottaa päähän.
Perustellusti voidaan kysyä, eikö
kirkkoon liittymistä tulisi markkinoida
mieluummin jollain perustavanlaatuisemmilla, kirkon ydinsanomaan ja -tehtävään
liittyvillä merkityksillä kuin demokratia
vaikuttamisella.
Kampanjan ”minun kirkkoni” oletus
arvona on, että kirkkoa voi ja pääsee muuttamaan. Taustana voi nähdä viime aikojen
kirkollisen keskustelun kuumat perunat.
Periaatteellisella tasolla voidaan myös
kysyä, olisiko yhtä perusteltua viestiä, että
kirkossa tulee säilyttää jotain? Muutos ja
säilyttäminen eivät sinänsä ole itsetarkoituksia, vaan kummankin toteutuessaan
tulee parantaa, auttaa, kannattaa, tukea ja
suojella ihmisen elämää.
SEURAKUNTAVAALIT näyttävät
poikkeavan kunnallisista ja valtiollisista
vaaleista siinä, että vaalien pääasiallinen mainostaja näyttäisi olevan kirkko
ja seurakunnat. Valitsijayhdistysten
vaalimainonta on luokattoman vähäistä.
Kertooko se siitä, että vakiintuneet, seurakunnissa valtaa käyttävät ryhmät eivät
halua uusia vallanjakajia seurakunnalliseen päätöksentekoon. Siksi toimitaan
matalalla profiililla. Kyllä seurakuntalaisten aktivoiminen ehdokkaiksi ja vaalipäivänä vaaliuurnille on myös valitsijayhdistysten tehtävä.
Rovaniemellä seurakuntahallinto tekee
vaalitiedottamisessa ja seurakuntalaisten
aktivoimisessa oman osansa virallisten
ilmoitusten ja muun säännöllisen tiedottamisen kautta, esimerkkinä Pääsky-lehti.
Itse äänestäminen on suunnitelmissa
järjestää siten, että se olisi vaivatonta
suorittaa arkisen asioinnin yhteydessä,
esimerkiksi marketissa.

Elokuun Pääsky
lennähti luoksesi!

Viikon Sana

Rukous

Aurinko nousee kaikille
Jeesus sanoi: ”Teille on opetettu:
’Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa
vihamiestäsi.’ Mutta minä sanon
teille: rakastakaa vihamiehiänne ja
rukoilkaa vainoojienne puolesta, jotta
olisitte taivaallisen Isänne lapsia. Hän
antaa aurinkonsa nousta niin hyville
kuin pahoille ja lähettää sateen niin
hurskaille kuin jumalattomille. Jos
te rakastatte niitä, jotka rakastavat
teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette?
Eivätkö publikaanitkin tee niin? Jos
te tervehditte vain ystäviänne, mitä
erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin? Olkaa siis täydellisiä,
niin kuin teidän taivaallinen Isänne on
täydellinen.” Matt. 5: 43–48

Jeesus Kristus, Vapahtajamme,
sinä elät kaikissa halveksituissa
ja muserretuissa.
Pysäytä meidät rakkautesi katseella,
kun pelko estää meitä
kohtaamasta lähimmäistemme hätää.
Anna meille halu ja taito
rakastaa kaikkia luotujasi.
Kuule meitä, sinä,
joka elät ja hallitset
Isän ja Pyhän Hengen kanssa
aina ja ikuisesti.
Aamen

ELOKUU on seurakunnassa

toimintojen käynnistymisen
aikaa. Vaikka mukaan voi
tulla milloin vain, on erityisesti syksy aikaa, jolloin on
mistä valita. Kaipaatko sinä elämääsi
jotakin uutta?
Seurakunnassa on monia musiikkiryhmiä ja kuoroja, joihin voi tulla mukaan
laulamaan tai soittamaan. Monet kerhot
alkavat ja uusi kausi pyörähtää käyntiin.
Sinua odotetaan, olet tervetullut mukaan
seurakuntaan!
Jos haluat vaihtelevan harrastuksen,
voit tehdä niin kuin Janna Salmi. Hän
harrastaa vapaaehtoistyötä ja kertoo siitä
sivulla 6. Kiitos, että otit käteesi Pääsky
lehden ja käänsit sen ensimmäisen sivun
esiin. Hyviä lukuhetkiä tästä eteenpäin!
Terveisin Pääskyn toimitus
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Heini Kestin
virkaan asettaminen
SUNUNTAINA 9.9. kello 10

messun yhteydessä Rovaniemen kirkossa asetetaan
virkaan yhteisen seurakuntatyön kappalainen
Heini Kesti. Hän on
toiminut seurakunnassa aikaisemmin oppilaitostyön pastorina.
Messussa toimitetaan
myös muiden seurakunnan uusien työntekijöiden
tehtävään siunaus.
Messussa liturgian toimittaa kirkkoherra Kari Yliräisänen, saarnaa Heini Kesti
ja musiikista vastaavat kanttori Maie Kuusik
ja sopraano Wenhao Zhang.
Kirkkokahvit ja messujatkot kryptassa.

Jukka Keskitalo avaa piispana Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin oven 1.11. Virkaanvihkiminen on isänpäivänä, 11.11.

Jukka Keskitalo on Oulun
hiippakunnan tuleva piispa
OULUN hiippakunnan piispanvaali
ratkesi jo ensimmäisellä kierroksella 15.8., kun Kirkkohallituksen
kansliapäällikkö, teologian tohtori
Jukka Keskitalo sai yli puolet annetuista äänistä ja tuli näin suoraan
valituksi hiippakunnan seuraavaksi
piispaksi.
Keskitalon äänimäärä oli 598. Kirkkoherra Niilo Pesonen sai 261 ääntä ja
rehtori Jukka Hautala 145 ääntä.
TULOS antaa virkaan vahvan tuen
noin 60 prosentin ääniosuudella.
Tornion Karungista syntyisin oleva
Keskitalo sai neljästä pohjoisimmasta rovastikunnasta jopa kolme
neljännestä (73 %) äänistä. Juurilla
oli ilmiselvästi merkitystä, kun
hänet miellettiin aidosti pohjoisen
edustajaksi.
Jopa kilpakumppaneiden kotirovastikunnissa Oulussa ja Kalajokilaaksossa Keskitalon äänimäärä oli
korkein.
Jukka Keskitalo aloittaa tehtäväs-

sään 1.11. ja piispan virkaanvihkimys
on 11.11.

PIISPAN vaalitavan muutokset
viime vuosikymmeninä ovat merkittävästi laajentaneet maallikoiden
osuutta.
Vielä 1979, jolloin Oulun piispaksi
valittiin Olavi Rimpiläinen, maallikkovalitsijoita oli vain murto-osa äänioikeutetuista eli väkimäärän perusteella vähintään yksi tai korkeintaan
muutama maallikkovalitsija jokaisesta
rovastikunnasta. Piispan valitsijoista
yli 90 % oli pappeja ja lehtoreita.
Piispaksi valittu Olavi Rimpiläinen
sai 161 ääntä. Hänet nimitti virkaan
tasavallan presidentti, jolla oli oikeus
nimittää tehtävään kuka tahansa
kolmesta eniten ääniä saaneesta.
Kirkkolain uudistuksessa 1990-luvulla maallikkojen osuus laajeni puoleen piispan vaalin äänioikeutetuista.
Myöhemmin otettiin käyttöön myös
toinen kierros kahden eniten ääniä
saaneen välillä.

EDELLISESSÄ pohjoisen piispanvaalissa 2000 oli seitsemän
ehdokasta. Runsaat 700 ääntä
jakautuivat ensimmäisellä kierroksella tasaisesti. Tasapäisesti eniten
ääniä, noin pari sataa, saaneet
Samuel Salmi ja Keijo Nissilä jatkoivat toiselle kierrokselle, jonka
Salmi voitti äänin 432–324. Hän sai
valtakirjan virkaan vaalin perusteella hiippakunnalta eikä enää
presidentiltä.
Silloin ainoa ero nykyiseen vaalitapaan oli se, että viisi vuotta eläkkeellä olleet papit eivät saaneet enää
äänestää. Myöhemmin äänioikeus on
laajennettu kaikille eläkkeellä oleville
papeille.
Vastaavasti maallikkovalitsijoiden
määrä on kasvanut, koska heitä on
lain mukaan oltava yhtä paljon kuin
pappeja ja lehtoreita. Niinpä nyt äänioikeutettuja oli kaikkiaan 1133, joista
äänesti runsaat tuhat.
Harriet Urponen

Jukka Keskitalo:

Vahva kutsu tuntuu hyvältä
PIISPANVAALI on pitkä ja voimia
kysyvä prosessi. Jukka Keskitalo,
kuten muutkin ehdokkaat tekivät
vaalityötä oman työnsä ohessa. Nyt
puolen vuoden julkinen matka on
takana.
– Olen kiitollinen siitä, että meillä
oli kolmen ehdokkaan kesken hyvä
meininki ja toisia kunnioittava henki.
Toivon saavani tulevaisuudessa tehdä
paljon yhteistyötä Niilo Pesosen ja
Jukka Hautalan kanssa. Vaali on nyt
käyty ja haluan olla kaikkien Oulun
hiippakunnan ihmisten piispa riippumatta siitä, kenen takana kukin on
ollut.
Jukka Keskitalo koki, että ehdokkuus oli myös hengellinen matka.
– Mietiskelin paljon Isä meidän
rukouksen kohtaa ”tapahtukoon
sinun tahtosi”. Pyrin näin olemaan

valmis sekä siihen, että tämä tehtävä
ei minulle avaudu ja siihen, että se
avautuu ja näkemään molemmissa
vaihtoehdoissa hyvän Jumalan johdatuksen.
Jukka Keskitalo on ottanut vastaan
vaalin tuloksen kiitollisena ja hämmästellen erityisesti hiippakunnasta
saamaansa vahvaa kutsua.
– On tuntunut hyvältä lukea onnitteluviestejä, joita on tullut eri kanavia
pitkin todella runsaasti. Ihmiset, tutut
ja tuntemattomat, ovat toivottaneet
hyviä asioita, siunausta, voimia ja
viisautta. Koen, että näitä juuri tarvitsen.
Erityisen hyvältä Jukka Keskitalosta
on tuntunut, kun jotkut ovat sanoneet
muistavansa häntä esirukouksessa.
– Tämä vetää nöyräksi. Nyt suuntaudun kohti uutta. Edessä on myös

paljon käytännön asioita, kuten asuntoasiat ja muutto.

JUKKA KESKITALO ottaa piispan
viran vastaan 1.11. Virkaan vihkiminen tapahtuu isänpäivänä, 11.11.
Sen jälkeen on aika astua työhön,
josta yksi tärkeä osa on hiippakunnan seurakuntien elämään tutustuminen ja perehtyminen. Aika
näyttää, miten nämä askelmerkit
asetellaan.
Jukka Keskitalo haluaa lähettää
Rovaniemelle terveisiä.
– Haluan toivottaa jokaiselle Pääskyn lukijalle hyvän Jumalan runsasta
siunausta. Toivon pääseväni vierailemaan Rovaniemellä kohtuullisen pian
piispanvirassa aloitettuani.
Harriet Urponen

Kunniakäynti
jääkärietapilla
JÄÄKÄRIEN etappitien muistomerkillä
Muurolan Ritaharjulla kunniakäynti torstaina 20.9. kello 9.30.
Jääkärikivi on paljastettu vuonna 1970.
Seurakunnasta mukana on pastori Mikko
Reijonen, kunniakäyntiin osallistuu myös
Muurolan koulun oppilaita.

Totto valittiin vuoden
kotiseutuyhdistykseksi
SUOMEN KOTISEUTULIITTO on valinnut Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto
ry:n Vuoden kotiseutuyhdistykseksi 2018.
Tunnustuspalkinnon saaja julkistettiin Valtakunnallisilla kotiseutupäivillä Lappeenrannassa.
Palkintoa tavoitteli peräti 50 Suomen Kotiseutuliiton jäsenyhdistystä.
Totto on vahvasti ja esimerkillisesti paikallismuseotoimintaa kehittävä yhdistys,
jonka keskiöön nousee kulttuurimatkailun
kehittäminen osana museotyötä. Yhdistyksen
omistaman Rovaniemen kotiseutumuseon
toiminnan painopisteitä ovat mm. ”hanketoiminta, brändin kirkastaminen ja digitaalisten
järjestelmien hyödyntäminen”.
Totto ry:n toiminnassa on aktiivisesti mukana noin sata henkilöä.
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HENKILÖ| Mika Savolainen, vapaaehtoinen
Tällä palstalla ihmisten mietteitä ja kysymyksiä elämästä ja uskosta.

RADIO ROVADEI on
jo viisitoista vuotta
toiminut Rovaniemen
seurakunnan omana
äänenä ja matkakumppanina seurakuntalaisten rinnalla.
Radio juhlistaa merkkivuottaan konsertin
merkeissä, kun lauantaina 15.9. kello 19 Rovaniemen kirkossa esiintyvät Jaakko Löytty
ja Selloduo Varonen. Kyseessä on samalla
levynjulkistamiskonsertti.
Radio RovaDein väki toivottaa yhteiseen iltaan lämpimästi tervetulleiksi kaikki vuosien
varrella radion elämään osallistuneet. Jos olet
joskus ollut Radio RovaDein haastattelussa,
tilaa itsellesi ilmaislippu konserttiin radiorovadei@evl.fi –osoitteesta.
Rovaniemen seurakunta aloitti omat säännölliset, itse toimitetut, suorat radiolähetykset Radio Dein kanavalla lokakuussa 2003.
Radio RovaDei on seurassasi Radio Dein
taajuudella 93,4 sunnuntaisin kello 9.55–12.
Aluksi kuullaan messu omasta kirkosta ja sen
jälkeen on ajankohtaista ohjelmaa, haastatteluja, menovinkkejä ja musiikkia.

HANNU JUKOLA

Radio RovaDein juhlakonsertti, lippu 15/10 €.

PASI KOKKO

15-vuotias Radio RovaDei
juhlii konsertin merkeissä

Mika Savolainen
osallistuu seurakunnan
vapaaehtoistyöhön
monipuolisesti.
Kuluvan kesän
keskiviikkoina hän oli
kantamassa penkkejä
Ilta Kirkkolammella
-tapahtumassa.

Yksinäisyys poistuu
kun vaan alkaa jutella
Rovaniemeläinen Mika Savolainen osallistuu seurakunnan vapaaehtoistyöhön monin tavoin.
– Etupäässä olen tehnyt vapaaehtoistyötä vanhusten
kanssa. Se on ollut minulle tärkeää. Kadullakin olen pysäyttänyt ihmisiä ja vaan jutellut. Yksinäiset ihmiset ovat
tyytyväisiä, kun heidän kanssaan vaihtaa kuulumisia.
– Yksinäisyys on aika suuri ongelma tällä hetkellä, ja on
varmaan sitä tulevaisuudessakin, Mika tuumaa.
Lääke yksinäisyyteen löytyy, kun vaan alkaa jutella.
– Se on oikeastaan aika helppoa. Kun vaan itse uskaltaa
alkaa jutella ihmisten kanssa, eikä ollenkaan epäröi sitä,
että haluaa puhua jonkun kanssa.
Jo 20 vuoden ajalta tuttu Pääsiäisvaellus seurakuntakodilla on suuren vapaaehtoisjoukon yhteinen ponnistus. Tapahtuma kuuluu myös Mikan jokakeväiseen ohjelmaan.
– Se on ihan hyvä kokemus ja tulen varmaan osallistumaan jatkossakin. Myös tulevissa Tuomas-messuissa aion
olla vapaaehtoisena mukana.
Kesän keskiviikkoina Mika on osallistunut vapaaehtoisena Ilta Kirkkolammella –tapahtumiin, muun muassa
kantamalla penkkejä.

Kutsumustyötä koko elämä

”
Kristillisen kirkon
tulee toteuttaa
tehtäväänsä ja
julistaa evankeliumia
myös muualta tulleille
Jukka Keskitalo
Lapin Kansassa 16.8.2018

Rovaniemelle Mika muutti vuonna 1966 työn perässä.
Hän toimi kehitysvammahoitajana Kolpeneen keskuslaitoksessa noin 38 vuotta.
– Se oli mielenkiintoista aikaa, kutsumustyötä.
Lokakuussa 80 vuotta täyttävä Mika on edelleen hyvässä kunnossa.
– Ystävien kanssa kun juttelee ja liikkuu niin paljon kuin
pystyy. Tämä on se tärkein elämänmuoto.
Myös Rovaniemen seurakunnan Helmikammarilla on
tärkeä rooli Mikan elämässä. Siellä hän toimii nykyisin keittiön puolella, keittäen kahvit ja vieden astioita pöytään.
– Helmikammarilla on monenlaista toimintaa, esimerkiksi jumppaan olen osallistunut. Sieltä löytyy myös uusia
ystäviä, joiden kanssa voi keskustella.
Mika Savolainen on mukana myös seurakunnan Lähetysrenkaassa.
– Lähdin tähänkin mukaan hyvin mielelläni. On hyvin
mielenkiintoista lukea ulkomailla lähetystyötä tekevien
kirjeitä. Pääsen myös tapaamaan heitä ja kuulemaan heidän kertomuksiaan.
Mika rohkaisee kaikki mukaan vapaaehtoistoimintaan.
– Uskaltaa vaan rohkeasti mennä ja alkaa siihen, kysymällä ensin miten mukaan pääsee. Vapaaehtoistyö antaa
minulle hyvin paljon.

Usko voimistunut iän myötä
Usko on kuulunut Mikan elämään pienestä pitäen ja
vain voimistunut iän myötä.
– Raamattua lukemalla saan vahvistusta elämään. Tärkeintä minulle on uskoa Jumalaan ja Jeesukseen.
Myös seurakunta antaa hyvin paljon.
– Kuljen kirkossa melkein joka sunnuntai, sekä pääkirkossa että Korkalovaaran kappelissa. Ystäviä on aina
mukana.
Mikan lähipiirissä suurta huolta aiheuttaa vaimon Alzheimerin sairaus.
– Tällaisen sairauden kanssa eläviä läheisiä muistuttaisin, että älkää jääkö yksin vaan toimikaa niin, että teillä
on ystäviä. Tauti on sen verran raskas käsiteltävä asia.
Minulle voimia vaimoni hoitamiseen antaa Jumala.
– Ennen kaikkea haluan kiittää aluekappalaista Ilari
Kinnusta. Hänen kanssaan olen jutellut, hän on kuunnellut mielellään ja antanut avun.
Savolaisten perheen ilonaiheita ovat tytär ja tyttären
perheen kaksi lasta.
– Tytär on ollut aikoinaan seurakunnassa töissä ja hän
on vielä kannustanut minuakin mukaan seurakunnan
toimintaan.

Laaja verkosto
yhteyden päässä
Mikalle on auttamistyön myötä kertynyt laaja verkosto
erilaisia ihmisiä ja hän pitää puhelimitse yhteyttä suureen läheisten joukkoon.
– Tämä työ ei lopu koskaan.
Auttamiskeinot ovat moninaiset. Mika on auttanut
myös erästä ihmistä ulkoiluttamalla tämän koiraa, vajaan
vuoden ikäistä vehnäterrieriä.
– Olen käynyt lenkillä koiraystävän kanssa ja käyttänyt
sitä kodissanikin. Koiran kanssa voi jutellakin, eikä tarvitse yksin puhella kävelyllä käydessään.
Energinen Mika jaksaa osallistua myös erilaisiin hengellisiin tapahtumiin. Elokuun alussa hän matkasi Rovaniemeltä Turkuun Hengen Uudistus Kirkossamme ry:n
kesäpäiville. Kesäretken järjestämisestä vastasi kristitty
matkailuyrittäjä Arja Leppäniemi-Kettunen.
Vielä syyskuun alussa Mika Savolainen osallistuu Oulun
hiippakunnan Lähetyspäiville Utajärvellä.
Pasi Kokko
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Palvelukseen halutaan

Päättäjiä seurakuntaan

NYT |

Ehdokasasettelu 17.9. saakka!
Etsimme eri tavoin ajattelevia,
erilaisissa elämän tilanteissa eläviä
ja useita aloja edustavia ehdokkaita
päättäjiksi. Seurakuntavaalit käydään marraskuussa 2018.
Oletko kiinnostunut siitä, kuinka
kirkollisverot käytetään? Entä siitä,
miten monipuolista sinun seurakuntasi toiminta on? Asetu ehdolle,
huomisen kirkkoa tehdään nyt.

Rovaniemi-viikko
2018

Polku päättäjäksi
Pohdi, millaisia arvoja ja asioita haluaisit päättäjänä edistää. Ei haittaa,
vaikka sinulla ei olisi mitään tietoa
nykyisistä valtuustoryhmistä, mutta
niihin kannattaa tutustua siksi,
että saatat löytää sieltä jo valmiin
ryhmän, mihin tulla mukaan.
Jos sopiva ryhmä löytyy, ota yhteyttä sen vetäjään, kysy häneltä lisää
ja ilmoittaudu mukaan.
Jos sopivaa ryhmää ei löydy, voit
perustaa oman valitsijayhdistyksen.
Pyydä mukaan 10 äänioikeutettua
seurakunnan jäsentä ja täyttäkää
yhdessä valitsijayhdistyksen perustamispaperit 17.9. klo 16 mennessä.
Kun olet perustanut uuden valitsijayhdistyksen, lisää siitä tiedot
seurakuntavaalit.fi/valitsijayhdistykset –sivulle. Näin ne, jotka miettivät
ehdokkuutta, löytävät parhaiten jo
olemassa olevat yhdistykset.

Vaalikampanjasta
Puhu vaaleista ystävillesi ja tuttavillesi. Some on hyvä paikka kertoa,
että olet ehdokkaana ja nostaa esiin
asioita, joihin juuri sinä haluat vaikuttaa. Voit laittaa viestiä myös seurakunnan viestintään. Seurakunta
pitää vaaleja esillä monella tavalla,
mutta voit myös itse olla aktiivinen.
Täytä vaalikone, tee itsestäsi na-

Teemana:
”Rovaniemi – rakas kotikaupunkini”
Rovaniemen seurakunnan tapahtumat
Su 2.9.

pakka esittelyvideo ja kerro ehdokkuudestasi siellä, missä olet. Pyydä
ihmisiä äänestämään vaaleissa.
Äänestysnumerot selviävät 1.10.
Tällöin kannattaa tehdä itsestäsi
numerollinen vaalimainos.

Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys on tiistaista
lauantaihin, 6.–10.11. Ennakkoää-

Ehdokasasettelua
koskeva kuulutus
ROVANIEMEN seurakunnassa toimitetaan kirkkolain
(KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 18.11.2018
seurakuntavaalit, jossa vuoden 2019 alusta alkavaksi
nelivuotiskaudeksi valitaan 33 jäsentä
kirkkovaltuustoon.
KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen
seurakunnan edellä mainittuun luottamustoimeen on
ehdokas
• joka viimeistään 17.9.2018 on merkitty tämän
seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,
• joka on konfirmoitu viimeistään 17.9.2018, ja joka
täyttää 18 vuotta viimeistään 18.11.2018
• joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
• joka ei ole vajaavaltainen
• joka on antanut kirjallisen suostumuksensa
ehdokkaaksi asettamiseen,
• joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai
työsopimussuhteessa oleva työntekijä.
VALITSIJAYHDISTYKSEN perustamisasiakirja
liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava
17.9.2018 kello 16.00 mennessä Rovaniemen
kirkkoherranvirastoon, joka on avoinna ma–ke ja pe 8–15, to 8–17 sekä 17.9.2018 kello 8–16.00.
Kirkkoherranviraston osoite on: Rauhankatu 70 A,
96100 Rovaniemi.
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on
saatavana kirkkoherranvirastossa ja verkkosivuilta info.
seurakuntavaalit.fi.

Rovaniemellä 14.6.2018
Rovaniemen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Heikki Kontiosalo
Kuulutus on ollut nähtävänä Rovaniemen seurakunnan ilmoitustaululla
9.8.–17.9.2018.
Kuulutus on julkaistu 8.8.2018 sanomalehdessä Uusi Rovaniemi.

nestyspaikkoja tuodaan lähelle
ihmisiä, voit yhdistää äänestämisen
esimerkiksi kauppareissuun. Varsinainen Vaalipäivä on sunnuntaina
18.11. Muistathan itsekin käydä
äänestämässä! Tulos selviää heti
vaalipäivän iltana, joten mieti myös
sitä, haluaisitteko järjestää vaalivalvojaiset?
Jos tulet valituksi, onneksi olkoon!
Kautesi alkaa 1.1.2019. Vaikket tullut
valituksi, saatat silti päästä seurakunnan luottamustehtäviin.
Jos et itse tällä kertaa ole valmis
lähtemään ehdolle, mieti kuka muu
olisi ja kannusta häntä mukaan.
Paikallinen tieto vaaleista on sivulla
www.rovaniemenseurakunta.fi/seurakuntavaalit.
Harriet Urponen

Kuulutus
äänioikeutettujen
luettelosta

•

Ti 4.9.
•

klo 9–11 Puuroaamu Ounasrinteen
kappelilla

•

klo 17 Pop-Up-Kirkkomuskari kirkossa.
Maistiaisia muskarista, tule tutustumaan ja osallistumaan, soittamaan
ja laulamaan. Vetäjänä seurakunnan
muskariohjaajat ja lastenohjaajat.

Ke 5.9.
•

klo 13 Musiikkivartti ja urkujen esittely,
kanttorikaartin toteuttamana

•

klo 18 Arki-illan ehtoollinen kirkossa

•

klo 18 Virsikirja tutuksi –ilta Meltauksen kappelissa

•

klo 18 Miesten saunailta Norvajärven
leirikeskuksessa

To 6.9.
•

ROVANIEMEN seurakunnassa toimitetaan 18.11.2018
seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet
kirkkovaltuustoon.
ÄÄNIOIKEUTETTUJEN luettelo on valvonnan alaisena
nähtävänä seurakunnan jäsenille maanantaina 3.9.2018
kello 10–14 ja tiistaina 4.9.2018 kello 15–19
kirkkoherranvirastossa, osoite Rauhankatu 70 A,
96100 Rovaniemi.

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on
merkitty kaikki viimeistään 18.11.2018 16 vuotta
täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2018 merkitty
tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.
OIKAISUVAATIMUKSEN äänioikeutettujen luettelosta
saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on
oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen
luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on
luettelossa virheellinen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä
6.9.2018 kello 16.00 mennessä kirkkoherranvirastoon,
osoite Rauhankatu 70 A, 96100 Rovaniemi.
Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 1.10.2018
pidettävässä kokouksessaan.
Rovaniemellä 14.6.2018
Rovaniemen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Heikki Kontiosalo
Kuulutus on ollut nähtävänä Rovaniemen seurakunnan ilmoitustaululla
24.8.–4.9.2018.
Kuulutus on julkaistu 29.8.2018 sanomalehdessä Uusi Rovaniemi.

klo 18 kirkossa Tommi Läntisen konsertti – An Evening with Tommi Läntinen, liput 10€.

klo 17–19 Syyskauden avaus Korkalovaaran kappelin pihalla. Yhteislaulua,
hartaus, grillimakkaraa, kahvit, askartelua, pihapelejä, kappelin esittely jne.
Tervetuloa kaikenikäiset!

Pe 7.9.
•

klo 15 Vaivaton vihkihetki kirkossa

•

klo 18–20 Donkkis Big Night Muurolan
kappelilla

La 8.9.
•

klo 15 Alttarifreskon esittely, Noora
Tikkala 30 min. Historiahuone avoinna
klo 17 saakka, esillä mm. 300 vuotta
vanha Raamattu ja vanhoja kirkkotekstiilejä. Taiteiden yön tapahtuma.

•

klo 18–20 Donkkis Big Night Ounasrinteen kappelilla

Su 9.9.
•

klo 10 messu kirkossa, kappalainen
Heini Kestin virkaan asettaminen,
uusien työntekijöiden siunaus.

•

klo 15 Pyhät meiningit Ounasrinteen
kappelilla

6 AJANKOHTAISTA

29.8.2018 Pääsky

NÄKÖKULMA
KOTISEURAKUNTAAN |

VAPAAEHTOISTYÖ
MONEN HARRASTUS
Yhä useampi ihminen
haluaa tehdä vapaa
ehtoistyötä.
Kun vuonna 2015
vapaaehtoistyötä teki
33 % suomalaisista,
on tänä vuonna
määrä jo 40 %.

SAMAAN aikaan kuitenkin on nähtävillä
ilmiö, että vapaaehtoistyötä tehdään vähemmän. Kun vuonna 2015 vapaaehtoiset antoivat aikaansa vapaaehtoistoimintaan keskimäärin 18 tuntia kuukaudessa,
oli vuonna 2018 vastaava luku enää 15
tuntia.
Eniten vapaaehtoistyötä tekevät naiset
ja nuoret. (Taloustutkimus 2018)
Rovaniemen seurakunnassa on siirrytty uuteen Vapaaehtoistyo.fi –portaaliin,
jonka kautta on helppo hakeutua lyhytkestoisiinkin tehtäviin. Pastori Noora Tikkala
näkee haasteelliseksi ihmisten saamisen
vapaaehtoistehtäviin seurakunnassa.
– Yhtä tärkeää on kuitenkin saada työntekijät ymmärtämään, että vapaaehtoisten
mukaan ottaminen palvelee molempia
osapuolia.
Hänen mukaansa vapaaehtoistyöntekijöitä toimintaansa mukaan toivoo yhä
useampi taho.

– Ihmiset eivät nykyään halua sitoutua
erilaisiin tehtäviin, joita vapaaehtoiset
pitkäkestoisiin vapaaehtoistöihin, vaan
voivat messussa olla toteuttamassa.
enemmän heitä kiinnostaa lyhyet tem– Messusta tulee aina elävämpi, kun
mukana on muitakin, kuin seurakunnan
paukset tai tilaisuudet, joissa voi auttaa
työntekijöitä. Esimerkiksi on hyvin tärkeä
helposti ilman pelkoa siitä, että joutuu
tehtävä olla ovella tervehtimässä ja toivotliian koville.
Noora Tikkalan mielestä kuitenkin
tamassa tervetulleeksi kirkkoon saapuvia.
toivetta matalan kynnyksen toiminnasta
Hymy ja silmiin katsominen tuovat hyvän
on rovaniemeläisten parissa. Tähän
mielen molemmille osapuolille.
toiveeseen vastataan tänä syksynä
järjestämällä Kirkkoväärti –
KIRKKOVÄÄRTI –koulutukILM OIT TAUD U
koulutus.
sessa saadaan valmiuksia
U–KO
I
RT
KIR KKOVÄÄ
myös Raamatun teksKLO
LU TU KS EE N MA 10.9.
ENNEN vanhaan kirkkotinlukijan ja kolehdin
AIILM
ON
US
UT
UL
17–20, KO
kantamisen tehtäviin.
väärti oli kirkonisäntä.
INE N 5.9.
NE N. ILM OIT TAUT UM
SA
Mukana on myös koSyyskuussa toteutetES
TE
OIT
OS
SÄ
ES
ME NN
YO.FI/
tava Kirkkoväärti –
keneempia seurakunWW W.VAPAA EH TO IST
koulutus valmentaakin
nan vapaaehtoisia,
ROVA NIE MI
T
ihmisiä toteuttamaan
Noora Tikkala lupaa.
LISÄT IET OJA AN TAVA
messuja ja jumalanNO OR A TIK KA LA
palveluksia. Tulevia
P. 04 0 137 298 8
Harriet Urponen
kirkkoväärtejä opastetaan
TA I PIR ITA BU CH T
P. 04 00 365 878 .

Janna Salmi:

Vapaaehtoistyö toi minut seurakuntaan
JOUNI HAGSTRÖM

JANNA SALMI on harrastanut vapaaehtoistyötä monenlaisissa yhdistyksissä ja esimerkiksi SPR:llä jo pitkään.
Kun hän muutti takaisin Rovaniemelle, hän halusi tulla mukaan seurakuntaan.
– Koen tärkeäksi sen, että saan olla
mukana auttamassa muita. Erityisesti haluan kutsua mukaan heitä,
jotka kokevat kirkon kynnyksen liian
korkeaksi. Myös maahanmuuttajien
auttaminen on sydämelläni, Janna
Salmi kertoo.
Vaikka hän itse tekee seurakunnassa
hyvin monipuolisesti erilaisia vapaaehtoistehtäviä, hän korostaa, että lyhytaikaisestakin työstä voi olla paljon apua.
– Antaessaan muille, saa itse paljon.
Itse toivoisin myös vastuullisempia
tehtäviä, joissa korostuu muiden kohtaaminen.
JANNA SALMI kokee, että Jumala voi
kutsua ihmistä lähelleen juuri vapaaehtoistyön kautta.
– Ihmisen motiivit vapaaehtoistyöhön voivat olla moninaisia. Yksi haluaa
tehdä hyvää, toiselle on tärkeää sosiaalinen ulottuvuus ja kolmas haluaa käyttää omia lahjojaan muiden hyväksi. Oli
miten oli, vapaaehtoistyö on tärkeää.
Janna Salmi rohkaisee mukaan seurakuntaan.
– Ei täällä tarvitse olla mitenkään
”uskovainen”, voi olla sellainen kuin
on! Vapaaehtoistyö voi olla vaikka
uusi harrastus. Helposti sitä tohotetaan omissa jutuissamme, kuljetaan
ihmisten ohi. Jospa kutsuisimme heitä
mukaan, Janna miettii.
Harriet Urponen

Janna Salmi tekee mielellään vapaaehtoistyötä kirkossa myös siksi, että kirkon vapaaehtoistyössä ei ole kiellettyä puhua Jeesuksesta.
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Miksi kristillistä
kasvatusta tarvitaan?
KUVAT: HARRIET URPONEN

KUNNALLISELLE varhaiskasvatukselle ja perusopetukselle on yhä enemmän
vaihtoehtoja. Suomessa on
28 kristillistä päiväkotia
ja 17 yksityistä kristillistä
koulua.
PÄIVÄKOTI Ninnikka on juuri aloittamaisillaan toimintaansa 1.9. alkaen. Aiemmin
Päiväkoti Esikon nimellä
toimineen kristillisen päiväkodin liiketoiminta siirtyy
syyskuun alusta lukien
Nina Aspegrénille, joka on
työskennellyt päiväkodissa
pitkään.
– Ninnikka on ollut lapsuuden lempinimeni ja iloitsen,
että nyt pääsen toteuttamaan
omaa unelmaani päiväkodista. Perheet ovat tuttuja pitkältä ajalta ja tuntuu hyvältä
aloittaa uudessa roolissa.
Päiväkodissa noudatetaan
yleistä kaupungissa voimassa
olevaa varhaiskasvatussuunnitelmaa. Silti kristillinen
arvopohja näkyy päiväkodin
arjessa.
– Ensisijaisesti ajattelen,
että kristillisyys näkyy meidän aikuisten tavassa toimia
lasten ja perheiden sekä toistemme kanssa. On tärkeää,
että lapsi tuntee meidät turvalliseksi ja uskaltaa kertoa
meille asioita. Sisällöllisesti
kristillisyys näkyy aamusta
alkaen. Meillä päivä alkaa
sillä, kun siunaamme
päivän laulamalla.
Samoin ruoka siunataan
rukouksella ja muutenkin vietetään kristillisiä
juhlia kirkkovuoden
mukaan.
Esimerkiksi pian
tulevana Mikkelinpäivänä
Ninnikassa käsitellään lasten
kanssa enkeli –teemaa hyvin
monipuolisesti.
– Puhumme ja opetamme
enkeleistä, laulamme niistä
tehtyjä lauluja ja tietysti askartelemme enkeleitä, Nina
Aspegren sanoo.
NINA ASPEGRÉNIN mukaan
hyvyys ja hyvät tavat sekä
käsitys oikeasta ja väärästä nousevat kristillisestä
perinteestä.
– Meillä lasten kanssa
harjoitellaan anteeksi pyytämistä ja antamista sekä
suvaitsevaisuutta. Aika moni
vanhempi haluaa opettaa
lapselleen iltarukouksen ja
tehdä näin hänelle tietoiseksi
sen, että on joku, jolta voi
pyytää apua ja johon turvata
hädän hetkellä.
– Lapsi oppii katsomaan
maailmaa avarammin tutustumalla moniin eri kulttuureihin, mutta eri uskontoja
emme opeta. Se on koulun
tehtävä.
ROVANIEMEN kristillinen
koulu aloittaa syksyllä kolmannen toimintavuotensa.
Koulun johtajaopettaja Mari
Valtiala iloitsee kasvavista
oppilasmääristä.
– Syksy on lähtenyt käyntiin vauhdikkaasti. Meillä
on Rovalan kansalaisopiston
yhteydessä uudet, remontoidut tilat ja oppilaita on
yhdysluokkaopetuksessa

TUOMASMESSU
Olet lämpimästi tervetullut suunnittelemaan
syksyn Tuomasmessuja!
Vapaaehtoisten kokoontuminen iltapalan
merkeissä seurakuntakeskuksen juhlasalissa
tiistaina 4.9. klo 18.
Sinulle on ihan oma paikka Tuomasmessussa!
Mukana aluekappalainen Anne Lehmus.

www.rovaniemenseurakunta.ﬁ
Leiri päihderiippuvaisille Norvajärvellä 24.-27.9.
Kristillisessä koulussa on jo kolme opettajaa. Elina Alatalo (vas.)
Johanna Reimi (takana) ja Mari Valtiala

Nina Aspegrén aloittaa
yrittäjänä päiväkodissa,
jossa hän on ollut jo
työssä 14 vuotta. Uuden
päiväkodin nimi on
Ninnikka.

maailmankatsomuksellisille kysymyksille.

kaikilla alakoulun luokilla.
Luokanopettajiakin on jo
kolme.
Kristillisessä koulussa opiskellaan samoja oppiaineita
kuin muissakin peruskouluissa. Kristillisyys näkyy koulun
toimintakulttuurissa, kuten
esimerkiksi aamunavauksissa
ja siinä, että koulussa vietetään kirkkovuoden mukaan
kristillisiä juhlia.
Mari Valtiala kertoo, miten
kristillisyys näkyy koulun
arjessa.
– Se ilmenee aamunavauksissa, kalenterivuoden eri
kristillisten juhlien viettämisessä, uskonnon lisättynä
oppimääränä sekä koulun
muussa toiminnassa, kuten
esimerkiksi ruoan siunaamisena. Sekin tosin on vapaaehtoista – oppilailta ei edellytetä uskonnon harjoittamista
tai kuulumista mihinkään
kirkkoon tai uskontokuntaan,
Mari Valtiala kertoo.

JOHANNA REIMI on työskennellyt koulussa sen perustamisesta lähtien.
– Kristillisyys näkyy vuorovaikutuksessa, oppilaat
saattavat kysellä ja keskustella avoimesti katsomukseen
liittyvistä asioista. Keskusteluun annetaan mahdollisuus
ja opettajana annan tilaa

KRISTILLISESSÄ koulussa
nähdään selkeästi kristillisyyden merkitys länsimaisessa kulttuurissa. Koulussa
tehdään näkyväksi esimerkiksi se, mistä koulujärjestelmän juuret ovat lähtöisin.
Arvomaailma näkyy erityisesti tavassa kohdata muita.
– Jokainen ihminen on
Jumalan luomana äärettömän arvokas, Mari Valtiala
korostaa.
Silti koulussa korostuu
katsomustietoisuus, eli oppisisällöissä ei käsitellä vain
kristinuskoa, vaan muitakin
maailmankatsomuksia.
– Näin oppilaat saavat
valmiuksia ymmärtää, miksi
ajattelemme tietyllä tavalla.
Vaikka joku toinen ei jakaisi
samaa maailmankatsomusta kuin sinä, hän on silti
arvokas.
Sekä kristillisessä päiväkodissa että koulussa seurataan
mietteliäinä yhteiskunnallista keskustelua kristillisen
arvopohjan oikeutuksesta
opetus- ja kasvatustoiminnassa.
– On yleissivistystä oppia
kristillisyydestä. Se auttaa
meitä ymmärtämään, mistä
juuremme muodostuvat,
Mari Valtiala sanoo.
Sekä päiväkodissa että
koulussa korostuu avoin
toimintakulttuuri.
– Tervetuloa tutustumaan
toimintaamme!
Harriet Urponen

Alkoholin ja muiden päihteiden käytöstä kehittyy
usein vakava ongelma josta ei useinkaan selviä omin
voimin. Seurakunnan diakoniatyö järjestää leirin naisille
ja miehille, leirin tarkoituksena on tukea päihteistä
vapaaseen elämään.
Leirimaksu 40€.
Lähtö srk-keskuksesta ma klo 9.30,
leiri loppuu to klo 12.

Ilmoittautuminen ja tiedustelut 14.9. mennessä:
diakoni Antti Härö, 040-7687606.

93,4MHz

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

Perinteinen

Pallo pyörii-jalkapalloturnaus
Perjantaina 31.8. klo 11
Keskuskentällä
Joukkueina mukana ovat Rovaniemen kaupunki,
Rovaniemen seurakunta, Puolustusvoimat ja
Vastaanottokeskus.
Peliaika on 2x20minuuttia.
Rovaniemen erotuomarikerhon jäsenet tuomitsevat
ottelut ja Rovanimen sotilaskotisisaret kahvittavat
otteluvieraita.

Tervetuloa kannustamaan joukkueita!
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Arttu Salonen
pääsi uudelle matkalle
Lapsen syntymä
toi seurakuntaan
ja rippikoulu opetti
avautumaan.
NELIKYMPPINEN rovaniemeläinen Arttu
Salonen oli vuosi sitten kesällä umpikujassa. Avioliitto oli päättymässä eroon ja
hän eli pimeissä tunnelmissa.
– Silloin tunsin, että olin jo luovuttamassa, enkä voinut ajatellakaan, että asiat
voisivat olla toisin.
Sitten eteen voi tulla yksi pieni tapahtuma tai sattuma ja kaikki muuttuu: Arttu
kohtasi nykyisen avopuolisonsa ja alkoi
uusi yhteinen, valoisa taival.
– Iso opetus on, että koskaan ei ole liian
myöhäistä. Aina on toivoa paremmasta. Se
vaatii rohkeutta ja pitää tehdä ratkaisuja,
välillä joutuu loukkaamaankin toisia ihmisiä. Ei saa luovuttaa, Arttu kertoo.
Viime vuoden lopulla selvisi myös, että
Artusta on nelikymppisenä tulossa isä,
kun perheeseen syntyy esikoinen. Alkoi
odotuksen aika.
– Avovaimoni kuuluu kirkkoon. Minä
taas en aiemmin ole ollut seurakunnan
jäsen. Kun lapsi syntyy, niin halusimme,
että kaikki ovat siinä yhtenäisesti mukana.
Aikuisrippikoulu oli tapa, jolla seurakuntaan liitytään. Näistä lähtökohdista tälle
matkalle lähdettiin.

”

Armo.
Armo on uusi alku. Mahdollisuus.
Parantava voima. Sitä voi suoda
lähimmäisilleen, vihamiehilleen
ja mikä tärkeintä itselleen. Mistä
tämä armo tulee se on jokaisen
päätettävä itse. Tärkeintä
on ymmärtää, että me kaikki
ansaitsemme sen.

AIKUISRIPPIKOULU oli Artulle päällisin
puolin tuttu.
– Sitten luin seurakunnan nettisivuilta,
miten se Rovaniemellä toimii. Otin pappiin
yhteyttä ja siitä matka alkoi.
Ennakko-odotukset eivät vastanneet
ihan totuutta.
– Tiettyjä ennakkoajatuksia minulla oli,
mutta onneksi ne osoittautuivat vääriksi.
matka oli ihan erilainen ja paljon antoisampi kuin kuvittelin.
Kevään ensimmäisessä palaverissa Arttu
keskusteli vt. seurakuntapastorin Kaija-Liisa Keräsen kanssa siitä, mitä aikuisrippikoulu on.
– Lopputulos oli se, että joka toinen
torstai istuimme papin kanssa kahden ja
keskustelimme Raamatusta ja uskosta,
Arttu kertoo.
– Kävimme myös aika syväluotavaa
keskustelua siitä, millainen elämä minulla
on ja avasimme hieman taustaa: miten elämäni teemat näkyvät Raamatussa ja mitä
Raamatusta voi näihin teemoihin saada?
– Tämä oli avaava kokemus ja varmasti
myös papille oli yhtä avaava kokemus.
Vaatii aina samalla tavalla itsestään antavan ihmisen, että syntyy tällainen yhteinen kokemus.
NYT ARTTU on päässyt paljon syvemmälle siinä, mitä usko voi olla.
– Aikuisripari on laajentanut uskon näkemystä ja mitä kaikkea usko itselleni on.
Raamattu on tullut tutummaksi ja sieltä
olen löytänyt omaan elämään vielä kiinteämmin kuuluvia teemoja. Se kai tässä on
suurin opetus.
– Jälkikäteen voi ajatella, että olisi voinut
jo aikaisemminkin käydä näitä asioita läpi
mutta oppia ikä kaikki.
– Ehkä suurin opetus on, että pitää avata
itsensä voidakseen kokea jotain erityistä.
Se kyllä onnistui ja yllätti.

Rakkaus

”

Ei rakkaus ole isoja tekoja. Tai ylenpalttisia
lahjoja. Rakkaus on pieniä, mutta merkityksellisiä sanoja arjessa. Pieniä, mutta tarkoituksenmukaisia tekoja toisen hyväksi.
Läsnäoloa ja tukea
silloin, kun toisella on heikompi
hetki. Rakkaus
on uskollisuutta.

kirjoittaa
Askeleita
isyyteen
-blogia jo
viime marraskuussa,
kun kävi
selväksi
että hänestä on
tulossa isä.
– Olen kirjoittanut isyyteen ja
raskauteen liittyviä

asioita, mutta myös aikuisrippikoulusta.
Blogin sisältö on ollut hyvä lisä rippikoulussani: olen aukaissut kotitehtävieni
tekstejä blogissa.
Ja lopuksi vielä se kaikkein tärkein asia.
Arttu Salonen kirjasi Askeleita isyyteen
-blogiinsa 13. elokuuta seuraavan merkinnän kertoakseen kaksi päivää aiemmin
tapahtuneesta jännittävän odotusajan
huipennuksesta:
”Kapteeni saapui luoksemme varhain lauantaiaamuna. Vauva ja äiti
voivat hyvin. Isä on kohtuudella
sekaisin.”
Pasi Kokko
Lainaukset ovat Arttu Salosen
kirjoituksista osana aikuis
rippikoulun opintoja.

Ylpeä isä Arttu Salonen
ja 11. elokuuta syntynyt
perheen esikoinen,
Kapteeni. ”Poikamme
on täydellinen. Hän on
paljon enemmän kuin
olisin koskaan voinut
kuvitella. Enemmän
kuin osiensa summa”,
Arttu kirjoittaa
blogissaan.

ARTTU ROHKAISEE osallistumaan
aikuisrippikouluun avoimin
mielin.
– Ei kannata ennakolta
lähteä miettimään mitä
joku kokemus sinulle antaa.
Aina kun avaa itsensä, niin
pääsee hyvään lopputulokseen, kokee ja oppii uutta.
Arttu alkoi myös

Rippikouluun
aikuisena?

RIPPIKOULU on perehtymistä elämän ja uskon kysymyksiin. Tämä voi toteutua nuoruudessa tai aikuisena.
Useimmat käyvät rippikoulun 15 vuoden iässä, mutta
joka vuosi noin 1000 suomalaista aikuista osallistuu
luterilaisen kirkon rippikouluun.
Aikuisena voit käydä rippikoulun yksityisesti tai
pienessä ryhmässä.

MARJORIINA MANNERMAA

OSA AIKUISISTA tulee rippikouluun, kun suunnitelmissa on kirkkohäät. Joku on saanut kutsun
kummin tehtävään, mikä edellyttää rippikoulua ja konfirmaatiota. Joku taas etsii elämänsä
suuntaa ja tarkoitusta. Rippikoulu onkin hyvä
mahdollisuus punnita elämän arvoja ja valintoja.
Aikuisrippikoulua käydään vähintään 20 tuntia
ja se on maksuton.
Jos olet kiinnostunut aikuisrippikoulusta, ota
yhteyttä esimerkiksi päivystävään pappiin tai
sinulle tuttuun pastoriin.
Lisätietoa löydät Rovaniemen seurakunnan
verkkosivulta www.rovaniemenseurakunta.fi
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SYYSALLAKKA | Tapahtumat
Tarkemmat tiedot kulloinkin lähipäivien tapahtumista näet Uusi Rovaniemi-lehdestä keskiviikkoisin ja www.rovaniemenseurakunta.fi
ROVANIEMEN KIRKKO
Sunnuntaisin klo 10 messu kirkossa.
Tiistaisin klo 8.30 Aamun rukoushetki kirkon sakastissa.
Keskiviikkoisin klo 18 arki-illan ehtoollinen kirkossa.

ja pianoteoksia. Sirkka Kuula, viulu,
Katri Säkö-Arias, piano, Kaisa Kuula-Bullat, alttoviulu.

KESKIKAUPUNKI

31.8. Klo 11 Pallo Pyörii – jalkapalloturnaus Rovaniemen keskuskentällä.
2.9. klo 18 An Evening with Tommi
19.9. klo 18 Norvajärvellä miesten
Läntinen – Ilta Tommi Läntisen
saunailta, lähtö srk-keskuksen
kanssa. Liput 10€.
edestä 17.30, lauluilta, vetäjänä
3.9. klo 17 oppilaitostyön avajaisMauri Miettunen.
messu, kirkkokahvit kryptassa. Eri22.9. klo 17 OMA-ilta seurakuntalaisten ryhmien esittelyä. Mukana
keskuksessa.
Yliopiston rehtori Mauri Ylä-Kotola,
3.-9.9. Rovaniemi-viikko. Teemana
Heini Kesti, Kari Yliräisänen.
”Rovaniemi – rakas koti11.9. klo 19 konsertti, Krakovan
kaupunkini”
2. asteen Musiikkikoulun ka4.9. klo 17 kirM IESTEN
mariorkesteri. Vapaa pääsy.
kon kryptassa
14.9. klo 19 Lapin SotilasPop-Up kirkRA AMATTU PI Isoittokunnan vaskikonkomuskari,
RI
sertti. Vapaa pääsy, ohjelsisäänkäynti
N
RA
KO RK ALOVAA
ma 10€.
VapaudenA
ISS
EL
KA PP
15.9. klo 13–15 rukousiltien puoleiPA RIT TOMI EN
tapäivä kirkon kryptassa.
sesta ovesta.
OJ EN TO RSTA I
KK
VII
15.9. klo 18 “Yhteistä tietä”
Maistiainen
KLO 19.30.
–levynjulkaisukonsertti.
kirkkomuskaJaakko Löytty & Selloduo Varista. Haluatko
ronen. Liput 15/10€, sisältää ohjeltietää millaista on
man. Samalla Radio Dei 15 vuotta
seurakunnan muskarissa?
Rovaniemen juhlakonsertti.
Tule tutustumaan, osallistumaan,
16.9. klo 18 Tuomasmessu.
soittamaan ja laulamaan. Vetäjinä
20.9. klo 19 kamarimusiikkikonseurakunnan muskari- ja lastenohsertti, Maria Ala-Hannula piano,
jaajat. Muskarit tapahtuvat
Ksenia Milas viulu. Vapaa pääsy,
non-stoppina. Voit tulla joko klo
ohjelma 10€.
17, 17.30 tai 18 alkavaan muska23.9. klo 10 Jutajaismessu. Mesriin. Lähtö kryptan eteisaulasta.
sun jälkeen srk-keskuksessa JutaVapaa pääsy.
jaisten päätöstilaisuus, maakunta5.9. klo 13 kirkossa Musiikkivartti
lauluja Minna Siitosen
ja urkujen esittely, kanttorikaartin
johdolla.
toteuttamana.
28.9. klo 19 ”Kaiu,
5.9. klo 18 kirkossa Arki-illan ehkaiu, lauluni” –
toollinen.
Toivo Kuulan
5.9. klo 18 Norvajärvellä
muistokonsertti,
miesten saunailta, lähtö
viulu-, alttoviulusrk-keskuksen edestä 17.30,

vetäjänä Vesa-Pekka Koivuranta.
sanajumalanpalvelus. Kirkkokahvit.
7.9. klo 15–18 Vaivaton vihkihetki.
30.9. klo 13 Sinetän kappelissa perKryptassa on tarjolla hääpareille ja
hepyhä. Lastenohjaaja Martta Hakvieraille kakkukahvit.
karaisen eläkejuhlat.
8.9. klo 15 kirkossa alttarifreskon
esittely, Noora Tikkala 30 min.
OUNASVAARA
Historiahuone avoinna klo
17 saakka, esillä mm.
2.9. klo 15 kappeRA AMATTU300 vuotta vanha Raalissa messu.
PI IR I
mattu ja vanhoja kirk4.9. klo 9–11
N
EE
OU NA SR INT
kotekstiilejä.
kappelilla PuuKA PP ELISSA ALKA A
8.9. klo 17 OMA-illat
roaamut aloit19.9. KLO 18-20.
alkavat seurakuntatavat syyskaukeskuksessa. Mukana
den. JärjesteVETÄ JÄ NÄ TO IM II
Timo Pöyhönen HU:n
tään joka tiistai.
PA STOR I
toiminnanjohtaja, haas8.9. klo 17–19
MI KKO RE IJO NE N.
tattelussa Tiina Eskelinen.
kappelissa Donkkis
9.9. klo 10 messu kirkossa,
Big Night.
kappalainen Heini Kestin virkaan
9.9. klo 15 kappelissa Pyasettaminen, uusien työntekijöiden
hät Meiningit.
siunaus.
15.9. klo 17 kappelissa saksalainen
messu.
16.9. klo 15 kappelissa messu.
KORKALOVAARA
23.9. klo 15 kappelissa messu.
30.9. klo 10 kappelissa Rovanie2.9. klo 13 kappelissa messu. Kirkmen rovastikunnan kehitysvamkokahvit.
6.9. klo 17–19 kappelin pihalla syys- maisten kirkkopyhä. Tilaisuudessa
on selkokielinen messu ja kakkukauden avaus. Yhteislaulua, harkahvit.
taus, grillimakkaraa, kahvit, askar30.9. klo 15 kappelissa messu.
telua, pihapelejä jne.
9.9. klo 13 kappelissa kansanmessu. Kirkkokahvit.
ALAKEMIJOKI
16.9. klo 13 kappelissa messu.
Kirkkokahvit.
2.9. klo 10 kappelissa messu.
23.9. klo 13 kappelissa messu,
7.9. klo 17–19 kappelissa Donkkis
Korkalovaaran kappelin 30v juhla.
Big Night.
9.9. klo 10 kappelissa messu.
11.9. klo 10–12 kappelissa alkavat
OUNASJOKI
Puuroaamut.
16.9. klo 10 kappelissa messu.
2.9. klo 11 Sinetän kappelissa mes20.9. klo 9.30 kunniakäynti Ritasu. Kirkkokahvit.
harjun jääkäripatsaalla.
5.9. klo 18 Meltauksen kappelissa
23.9. klo 10 kappelissa messu.
Virsikirja tutuksi-ilta. Taksia saa
27.9. klo 18 kappelissa virsi-ilta, klo
käyttää.
17.30 Hirvaan diakoniakylätoimi16.9. klo 11 Sinetän kappelissa
kunta tarjoaa kahvit
messu. Kirkkokahvit.
ruokapankin työn tukemiseksi.
23.9. klo 10 Meltauksen kappelissa

30.9. klo 14 kappelissa Pyhät Meiningit.

YLÄKEMIJOKI
9.9. klo 10 Auttin kappelissa jumalanpalvelus.
9.9. klo 12 Viirin kappelissa messu.
23.09. klo 10 Viirin kappelissa messu. Messun jälkeen Yläkemijoen
alueen 4v ja 70/80v juhla srk-kodilla.

SAAREN-NAMMANKYLÄT
2.9. klo 11 Aapakirkossa syyskauden avaus.
9.9. klo 11 Aapakirkossa 4 vuotiaiden synttärit.
11.9. klo 18 Jouttikeron kappelissa
virsi-ilta.
13.9. klo 18 Aapakirkossa Virsikirja
tutuksi-yhteislauluilta. Kirkkokahvit.
16.9. klo 11 Aapakirkossa messu.
16.9. klo 13 Jouttikeron kappelissa
messu.
23.9. klo 11 Aapakirkossa messu.
27.9. klo 18 Aapakirkossa Virsikirja
tutuksi-yhteislauluilta.
30.9. klo 11 Aapakirkossa messu.
30.9. klo 13 Jouttikeron kappelissa
messu.

NAISTE N
RA AMATTU PI IR I

ALOIT TA A SY YSKAUD
EN
KIR KO N KRYP TA SSA
4.9. KLO 18 .
KO KO ONTU U
TII STAISIN.

DIAKONIATYÖN TOIMINTAA SYKSYLLÄ 2018
KESKIKAUPUNKI
Rantavitikan diakoniakerho aloittaa
syyskauden Keltakankaan kerhohuoneeella to 13.9. klo 13.Kkokoontuu parittomilla viikoilla torstaisin.
Katulähetysillat maanantaisin 10.9.
alkaen klo 17–18.30 seurakuntakodin yläsalissa, Rauhank. 70 f. sanaa,
laulua, keskustelua kahvikupposen
äärellä.

OUNASRINNE
Torstaikerho Ounasrinteen kappelilla aloittaa syyskauden 6.9. klo 11–
13. kokoontuu parillisilla viikoilla.
Puuroaamu Ounasrinteen kappelilla
aloittaa syyskauden 4.9. klo 9–11.
järjestetään joka tiistai. Korkalovaara
Varttuneiden kerho Ylikylän koululla aloittaa syyskauden ma 10.9.
klo 14.15. Kokoontuu neljän viikon
välein.
Eläkeläisten kerho Korkalovaaran
kappelissa aloittaa syyskauden ti
11.9. klo 13. Kokoontuu parittoman

viikon tiistaina.
Diakonianpäiväkahvit ylikylän koululla alkavat syyskauden ma 24.9.
klo 14.15. Kokoontuu neljän viikon
välein.

ALAKEMIJOKI
Kaikenikäisten kerho kivitaipaleessa taipaleen koululla, taipaleentie
65, maanantaina klo 9.30–11:
10.9, 24.9., 8.10., 22.10, 5.11., 19.11.
ja 3.12.
Puuroaamu ja kaikenikäisten kerho Muurolan kappelilla, Kirkkokumpu 1, tiistaina klo 10–12:
• 11.9. puuroaamu, kaikenikäisten kerho ja perhekerho.
• 25.9. kaikenikäisten kerho.
• 9.10. puuroaamu, kaikenikäisten kerho ja perhekerho.
• 23.10. kaikenikäisten kerho.
• 6.11. puuroaamu, kaikenikäisten kerho ja perhekerho.
• 20.11. kaikenikäisten kerho.
• 4.12. puuroaamu, kaikenikäisten kerho ja perhekerho.

Puuroaamuun kuljetus: Jaatila Rannantie klo 8.55, Jaatilansaari klo
9.10, Muurolanpalvelutalo, Totontie 7
klo 9.30, Varpukoti, Totontie 12 klo
9.35, Karvontie 1 klo 9.40, Muurolan
kappeli klo 9.40. Kyydin hinta 5 €.
Tarvitessasi kyytiä kotiovelta ole yhteyksissä laila junttiin, 0400 152 243.
Virsi-illat Muurolan kappelilla, Kirkkokumpu 1, torstaisin klo 18. hirvaan
diakoniakylätoimikunta tarjoaa kahvit ruokapankin työn tukemiseksi
klo 17.30.: 27.9., 1.11. ja 29.11.

SAAREN-NAMMANKYLÄT
Nammankylien tiistaikerho Jouttikeron kappelilla parillisen viikon
tiistai 4.9. alkaen klo 13–14.30.
Seurakuntakerho Nahkurinpolku
5e kerhohuoneella parillisen viikon
tiistai 4.9. alkaen klo 10–11.30.
Diakoniakerho kaiken ikäisille aapakirkon luukussa parittoman viikon
keskiviikko 12.9. alkaen klo 17– 19.
Äijien soppakerho Aapakirkon luukussa torstaisin klo 8–12.

Ryhmä alkaa 30.8. kokoontumiskertoja 14. pieni ryhmä,
6–8 miestä.
kerho toteutetaan kuntouttavana työtoimintana, ole yhteydessä omaan sosiaalityöntekijääsi tai seurakunnan diakoniatyöntekijään, mirva suni, 040 564 4639 tai mirva.suni@evl.fi

OUNASJOKI
Tiistaikerho Sinetän kappelissa parillisen viikon tiistai klo 10.30–12 alkaen 4.9.
Kotiseutupiiri Meltauksen kappelissa parillisen viikon torstai klo 10–
12 alkaen 6.9.
Torstaikerho maijasen kappelissa
kerran kuussa klo 13–14.30 alkaen
20.9.

YLÄKEMIJOKI
Oikaraisen aikuisten kerho koulun
nuorisotilassa klo 15 maanan-

taisin 24.9., 22.10. ja 19.11.
Varttuneiden kerho Auttin kappelissa klo 10.30 tiistaisin 25.9.,
16.10., 13.11. ja to
13.12.
Toimintapäivä Viirin
seurakuntakodissa
klo 10 torstaisin
13.9., 11.10. ja 8.11.
Tennilän kylätalon
kerho klo 10.30 tiistaisin 4.9., 9.10, 30.10.
ja 27.11.
pekkalan diakoniapäiväkahvit ilmoittavat kokoontumisensa erikseen.
Puuroaamut viirin seurakuntakodissa klo 9.30–10 maanantaisin
17.9., 22.10. ja 19.11.
Aamupuuro lisukkeineen ja kahvit.
viirin srk-kodissa lapsiperheille
perhekerho klo 10–11.30 ja kappelissa aikuisille alustus ja keskustelua
klo 10–11.30.
JATKUU
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VIITTOMAKIELISILLE JA
HEIDÄN LÄHEISILLEEN
Keskiviikkona 29.8. klo 11–13 kokoontuminen seurakuntakodin
yläsaliin, Rauhankatu 70F. Kuurojenpappi Päivi Liiti on mukana.
Jos on hyvä sää, menemme yhdessä ulos kirkkolammenympäristöön
ja laavulle.
Viittomakielisten Keittopäivä
Korkalovaaran kappelissa,
Vaaralammentie 3, keskiviikkoisin
klo 11-13:
• 26.9.
• 24.10. mukana diakonissa
Marja-Liisa Ylipulli
• 21.11. hartaus kuurojenpappi
Päivi Liiti.

tiedustelut
Marja-Liisa Ylipulli, diakonissa
marja-liisa.ylipulli@evl.fi
040 514 2816
Rovaniemen seurakunta
Päivi Liiti
kuurojen pappi
paivi.liiti@evl.fi
044 755 5554
Oulun hiippakunta

LÄHETYSPIIRIT
Lähetyspiiri on ryhmä, jossa kuulet
lähetystyön terveisiä maailmalta,
saat hiljentyä hartaudessa, rukoilla,
vaihtaa kuulumisia ja tukea
nimikkolähettejä taloudellisesti.

Korkalovaaran lähetyspiiri
kappelilla joka toinen maanantai klo
13 alkaen 17.9.
Viirinkankaan lähetyspiiri
Keltakankaan kerhotila,
Keltakangas 2-4, joka toinen torstai
klo 13 alkaen 6.9.
Helmikammarin lähetyspiiri
kerran kuussa tiistaina klo 12 alkaen
11.9.
Naisten käsityökahvila srk-koti alasali, Rauhankatu 70 E, joka toinen
tiistai klo 12.30 alkaen 11.9.
Aapakirkon Raamattuja lähetyspiiri
joka tiistai klo 18 alkaen 18.9.

KUOROTOIMINTAA |
Ounasjoen kuoro
keskiviikkoisin Sinetän kappelissa
ko 18, alkaen 12.9.

MUUROLAN KAPPELIN

PUUROAAMUT
Tarjolla herkullinen
aamupuuro leivän ja kahvin kera.

Yläkemijoen kuoro
maanantaisin Auttin kappelissa
klo 17, alkaen 10.9.
Rovaniemen kirkkokuoro
torstaisin kirkon kryptassa klo 13,
alkaen 6.9.
AVE-kamarikuoro
torstaisin kirkon kryptassa klo 18.
Gaudium-vanhan musiikin yhtye
keskiviikkoisin klo 16 kirkossa.

Kokoontumiset 2018 klo 10-11

Tuomaskuoro
keskiviikkoisin srk-keskuksen
juhlasalissa klo 17, alkaen 5.9.

Euron arpajaisilla katetaan kustannuksia.
Puuroaamun jälkeen voit halutessasi
osallistua kaikenikäisten kerhoon tai
perhekerhoon klo 11-12.

Iloiset Musikantit
torstaisin klo 18 srk-kodin
yläsalissa, alkaen 30.8.

11.9., 9.10., 6.11. ja 4.12.

Kehitysvammaisten oma
lauluryhmä. Musikantit
ovat kokoontuneet jo yli 40
vuotta iloitsemaan yhdessä
hengellisen musiikin
laulamisesta. Musikantit esiintyvät
lähinnä seurakunnan tapahtumissa.
Tervetuloa joukkoomme iloiseen!

LAPSIKUOROT
Liekki-kuoro
Aapakirkossa keskiviikkoisin alkaen
5.9. klo 14-15.
Ukulelekerho
seurakuntakeskuksen juhlasalissa
torstaisin alkaen 6.9. klo 16–16.30.
Valonlähde
seurakuntakeskuksen juhlasalissa
torstaisin alkaen 6.9. klo 16.30–
17.30.

Tähdenlento-kuoro
Muurolan kappelissa
perhepyhäkoulun yhteydessä
alkaen 26.8. klo 13.
Lumitähdet-tyttökuoro
seurakuntakodin yläsalissa
torstaisin alkaen 4.10. klo 16.30.
Yhdessä laulamme, yhdessä
teemme, kaksikin ääntä yhteen
sovitamme. Klassista ohjelmistoa,
myös uusia sovituksia. Painottuu
ikäluokkaan 11–15.
Muskarikuoro
kirkon kryptassa torstaisin klo
16.30–17.15. Sisäänkäynti
Vapaudentien puolelta. Syyskausi
alkaa 6.9.

Olet lämpimästi tervetullut!
Tapahtuman järjestää:

Rovaniemen seurakunta,
Muurolan martat sekä
ruokalahjoituksin
K-market ja Sale.

Miesten saunaillat
Norvajärvellä

jatkuvat keskiviikkona 5.9. klo 18,
ilta järjestetään joka toinen keskiviikko
joulukuun 12. päivään saakka.

Tervetuloa mukaan kirkkomuskaritoimintaan!
Muskariryhmissä lauletaan,
leikitään, loruillaan, liikutaan,
soitetaan ja kuunnellaan. Ohjelmistona on sekä perinteisiä että
uudempia lastenlauluja ja loruja.
Muskarihetket tukevat myös
kotien kristillistä kasvatusta sisältäen lasten virsiä sekä muita
hengellisiä lauluja kirkkovuoden
aiheiden mukaisesti.

PERHERYHMISSÄ tärkeää on
vuorovaikutus lapsen ja vanhemman välillä sekä yhdessäolo
koko ryhmän kanssa. Perheryhmiin lapset osallistuvat yhdessä
vanhemman tai muun tutun
aikuisen kanssa. Ryhmät on tarkoitettu 0–5-vuotiaille lapsille.
Tarkempi lukujärjestys löytyy
osoitteesta: www.rovaniemenseurakunta.fi/kirkkomuskari
MUSKARIKUORO. Tule mukaan
ottamaan kuoropolun ensiaskel

muskarikuorossa! Muskarikuoro
kokoontuu kirkon kryptassa to
klo 16.30–17.15 ja on tarkoitettu
noin 5–7-vuotiaille.

KANTELERYHMÄSSÄ soitetaan
pääasiassa 5-kielistä kannelta.
Kanteleen hankinnasta sovitaan
opettajan kanssa kauden alkaessa. Muskarissa on muutama
ylimääräinen kannel,
joita voi käyttää tunneilla, jos ei ole omaa
kannelta. Kanteleryhmä kokoontuu
kirkon kryptassa
ma klo 17.15–18 ja
on tarkoitettu noin
6–8-vuotiaille.
MUSKARIBÄNDISSÄ
soitetaan monipuolisesti muskarista
tuttuja rytmi- ja
melodiasoittimia.

Muskaribändi kokoontuu kirkon
kryptassa ma klo 18.15–19 ja on
tarkoitettu noin 7–10-vuotiaille.
Kaikkien ryhmien syyskausi
alkaa viikolla 35. Vapaita paikkoja
voi tiedustella osoitteesta muskarit.rovaniemi@evl.fi Kirkkomuskareita ohjaavat Sanna Koivuranta-Virtanen ja Henna Väistö.
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Luottamusta
Sanasta
Torstaisin klo 17-18.30:
30.8., 27.9., 25.10. ja 29.11.

Tervetuloa pyhäkouluun

Tule
etsimään

rohkeutta
ja voimia
elämääsi!

Perheasiain neuvottelukeskuksessa os. Maakuntakatu 7

Kirkossa sunnuntaisin klo 10 messussa saarnan aikana. Ryhmä kokoontuu
urkulehterin takahuoneessa, käynti kirkon eteisestä opaspöydän puolelta.
Tila on perheiden käytössä koko messun ajan.

Tied. Raija 040-741 8329 tai Tiina 045-268 3374.
Yhteistyössä Pohjois-Suomen syöpäyhdistys ry.

Muurolan kappelilla perhepyhäkoulu klo 14: 26.8.,
23.9., 14.9., 28.10., ja 25.11.

SYKSYN 2018
TUOMASMESSUT

Rautiosaaressa kodeissa pyhäkoulu sunnuntaisi,
tiedustelut
Marketta Haukipuro 044 373 0483.

Rovaniemen kirkossa klo 18

Punaisen talon pyhäkoulu, Länsirinteentie 4,
torstaisin klo 18–19, aloittaa 6.9.

Su 16.9, 14.10., 11.11. ja 9.12.
Pysähdy, lepää ja löydä voimaa.
Kirkosta löytyy paikka sinulle.
Olet lämpimästi tervetullut!

Ounasrinteen kappelin pyhäkouluryhmälle etsitään
toista ohjaajaa.
Pyhäkoulu voi sen jälkeen alkaa.
Oletko kiinnostunut pyhäkoulunohjaajan työstä tai muista
vapaaehtoistehtävistä lapsityössä? Ota yhteyttä!
lapsityönohjaaja seija.luomaranta@evl.fi
p. 040 731 7987

Aapakirkossa
Su 2.9. klo 11
syyskauden avaus!

KIRKKO & OPISKELIJAT |

Messu, Tiina Eskelinen, Tarja Alakörkkö,
Mari Pohjanen, Mirva Suni, Jaana Sarajärvi,
Voi Veikkoset –mieskuoro.
Messun jälkeen kirkkokahvit ja yhdessä oloa,
yhteislaulua, askartelua,
toiminnan, toimitilojen ja kerhotoiminnan esittelyä.

NUORTE N
KATUTASO

EN !
AVOIN NA SIN UA VA RT
17
15–
O
KL
IN
TII STAIS
20
PE RJANTA ISI N KLO 17–
IN
OIS
IKK
KE SK IVI
IM INTAA
KE RH OM UOTO ISTA TO
.
20
KLO 17–
UA!
MU ISTA ILM OIT TAUT
72
33
571
ER IKA 040
JEN NI 0400 690 465

Hiljaisuuden retriitti
Norvajärven leirikeskuksessa, Leirikeskustie 177
19.-21.10.

”Tänne Jeesus tulimme”

OPPILAITOSTYÖ
3.9. Avajaismessu klo 17
kirkossa (yliopisto ja AMK sekä
muut opiskelijat/oppilaitokset),
kirkkokahvit kryptassa.
Erilaisten ryhmien esittelyä.
Mukana yliopiston rehtori Mauri
Ylä-Kotola, Heini Kesti, Kari
Yliräisänen.

Täysihoitohinta 50 €
Bussikuljetus kirkon pihasta klo 17.30, paluu klo 15.30
Ohjaajina Sanna Kerola ja Laila Juntti
Lisätietoja laila.juntti@evl.ﬁ 0400-152243
sanna.kerola@evl.ﬁ 040-7363356
Sitovat ilmoittautumiset 29.8.-28.9. sähköisesti:

www.rovaniemenseurakunta.ﬁ

9.–11.11. OMA-leiri
Norvajärvellä, mukana Mikko ja

Ilmoittautuneille lähetetään retriittikirje.

Riina Matikainen, tervetuloa
kaikenikäiset!
OMA-illat
Oma-illat ovat Rovaniemen
seurakunnan kaikille avoimia
yhteisiä iltoja, joita vietetään
seurakuntakeskuksessa
parillisten viikkojen lauantaina
klo 17-19. Iltaa vietetään
rennoissa merkeissä viihtyen
yhdessä, haukaten pientä
purtavaa, kuunnellen opetusta
ja musiikkia. Illoissa on tarjolla
hetki pysähtymiseen, itsensä,
toisten ja ennen kaikkea
Jumalan kohtaamiseen sekä
rukoukseen. Lapsille on myös

omaa mukavaa ohjelmaa. Omailtoja vietetään lauantaisin klo
17-19 seurakuntakeskuksessa,
osoitteessa Rauhankatu
70, sisään pääsee
Yliopistonkadulta.
8.9. Mukana Timo Pöyhönen
HU:n toiminnanjohtaja,
haastattelussa Tiina Eskelinen
(Donkkis kouluikäisille)
22.9.
6.10.
27.10. Living Room -tapahtuma
3.11.
17.11.
1.12.
15.12. Joulujuhla

Tavivaaran hautausmaalle kuljetukset
lauantaisin 22.9. saakka.
Lähtö klo 13 linja-autoaseman
kaukoliikennepuolen tilauslaiturilta
noudattaen paikallisliikenteen reittiä.
Odotus Tavivaarassa yksi tunti
ja paluu samaa reittiä.
Kuljetuksesta veloitetaan 6 €/ henkilö
(alle 12v. ei maksua).

www.rovaniemenseurakunta.ﬁ
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Oppilaitostyön

AVAJAISMESSU

maanantaina 3.9. klo 17 kirkossa.
Kari Yliräisänen, Heini Kesti,
yliopiston rehtori Mauri Ylä-Kotola.
Kirkkokahvit kryptassa. Erilaisten ryhmien esittelyä.

Sururyhmä

läheisensä menettäneille

Sururyhmä alkaa ma 3.9. klo 18-19.30
seurakunnan perheneuvonnan tiloissa,
Maakuntakatu 7
Ohjaajina sairaalapappi Sanna Kerola ja
diakoniatyötekijä Marja-Leena Kivilompolo.
Ryhmä kokoontuu 6 kertaa.
Ryhmään otetaan 8 osallistujaa.
Ilmoittautumiset Sanna Kerola 040-7363356
Diakonian
katulähetystyön

Soppatykkitempaus
torstaina 27.9.
klo 11
Lordinaukiolla.
Soppaa jaetaan niin kauan
kuin sitä riittää.
Paikalla seurakunnan
työntekijöitä ja
katulähetystyön
vapaaehtoisia.

NUORTEN KIRKKO |
RIPPIKOULUT 2018
Tärkeitä ajankohtia:
Elokuun loppuun mennessä ryhmät
ovat muodostettu ja tieto
lähetetään nuoren ja huoltajan
sähköpostiin. Jos unohdit
ilmoittautua rippikouluun, jälkiilmoittautuminen netissä aukeaa 3.13.9. Mikäli rippikoulu, jolle pääsit,
ei sovikaan sinulle, vaihtotoiveita
voi esittää 17.9.–10.10.2018
välisenä aikana nuorisosihteeri
Merita Orell-Kiviniemelle
040 730 1965.

ISOSEKSI?
Hei sinä kesällä rippikoulun käynyt!
Jäikö hampaankoloon, että isosena
olo olisi kivaa?
Lähde mukaan kaksivuotiseen
isoskoulutukseemme. Ensimmäistä
vuotta sanotaan itukoulutukseksi.
Voit vapaasti valita alla olevista sen
alueen ituryhmän, joka sinulle
parhaiten sopii. Koulutukseen ei ole
ennakkoilmoittautumista, joten on
tärkeää, että olet ensimmäisessä
tapaamisessa mukana. Siellä saat
tarkemmat koulutustiedot ja
kokoontumisten aikataulut, mikäli
niitä ei ole tässä erikseen mainittu.
Syksyn aikana kokoonnutaan noin
kerran kuukaudessa. Syksyllä on
myös itukoulutusleiri Norvajärvellä.
Itukoulutusryhmät
aloittavat seuraavasti:
Alakemijoki: Aloitus 5.9. klo 15.3017 Muurolan kappeli, Kirkkokumpu
1.
Juho Rinne 040 358 2135

Kirkko
avoinna

14.5.-2.9.
päivittäin klo 9–21.

Olet tervetullut!

Ounasvaara: Aloitus 19.9. klo
15.45-17.15 Ounasrinteen kappli,
Saaruantie 3.
Jenniina Heikkilä 040 730 0153
Keskikaupunki: Aloitus 6.9. klo 1718.30 Katutasolla os. Kansankatu
17. Muut tapaamiset:
11.10, 8.11, 13.12 Paaniemessä klo
18–20.
Mari Hytinkoski 040 583 2517
Korkalovaara-Ylikylä: Aloitus 12.9.
klo 18-19.30 Korkalovaaran kappeli,
Vaaranlammentie 3
Kate Suopajärvi 040 732 1989
Ounasjoki: Aloitus: 6.9. klo 15.1517. Sinetän kappeli, Kittiläntie 2177.
Minna Laakko 0400 138 143

Alkaen to 6.9. klo 18

Saaren-Nammankylät,
Yläkemijoki: Aloitus 12.9. klo 17.30
Aapakirkon Kieppi, Aapatie 6
Jere Turpeinen 040 546 9408

Torstaisin klo 18 seurakuntakeskuksen juhlasalissa, Rauhankatu 70,
sisäänkäynti Yliopistokadun puolelta.

AVUSTAJAKOULUTUS

Askel Jumalan läheisyyteen. Ohjelmassa iltapalaa, opetusta
ja puheenvuoroja, musiikkia ja rukousta.

Ajatuksissa syventää isosena
olemisen taitoja ja tulla ns.
”isosten isoseksi”?

Opetus Helina Sundelin, ylistys Heidi Kotila.

Myös Sinä olet lämpimästi tervetullut mukaan!

Aloitus ke 12.9. Seurakuntakodin
yläsalissa klo 17. Tapaamiset kerran

kuussa, tapahtumien järjestämistä
ja paljon muuta. Vain
isoskoulutuksen käyneille.
Lisätietoja:
Merita Orell-Kiviniemi
040 730 1965,
Ari Jarva 0400 194 845

Juho Rinne 040 358 2135
Jenniina Heikkilä 040 730 0153.
17.-19.10. Puzzle-leiri
3–6-luokkalaisille. Hinta 24 euroa.
Ilmoittautuminen 1.–30.9.
Lisätietoja
Petteri Mäki-Hirvelä 040 721 8862
Jere Turpeinen 040 546 9408

KESKIKAUPUNGIN
NUORISOTYÖ:

Perheretki Levin kylpylään
lauantaina 20.10. Mukaan mahtuu
50 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.
Retkellä rentoudutaan kylpylässä ja
nautitaan buffetpöydän antimista.
Hinta aik. 25 e /lapset alle 18v 15e /
lapset alle 4v ilmaiseksi.
Ilmoittautuminen 1.8–1.10 välisenä
aikana www.
rovaniemenseurakunta.fi >
tapahtumat > ilmoittautumiset ja
retket > ”Perheet (nuorisotyö)”.
Lisätietoja nuorisotyönohjaaja
Mari Pääkkölä
040 583 2517,
mari.paakkola@evl.fi.

Isoskoulutus toisen vuoden
koulutettaville Katutasolla klo 17–
18.30: 20.9, 25.10, 22.11, 13.12
Paaniemessä klo 18–20
Päivystys ammattikoululla
Jokiväylän toimipisteessä
yläaulassa joka toinen tiistai 14.8
alkaen klo 10–12
Asuntolaillat Pajakorvan
asuntolassa joka toinen tiistai 21.8
alkaen klo 17–19

NUORTEN TOIMINTAA
King is! – Raamatturyhmä nuorille.
Olisiko Raamatusta kiva tietää
jotain lisää?
Ounasrinteen kappelilla klo 15.3017: 12.9., 3.10., 7.11., 12.12.
Muurolan kappelilla klo 16-17.30:
26.9., 24.10. 21.11., 19.12.
Lisätietoja:
Juho Rinne 040 358 2135 ja
Jenniina Heikkilä 040 730 015. 3
Osallistuminen ilmaista.
Tubekerho Tos-kii! nuorille ja
varhaisnuorille: Tubekerhossa
tehdään videoita Youtubeen!
Nuorisotoimisto Aikulla (Ainonkatu
3, Makuunin yläkerta) klo 16-19
seuraavina torstaina: 13.9., 4.10.,
15.11., 13.12. Ilmoittaudu mukaan:
Jenniina Heikkilä 040 730 0153.
Kerho on ilmainen.

NUORISOKAHVILA
KATUTASO
(Kansankatu 17) nuorille:
Hyvää seuraa, yhdessäoloa ja
Rovaniemen halvinta kahvia ja
snäksiä!
Sinua varten! Aukioloajat: tiistaisin
klo 15–18, perjantaisin klo 17–20.
Keskiviikkoisin kerhomuotoista
toimintaa 17–20 (ilmoittautuminen
työntekijöille).
Lisätietoa:
Jenni Rautio 0400 690 465,
Erika Alaluusua 040 571 3372

LEIRIT JA RETKET
Ilmoittautumiset leireille
ja retkille osoitteessa:
www.rovaniemenseurakunta.fi ->
tule mukaan -> Ilmoittaudu.
Syysloman kouluikäisten leirit
Norvajärven leirikeskuksessa:
15.-16.10. OMG-leiri 2-4
luokkalaisille. Luvassa askartelua,
videoiden väsäämistä,
toimintarasteja sekä jänniä juttuja
Jumalasta! Hinta 16 euroa.
Ilmoittautuminen 1.–30.9.
Lisätietoja

Maata Näkyvissä-festarit 16.–
18.11.2018 Turussa: Euroopan
suurin nuorten kristillinen
musiikkifestari järjestetään jälleen
Turussa Gatorade Centerissä ja
Messukeskuksessa! Ilmoittaudu
mukaan Rovaniemen seurakunnan
nettisivulla 1.–30.9. Hinta noin 60e.
Bussikuljetus.
Lisätietoja: nuorisotyönohjaaja
Kate Suopajärvi 040 732 1989.
Perheretki Oulun Edeniin 17.11.
Hinta 20 euroa. Ilmoittautuminen
30.9.-28.10. välisenä aikana www.
rovaniemenseurakunta.fi.
Lisätietoja:
nuorisotyönohjaaja Jere Turpeinen
040 546 9408.

LASTENILLAT JA
-TAPAHTUMAT:
Donkkis Big Night – toimintaillat
1-6 luokkalaisille tulee jälleen!
Luvassa mahtavia toimintapisteitä,
laulua, yhdessäoloa ja herkkuja! Illat
ovat ilmaisia ja kokoontuvat klo 1719!
Muurolan kappelilla pe: 7.9., 5.10.,
9.11., 30.11.
Ounasrinteen kappelilla la: 8.9.,
6.10., 10.11., 1.12.
Donkkis-illat ovat ilmaisia.
Jos olet vähintään 6-luokkalainen,
nuori tai aikuinen, olet tervetullut
toimimaan vapaaehtoisena Donkkis
Big Night-illoissa!
Korkalovaaran ja Sinetän Starstoimintailloista lisää tietoa kouluihin
jaettavissa mainoksissa!

OLEMME SOSIAALISESSA
MEDIASSA!
Liity Instagramissa
@roissrknuoret tai
Facebookissa ryhmään
Aikku-Ukkis pysyäksesi kartalla
tapahtumista!
Tapahtumia nähtävillä myös netissä
www.rovaniemenseurakunta.fi.
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Vuorovesi- ryhmä
Israelilaistanssissa ollaan paljon piirissä pitäen toisia kädestä kiinni.

KANSANMESSU sai
alkunsa 80-luvun puolivälissä, kun Rovaniemen oma poika Miikka
Ruokanen veti nuorten
aikuisten toimintaa
Paavalin seurakunnassa Helsingissä.
Aluksi tuon nimen alla
kehitettiin erilaisia
kokeilumessuja.
Yhdessä näistä
ajatus oli käyttää vain
israelilaista musiikkia.
Kerätessään musiikkia
Miikka tunnisti osan
kappaleista – hän kun
oli harrastanut israelilaisia kansantansseja.
Koska juutalaisessa
kulttuurissa tanssi
liittyi oleellisesti näihin
lauluihin, suunnitteluporukka päätti ottaa
myös tanssit osaksi
messua.
Messu osoittautui
menestykseksi ja
nimitys kansanmessu
vakiintui tarkoittamaan
tätä israelilaisen musiikin ja tanssin ympärille
rakennettua messua.
Seuraavien vuosien
aikana kansanmessu
toteutettiin kymmeniä kertoja eri puolilla

PASI KOKKO

Kansanmessu
Korkalovaaran kappelilla

Jouni Pajunen tulee jälleen opettamaan israelilaisia kansantansseja
Rovaniemelle.

maata ja myös televisiojumalanpalveluksena.
Alkuaikoina Helsingin
tuomiokirkon kryptan ovelta jouduttiin
käännyttämään yli sata
messuun pyrkijää, koska
tila oli jo täynnä!

KANSANMESSU
noudattaa normaalia
luterilaisen messun
kaavaa. Virsien tilalla
on juutalaisia sävelmiä
ja tansseja. Laulujen
tekstit eivät ole käännöksiä juutalaisista
lauluista, vaan Miikka
Ruokanen ja Aino Piirola ovat kirjoittaneet
tekstit palvelemaan
luterilaista messua.
Useimmat tanssit
tanssii esitanssiryhmä,
mutta muutamaan yksinkertaiseen tanssiin
pääsee kirkkokansakin
osallistumaan.
Kansanmessu toteutetaan sunnuntaina 9.9.
kello 13 Korkalovaaran
kappelilla. Pastorina
messussa toimii Noora
Tikkala ja kanttorina
Sanna Peltola. Yehuda-tanssiryhmä palvelee
tanssissa.

Hillakirkolla israelilaisten
kansantanssien opetusta
HALUATKO oppia tanssimaan
israelilaisia kansantansseja tai
ilmaisemaan itseäsi liikekielisellä
rukouksella/ylistyksellä? Jouni
Pajunen Järvenpäästä tulee opettamaan näistä aiheista Rovaniemen
seurakunnan nuorisotilassa Hillakirkolla lauantaina 8. syyskuuta.
Kurssilla ei vaadita tanssitaitoa,
Myös kouluikäiset tervetulleita!
Ohjelma:
10.00 israelilaiset kansantanssit

11.30 lounastauko
12.30 israelilaiset kansantanssit
14.00 kahvitauko
14.30 liikekielinen rukous /
ylistystanssi
16.00 päivä päättyy

MOLEMMAT kurssit yhteishintaan 30
€ / opiskelijat, eläkeläiset, työttömät
tai lapset: 20 €!
Osallistuminen pelkästään israelilaistansseihin 20 € / 10 € tai ylistystanssiin 10 € (kaikilta). Asuksi

rento liikkumiseen sopiva vaatetus,
jalkineiksi sisäpelikengät tai jumppatossut, mukaan vesipullo. Maksu
käteisellä, varaa tasaraha mukaan.
Ruokailu omin eväin. Ostoskeskuksessa on myös ruokakauppa, josta voi
käydä ostamassa evästä. Seurakunta
tarjoaa kahvit / teet.
Lisätiedot ja sitovat ilmoittautumiset maanantaihin 3.9. mennessä
vapaaehtoistyöntekijälle:
Sirkka Juntunen 040 558 9091 /
sirkka.juntunen@gmail.com

VUOROVESI-RYHMÄ kokoontuu hiljentymään ja jakamaan ajatuksia ja kokemuksia
elämästä ja sen tärkeistä kysymyksistä.
Lähtökohtana oman tämän hetkisen
elämäntilanteen tarkastelu ja itsetutkiskelu.
Yhdessä tutkitaan teemoja, jotka koskettavat
meitä kaikkia. Pohditaan elämänmenoa iloineen, suruineen, kokemuksineen ja kaikkine
haasteineen. Mikä onkaan oman tien suunta
ja tarkoitus? Mistä saamme voimaa? Mistä
lohtua ja rohkaisua, kun on vaikeaa?
Ryhmässä voimme tukea toinen toisiamme
elämässä eteenpäin.
Arjen keskellä ihminen kaipaa rauhoittumista. Yhdessä asetumme ryhmässä myös
hiljaisuuteen ja rukoukseen kaikessa rauhassa Jumalan edessä.
Jeesus kutsuu:
”Tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja
kuormien uuvuttamat. Minä annan teille
levon.” Matt.11:28
KOKOONTUMISET joka toinen torstai 6.9.–
29.11. Aapakirkolla kello 18–19.30.
Tervetuloa matkakumppaniksi!
Ilmoittautumiset 30.8. mennessä
Kaija-Liisa Keränen 040 701 4235 tai
kaija-liisa.keranen@evl.fi

Domini Life
-mobiilisovellus
tarjoaa kristillisiä
mediasisältöjä
ÄLYPUHELIMIIN ladattava Domini Life -sovellus tarjoaa kristillisiä mediasisältöjä.
Domini Life sai alkusysäyksen lähes kaksi
vuotta sitten, kun Sansan verkostotoiminnan
johtaja Mervi Viuhko katseli junassa muita
matkustajia.
– Jokainen askarteli älypuhelimensa parissa. Silloin oivalsin, että juuri puhelimeen
pitäisi saada hengellisen elämän virikkeitä,
sanoo Mervi Viuhko.
Sovellus on suunnattu erityisesti ruuhkavuosia elävälle nuorelle aikuiselle, joka on
kiinnostunut hengellisistä asioista mutta
ei osallistu seurakunnan toimintaan säännöllisesti tai ei löydä itselleen sopivaa tapaa
osallistua.
Domini Life -sovellus kannustaa ilon ja
huumorin kautta toimimaan ja aktivoimaan
yhteyttä Jumalaan. Rukousosiossa voi jättää
esirukouspyyntöjä tai rukoilla toisten jättämien aiheiden puolesta. Matkalla-osiossa saa
tietoa järjestöjen työstä maailmalla. Voimasanoja-osio tarjoaa Raamatun jakeen joka päivälle. Uutissivustossa voi seurata kristillisten
medioiden, esimerkiksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon, Medialähetys Sanansaattajien, Radio Dein, Pipliaseuran, Lähetysyhdistys Kylväjän, Kotimaa24- ja Seurakuntalaisen.
fi -uutissivuston uutisvirtaa.
Kirkon Mediasäätiö on tukenut hanketta.
Sovellus on ladattavissa Android- ja
iOS-laitteille osoitteesta www.domini.life tai
sovelluskaupoista.
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Rovaniemen kirkossa pe 7.9. klo 15-18
Tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden avioliiton
solmimiseen kirkossa matalalla proﬁililla.
Sen suosio perustuu järjestelyjen helppouteen
aidosta tunnelmasta tinkimättä. Kaikki on valmiina
kirkonmäellä hääkakkua myöten.

Esteettömyystodistus oltava 7 päivää ennen vihkimistä.
Vihkimiseen ilmoittaudutaan varaamalla vihkiaika
kirkkoherranvirastosta, puh. 3355200.
Kirkossa vihkimisen edellytyksenä on
seurakunnan jäsenyys ja rippikoulun käyminen.
Lisätietoja saa kirkkoherranvirastosta.

www.rovaniemenseurakunta.ﬁ

Syysretki syöpään sairastuneille
ja läheisille 25.9.
Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry, Rovaniemen
seurakunnan diakoniatyö ja sairaalasielunhoito
järjestävät linja-autoretken
Kuusamon Suurpetokeskukseen.
Lisäksi vierailu Kuusamon kotiseutumuseossa ja
Posion Pentikillä. Matkaan sisältyy sämpyläkahvit,
lounas ja päiväkahvi.
Lähtö klo 8 srk-keskuksesta Rauhankatu 70,
paluu samaan paikkaan n. klo 18.30.
Osallistumismaksu 20 €.
Ilmoitt. ja tied. diakoniatoimistosta 30.8.-17.9.
puh. 040 - 5830966. Ilmoittautumisen jälkeen
tulee lasku kotiin jolla osallistuminen vahvistetaan.

Äitien lepoloma

JOUNI HAGSTRÖM

Vaivaton vihkihetki

Anna
hiljaisuuden
puhua
SYKSY TUO tullessaan lokakuisen hiljaisuuden retriitin
Norvajärven leirikeskukseen.
Oletko pohtinut osallistumista
tai kenties jo osallistunut useita
kertoja. Viikonloppu 19.–21.10.
on Norvajärvellä raivattu hiljaisuudelle. Hiljaisuus antaa tilaa
sille mikä muutoin saattaa jäädä
kuulematta ja kokematta.
Hiljaisuuden retriitti on vaikenemista ja hiljaa olemista. Viikonlopun retriitissä puhumattomuus
alkaa perjantaina ja päättyy sunnuntaina. Ensimmäiseen retriittiin tulevalle tällainen puhumattomuus ja hiljaisuus voi tuntua
sekä pelottavalta että kiehtovalta.
Puhelias retriittivieras voi miettiä
jaksaako olla hiljaa koko viikonlopun ja arkaileva pohtii alkaako
hiljaisuus ahdistaa?
RETRIITISSÄ VAPAUDUTAAN
sosiaalisesta kanssa käymisestä koska tarkoituksena ei ole
tutustua toinen toiseensa, vaan
tehdä yhdessä, mutta yksin
matkaa hiljaisuudessa. Samalla

matkalla oleva ryhmä kuitenkin
tukee jokaisen osallistujan omaa
hiljaisuutta.
Hiljaisuuden retriitissä on useita rukoushetkiä, joihin kokoonnutaan päivän mittaan. Niissä
lauletaan ja ehkä lausutaankin
tekstejä yhdessä. Rukoushetket ja
messu muodostavat retriitin rungon, joka rauhallisesti kuljettaa
retriittijoukkoa viikonlopun läpi.
Aikaa jää runsaasti myös
päiväunille, lueskelulle, kävelyretkille, istuskelulle ja itsensä
kanssa olemiselle. Usein retriitin
ohjelmaan kuluu myös hiljainen
saunominen.

YKSINOLO JA HILJAISUUS voi
nostaa mieleen vaikeitakin
asioita: kipeitä ihmissuhteita tai
surua, joista pitäisi saada puhua.
Näitä tilanteita varten on mahdollista käydä kahdenkeskinen
keskusteluaika retriitin ohjaajan
kanssa. Keskusteluajat ovat
lyhyitä, mutta usein lyhytkin
keskustelu auttaa jatkamaan
hiljaista matkaa.

Kun sovittu keskustelemattomuus loppuu retriitin päättyessä, silloinkaan ei odoteta
osallistujien kiitoksia tai raporttia
retriittikokemuksestaan. Hyvästien jälkeen saa rauhassa lähteä
kotimatkalle. Omaa hiljaisen
matkan antia kannattaa purkaa
omassa mielessään vähitellen ja
kokemustaan maistellen.
Retriitti tarjoaa pysähdys hetken ja raivatun tilan kuulostella
mitä minulle kuuluu. Sanotaan,
että nopea aika voittaa hitaan ja
siksi olisi syytä raivata tietoisesti
tilaa juuri tälle hitaalle ajalle.
Hiljaisuuden retriitissä ”Tänne
Jeesus tulimme” ohjaajina ovat
pastori Sanna Kerola ja diakoniatyöntekijä Laila Juntti.
Älä juokse
asetu hiljaa aloillesi.
Kuuntele tarkkaavaisena omaa
kamppailuasi.
Vastaus kysymykseesi on kätkettynä omaan sydämeesi.
Henri J.M.Nouwen

alaikäisten lasten äideille
27.-28.10. Norvajärvellä

Tarmo Knuuti teki monumentin hiljaisuudelle

Ohjaajina
diakoniatyöntekijä
Jaana Sarajärvi ja
pastori Elina Rask-Litendahl.
Mukaan mahtuu 18 äitiä, kaikille oma huone.
Leirimaksu 30€. Sähköinen ilmoittautuminen:

HILJAISUUS on puhutellut
kivitaiteilija Tarmo Knuutia
niin paljon, että hän on tehnyt
kivestä sen nimisen monumentin. Hiljaisuus –monumentti on
nähtävillä Lamminrannassa,
noin 30 kilometrin päässä Rovaniemeltä Ranuan suuntaan.
– Keskellä on valkoisten kivien
muodostama viiva, jonka molemmin puolin on mustat reunat.
Teos kuvastaa ihmisen elämän
polkua. Ihminen voi elämässään
valita, kulkeeko valkoista vai
mustaa polkua, Tarmo Knuuti
kuvaa.
Kun elämänpolku kulkee loppuun, on siunauksen aika.
– Monumentin päällä oleva kivi
kuvaa siunauskappelin kellotapulia. Kellot soittavat viimeiselle
matkalle silloin, kun on lähdön
aika. Hiljaisuus tulee ennemmin
tai myöhemmin meille jokaiselle,
Knuuti kertoo.
Monumentin koostamiseen
meni noin kaksi kuukautta.
Tarmo Knuuti on ottanut inspiraatiota teokseen Souvareiden
Hiljaisuus –kappaleesta.
– Kivi on myös kunnianosoitus
lapselleni. Olen tehnyt kaikille
lapsilleni oman monumentin.

www.rovaniemenseurakunta.ﬁ

Diakoniatyö järjestää
Yläkemijoki-Oikaraisen alueelle

VIRKISTYSPÄIVÄN
Ranuan eläinpuistoon pe 21.9.
Auto lähtee
klo 8.20 Oikaraisen koulun pysäkiltä
klo 9.00 Vanttauskosken kaupalta
klo 9.20 Pirttikosken kaupalta
klo 9.25 Auttin Kyläkartanolta
Eläinpuistossa olemme klo 10.30 -15.
Lounas klo 11.
Eläinpuistoon tutustuminen, mukavaa yhdessäoloa.
Hinta: aikuiset 15€ ja lapset 5€
sisältää lounaan, pääsymaksun ja kuljetuksen.
Ilmoittautuminen viimeistään pe 14.9.
marja-liisa.ylipulli@evl.ﬁ
jaana.sarajarvi@evl.ﬁ
0405142816
0407212028

Harriet Urponen

JOUNI HAGSTRÖM

Lähtö la srk-keskuksen pihalta klo 10. Vapaaehtoisessa
ohjelmassa lepoa, hartaus, ulkoilua... Paluu su klo 15.
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KUVAT: AKI HÄTINEN JA VAPAAEHTOISET
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Lämpöisiä kohtaamisia
kesäilloissa Kirkkolammella
ON LÄMMIN kesäilta ja heinäkuu Kirkkolammen rannalla. Kello on 20.23. Ilta on
sujunut iloisissa tunnelmissa Viisikielinen -laulukirjan sävelten, toistemme kohtaamisen ja Jumalan sanan äärellä. Illan
päätteeksi äänentoistolaitteet ja penkit
on kerätty varastoon. On aika lähteä
kotiin. Muutamia ajatuksia on tullut illan
aikana mieleeni.
KESÄKESKIVIIKKOISIN vietettävät Kirkkolampi-illat ovat muodostuneet osaksi
Rovaniemen seurakunnan perinnettä,

joka on alkanut jo edesmenneen seurakuntamme kappalaisen Seppo Ahtisen
ideasta.
Minulle tämä on jo toinen kerta, kun
järjestän iltoja ja tässä vaiheessa minulle
on muodostunut näiden iltojen kautta
seurakuntalaisistamme koostuva tekijätiimi, jonka kanssa minulla on ollut ilo
toteuttaa näitä. Haluankin kiittää kaikkia
iltojen toteuttamiseen osallistuneita seurakuntalaisiamme, mutta erityisesti haluan
osoittaa kiitokseni Taisto Jääskölle, Jorma
Koskelalle, Antti Nirkkoselle, Janna

Salmelle sekä Markku Kaasisen perheelle,
jotka ovat suuresti auttaneet minua iltojen
valmisteluissa.

TÄNÄ KESÄNÄ illoissa on myös ollut
mukana kiitettävän paljon musiikkivieraita. Vieraiden joukkoon mahtui VPK:n
soittokunnan lisäksi kuorokokoonpanoja
sekä sooloartisteja. Myös Käsikellot -musiikkiryhmä pääsi alkukesästä vieraaksemme. Musiikkivieraiden monipuolisuus teki jokaisesta illasta ainutlaatuisen
kokemuksen. Heidän tulkitsemanaan tuli

tutuksi sellaisiakin lauluja, joita ei ehkä
muutoin tulisi kuunneltua. Myös tutut
laulut kuulostavat yhteislauluina upeilta,
upeiden ihmisten kanssa laulettuna.

NÄHTÄVÄKSI JÄÄ, mitä tulevaisuudessa Kirkkolampi-iltoihin keksitään. Ensi
vuotta odotellessa: ”Ja kunnes kohdataan, elämäsi jääköön käsiin Jumalan”
(VK 979).
Aki Hätinen
Rovaniemen seurakuntapastori
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PERJANTAINA 31.8. Rovaniemen seurakunnan diakoniatyöntekijät pukeutuvat
vihreisiin virkapaitoihin. Osa heistä
myös jalkautuu kaupungille kohtaamaan
lähimmäisiä kello 9–11 väliseksi ajaksi.

Diakoni Marja Posio on valmiina pukeutumaan
vihreään pantapaitaan diakonian viran päivänä.

M

diakonissalaitoksen kappelissa.
Matildan ja muiden kirkkomme diakonian virkaan vihittyjen kunniaksi ja
erityisesti diakonian viran esillä pitämiseksi on päätetty pitää Diakonian viran
päivä syyskuun 1. päivää lähinnä olevana
arkipäivänä.
Tänä vuonna se on siis perjantai 31.8.

RÖ

SYYSKUUN 1. PÄIVÄ 1872 vihittiin Suomen ev.lut. kirkon ensimmäiseksi diakonissaksi Matilda Hoffman.
Sisar Matilda vihittiin Viipurin Pietari-Paavalin kirkossa Viipurin dikonissalaitoksen, nykyisin Lahden diakonialaitos,
palvelukseen. Seuraavana vuonna vihittiin
diakonissaksi Emma Wichman Helsingin

ST

D-day, diakonian viran päivä 1.9.
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JESSICA RISKILÄ

16 NÄKÖALOJA

”

Tervetuloa
vauvakahvilaan!

Vauvakahvila perjantaisin klo 10–12 Katutasolla, Kansankatu 17. Ensimmäinen kokoontuminen 7.9.

NÄKÖALOJA 17

Pääsky 29.8.2018

UNSPLASH

NÄKÖKULMA
KOTISEURAKUNTAAN |
Perhekerhot elävät ajassa:

VAUVAKAHVILA
on uusi lasten
ja aikuisten
kohtaamispaikka
VUOSIA TOIMINEET perhekerhot
ovat erityisesti äitien suosiossa. Rovaniemen seurakunta kokeilee tänä
syksynä vauvakahvila –toimintaa
Kansankadulla sijaitsevassa Katutasossa. Seurakunta järjestää myös
ensimmäistä kertaa iäkkäämmille
ja lapsiperheille tarkoitetut puuroaamut yhtä aikaa Ounasrinteen ja
Muurolan kappeleilla.
– Uskomme, että eri ikäisten kohtaamisilla on kauaskantoisia vaikutuksia. Kaikilla ei ole esimerkiksi
isovanhempia lähellä, seurakunnan
lapsityönohjaaja Mari Pohjanen
kuvaa.
KANSANKADULLA toimiva Katutaso on alun perin seurakunnan
erityisnuorisotyön käytössä oleva
kahvilatila. Nyt perjantaiaamuisin
Katutason valtaavat vauvat, kun
seurakunta kutsuu heitä vauvakahvilaan.
– Voi, odotamme niin kovasti tätä
kerhoa! Aivan super-ihana vauvakahvila aloittaa 7.9. osoitteessa Kansankatu 17. Kerho on aina perjantaisin
klo 10–12, sinne on vapaa pääsy, eikä
sinne tarvitse ilmoittautua etukäteen.
Mari Pohjanen toivoo, että aikuiset
vaunuilevat vauvakahvilaan jakamaan vauva-arkea ja kuulemaan
muiden samassa elämäntilanteessa
olevien ajatuksia. Hän kertoo, että

ammattitaitoiset lastenohjaajat
vastaavat ohjelmasta. Luvassa on siis
leikkiä, lauluja, iloista loruttelua ja
jopa vauvahierontaa.
– Vauvalle kannattaa ottaa mukaan
pieni peitto tai alusta.
Vauvanpäivää vietetään 28.9. ja
vauvakahvilassa se on merkkipäivä!
– Perhekerhoissakin juhlistetaan
vauvanpäivää maissinaksuilla tai
muilla vauvoille sopivilla herkuilla
sekä tietysti vauvaloruilla, Mari Pohjanen lupaa nauraen.

PUUROAAMUT ovat olleet suosittuja
kohtaamispaikkoja. Aamupuuron
äärellä on mukava vaihtaa kuulumiset ja tavata myös seurakunnan
diakoniatyöntekijöitä. Nyt aamupuuron yhteyteen on lisätty vielä
perhekerhot.
Rovaniemen seurakunnan diakoni
Marja-Leena Kivilompolo kertoo, että
pääpaino tapaamisissa on ihmisen
kohtaamisella ja vertaiskeskusteluilla.
Lisäksi puuroaamuissa on saattanut
käydä mielenkiintoisia vieraita ja
vietetty on teemapäiviä esimerkiksi
jouluna.
– Puurolautasen äärellä on jotenkin
helpompi alkaa juttelemaan. Mukava saada lapsiperheitäkin mukaan
näihin tapahtumiin, pääsee heihinkin
tutustumaan luontevasti, Marja-Leena sanoo.

ROVANIEMEN seurakunnan perhekerhoja on järjestetty vuosikymmenet. Tällä hetkellä kerhoja on
kaupungissa 12.
– Perhekerhoissa kohtaavat aikuiset
ja lapset. Myös perhepäivähoitajat
saattavat käydä perhekerhossa, jossa
päiväohjelmassa on hartaushetki,
leikkiä, laulua ja askartelua. Kerhoissa
on kahvitarjoilu, eikä niistä peritä
maksua. Niihin ei liioin tarvitse ilmoittautua, voi vain tulla, sanoo Mari
Pohjanen sanoo.
Hän kertoo, että kerhoista tulee
aina osallistujiensa näköisiä.
– Kuulemme aina herkällä korvalla
osallistujien toiveita, Mari Pohjanen
sanoo.
Avoin perhekerho on koonnut paljon kiinnostuneita seurakuntakodille
tiistaiaamuisin.
– Emme halua asettaa kovin paljoa
sääntöjä, kerhoon voi tulla kun ehtii
ja voi lähteä kun siltä tuntuu. Tarjolla
on lämmin puuro. Avoin perhekerho
on otettu hyvin vastaan, Mari Pohjanen kertoo.
– Parhaimpina kertoina kävijöitä on
voinut olla lähes 50. Kavereita löytyy
varmasti. Kävijämäärä kertoo kerhon
suosiosta.
Harriet Urponen

Syyskeräys
– apua vähävaraisille

KERÄÄMME avustusvaroja apua tarvitseville vähävaraisille rovaniemeläisille ajalla
1.–30.9.2018 Keräysvaroilla avustetaan työttömyydestä, velkakriiseistä ja yllättävästä
hädästä, kuten sairastumisista johtuvaan
taloudelliseen ahdinkoon joutuneita rovaniemeläisiä. Apu välitetään Rovaniemen
seurakunnan diakoniatyöntekijöiden kautta
mittatilaustyönä esim. ruokaan, vaateisiin
tai vaikkapa pesukoneen hankintaan. Jo
pienikin apu on tarpeen silloin kun se raha
puuttuu kokonaan. Lahjoittamalla voit
auttaa lähellä olevaa lähimmäistäsi. Tiedustelut diakoniatoimiston toimistosihteeri
Aila Jäntti, puh. 040 583 0966.
Varoja tähän keräyskohteeseen kerää
Kotimaanapu ry., sivusto https://www.lahjoitaapua.fi/kohde/syyskerays__apua_vahavaraisille_rovaniemella
KOTIMAANAPU on kristillistä lähimmäisenrakkautta toteuttava hyväntekeväisyystoimija, jonka tuottama apu kohdistetaan
täysimääräisesti Suomeen. Kotimaanapu
auttaa hädänalaisia suomalaisia ja suomessa
asuvia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta. Kotimaanavun kautta voit auttaa joko vapaaehtoistyön tai raha- ja tavaralahjoitusten kautta.
Kotimaanapu on osa Kirkkopalvelut-kokonaisuutta. Kirkkopalvelut ry on seurakuntien
ja kristillisten toimijoiden valtakunnallinen
yhteistyö- ja palvelujärjestö sekä hyvinvointija koulutuspalvelujen tuottaja.

Tähkien kypsyessä

Seurakunnan perhekerhot
Maanantaisin
Viirin kappeli klo 9.30–11.30,
parillisten viikkojen maanantai,
ei syyslomavk 42, Kappelinpolku 6.
Tiistaisin
Aapakirkko avoin perhekerho
klo 9–12, Aapatie 6
Koskenkylä klo 10–11.30,
Eliisantie 3 D 10
Ounasrinne klo 9.30–11, Saaruantie
3 alkaen ti 4.9.2018
Seurakuntakoti avoin perhekerho
klo 9–12, Rauhankatu 70 F
Muurolan kappeli klo 10–12,
parillisten viikkojen tiistai,
Kirkkokumpu 1
alkaen ti 11.9.2018
Keskiviikkoisin
Aapakirkko, iltaperhekerho

klo 17.30–19, Aapatie 6 alkaen
ke 5.9.2018.

Mistä
on kyse?

Torstaisin
Sinetän kappeli avoin perhekerho
klo 9–11.30,
Kittiläntie 2177
Ylikylän Yllärillä klo 9–10.30,
Kivikangas 1

• Seurakunnan perhekerhoja on
järjestetty vuosia. Nyt
kerhotoiminta on saanut uusia
muotoja avoimen perhekerhon,
puuroaamujen ja vauvakahvilan
muodossa.

Perjantaisin
Viirinkankaan kerhotila klo 9.30–11,
Keltakangas 2
Nivavaaran kerhotila klo 9.30–11,
Asematie 1
Korkalovaaran kappeli klo 9.30–11,
Vaaranlammentie 3
Vauvakahvila Katutasolla
klo 10–12, Kansankatu 17
alkaen pe 7.9.2018.

• Aamupäivisin järjestettävät
kerhot ovat olleet erityisesti
äitien suosiossa.
• Tapaamisissa saa vertaistukea,
lisäksi opetellaan esimerkiksi
ryhmässä toimimisen taitoja.

Päivän pitkä kimallus
koskettaa vihreää tähkää,
iltaa kohti kirkastuvaa.
Evankeliumin armo
pyyhkii sen korresta
sadepisaroita
merkittäväksi ajan vaihtoon.
Elämän aamun
kasteenraikas henkäys
kulkee sydänkesän
viljavainioitten yllä.
Tähkän sisällä kypsyy ja kirkastuu
vanhurskaan sielu
elonaikaa kohti.
Kypsynyt tähkä
lasketaan kerran
elämän Herran
uupumattomille käsivarsille.
Silloin on pyyhitty
uskojan silmästä
viimeinenkin kyynel.
Nanni Törrö
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TUTUKSI|
Antti Pehkonen
partiotyön ohjaaja

MINNA SORVALA

JOUNI HAGSTRÖM

Antti Pehkonen on toiminut jo yli 20 vuoden
ajan samassa työssä. Hän rakastaa työtään ja
sen huomaa hänen olemuksestaan.

ANTTI ”ANA” PEHKONEN katselee
tyytyväisenä Kirkkopuistoon. Hän iloitsee
puiden väliin pingotetuista riippukeinuista,
joissa köllöttellään rennosti. Temppuradalla pujottelee isompia ja pienempiä lapsia
ja nalletohtorin vastaanotolle on jono. On
Elohuppalot.
– Näin juuri pitää olla! Kirkon pihalla
tapahtuu, täällä on elämää! Ja ennen kaikkea
tämä on tehty yhdessä. Kiinteistöpuolen
pojat auttoivat telttojen pystyttämisessä, me
partiolaiset hoidamme makkara-shown ja lastenohjaajat tuottavat ohjelmaa, Ana kuvailee.
Maaliskuussa tuli kuluneeksi 20 vuotta siitä, kun Ana aloitti seurakunnan partiotyössä.
Anan maailma oli tuolloin vähän erilainen.
– Olin 20 vuotta nuorempi, eikä minulla
ollut omia lapsiakaan silloin. Mutta itse partiotyö seurakunnassa ei tuona aikana oleellisesti ole muuttunut. Edelleen selkärankana
partiotoiminnassa on Napapiirin tyttöjen ja
Napapiirin poikien viikkotoiminnan vankkuus.

Historian havinaa

”

ASTUN hämyiseen rakennukseen. Ilmassa leijuu
pöly, kuivan hiekan tuoksu. Ikkunalla on pieni kukkakimppu. Sekin pölyttynyt. Olukondan kirkon vieressä
ovat muistoina härkävankkurit ja vanhoja hautakiviä.
Toisessa rakennuksessa Martti Rautanen teki Raamatun käännöstyötä ja asui perheensä kanssa. Aikoinaan
hänet ja hänen työkaverinsa kutsuttiin lähetystyöhön
Ambomaalle. Siitä alkoi suomalaisten kristittyjen taival
lähetystyössä lähtijöinä ja lähettäjinä.

ANA ON joskus miettinyt, miten tärkeää

ASTUN vanhan maalaistalon pihanurmelle. Pihaa ympäröi neljä punaista rakennusta. Portaat vievät vanhaan
pirttiin, jossa kohtaan vanhan mummolan ominaistuoksun. Kukaan ei enää asu täällä, mutta eri aikakausien
esineet kertovat, että asukkaita on ollut yli 100 vuotta.
Siitä kertoo myös ulko-oven yläpuolella oleva kyltti
1907. Viimeisin asukas avasi Kangaslammin kotinsa ovet
lähetystyön ystäville. Kodissa järjestettiin lähetyslou-

Näin juuri pitää olla.
Kirkon pihalla on
elämää!
edelleen on innostua omasta työstä.
– Hankala se olisi lähteä kerta toisensa
jälkeen räntäsateessa telttailemaan, jos sitä ei
rakastaisi. Mutta näitten tyyppien kanssa on
hyvä olla. Ana osoittaa laumaa, joka touhuaa
teltalla. Tarjoilee makkaraa ja kahvia, kyselee
hymyillen kuulumisia ihmisiltä.
Partiotoiminnan jatkuvuuden kannalta on
elinehto, että joka syksy saadaan aloitettua
uusia ryhmiä.
– Partio kiinnostaa harrastuksena. Se on
ensinnäkin varsin edullinen harrastus, mutta
lisäksi se antaa osallistujalle valtavasti monenlaista pääomaa. Sosiaaliset taidot korostuvat tällaisena aikana, Ana miettii.
– Jotta saataisiin lisää ryhmiä, pitäisi
kuitenkin samassa suhteessa saada mukaan
myös vapaaehtoisia aikuisia mukaan.
Ana kantaa kaulassaan violettia Seppo –
tunnusta.
Seppo on seurakunnan partiotyöntekijä tai
partiotyön ohjaaja.
– Pienessä seurakunnassa Seppo voi olla
vaikkapa nuorisotyönohjaaja, jolla vain osa
työstä tapahtuu partion merkeissä.
Syksy on touhua täynnä. Povarin kämpän
sauna on juuri saatu valmiiksi.
– Suuri kiitos jälleen talkoojoukolle,
vanhemmille, jotka auttoivat rakentamaan
uuden saunan palaneen tilalle, Ana kiittää ja
kumartaa.
Luvassa on myös syntymäpäiviä.
– Napapiirin tytöt täyttävät 70 vuotta!
Paljon onnea!
Harriet Urponen

naita ja lähetystilaisuuksia seurakunnan nimikkolähetin työn tukemiseen. Nimikkolähettikin vieraili ja viipyi
paikallisissa kodeissa monena vuonna.

MOLEMMAT rakennukset ovat palvelleet Jumalan
valtakunnan työssä ja molempia tarvitaan edelleen.
Toinen etelässä, toinen pohjoisessa. Toisella vakiintunut tehtävänsä, toinen etsii uutta suuntaa. Silti sama
Jumala, sama evankeliumi, sama Jumalan rakkaus on
kutsunut ja kutsuu, on lähettänyt ja lähettää etelässä ja
pohjoisessa.
”On yksi, joka pysyy, kaiken ymmärtää:
Jeesus vierellemme aina jää.”
-Pekka SimojokiPirita Bucht
Lähetyssihteeri

Jaakko Löytty & Selloduo Varonen konsertoivat
vuotta. Ohjelmistossa on Löytyn uusia
sävellyksiä ja uusia sovituksia vanhoista tutuista kappaleista. Mukana
ovat esimerkiksi rakastetut Kahden
maan kansalainen ja Käy Herra meitä
siunaamaan. Myös Anna-Maarian
sävellyksiä ja sovituksia kuullaan
niin levyllä kuin konserteissakin.
Kolmikon yhteisesitysten lisäksi
kuullaan myös selloduon esityksinä mm. kansanmusiikkipohjaisia
teoksia Unkarista ja Espanjasta.

Rovaniemen kirkossa la 15.9. klo 18. Liput
15 / 10 €. Konsertin myötä Radio RovaDei
juhlistaa 15. merkkivuottaan.

SUOMEN tunnetuimpiin
gospelmuusikoihin kuuluvan
Jaakko Löytyn sekä maamme
aktiivisimpiin kamarimusiikkiyhtyeisiin lukeutuvan
Selloduo Varosen hedelmällisen yhteistyön tuloksena
on syntynyt CD-levy ”Yhteistä tietä”.
YHTEISTÄ TIETÄ -levy tuo

onnistuneesti suomalaiseen musiikkikenttään jotakin uutta. Levyllä lyövät kättä gospelmusiikki ja akustisin
soittimin esitetty konserttimusiikki.
Jo levytystä edeltäneet konsertit
osoittivat sen, että tämä yhdistelmä
tavoittaa ja kiinnostaa useita erilaisia
kohderyhmiä. Siitä ovat kiinnostuneet Jaakko Löytty -fanit, klassisen
musiikin kuluttajat, sekä suomalaisen lyriikan, mm. Kaija Pispan
tekstien ystävät. Aiempien konsert-

tien varauksettoman tyytyväisen
yleisöpalautteen perusteella voi
hyvällä syyllä odottaa samanlaista
reaktiota myös uuden levyn sekä
julkaisukiertueen kuulijoilta. Yksi levyn punaisista langoista ovat linnut.
Tähän teemaan liittyen kuullaan
mm. kappaleet Song of the Birds,
Taivaan lintu ja Kaksitoista lintua.
Konserteissa kuullaan siis Jaakko
Löyttyä kitaroineen sekä kahta sellistiä; Anna-Maaria ja Olli Varosta, jotka
selloduona ovat konsertoineet jo 18

”YHTEISTÄ TIETÄ” - levy on jo
saanut huomiota osakseen; Levyä
on kuultu Ruotsin yleisradiossa ja
se valittiin myös Radio Dein viikon
levyksi heinä-elokuun vaihteeseen.
Lisäksi levy on saanut kiittäviä arvosteluja, mm. Sana -lehdessä. Löytyn ja selloduon yhteinen tie jatkuu
myös konkreettisesti; kolmikko on
omalta osaltaan mukana Senegaliin,
Fatickin kaupunkiin, luterilaisen
kirkon rakentamisessa. Tammikuussa 2019 kolmikon polku johtaa
Senegaliin musisoimaan yhdessä.
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MUSIIKKIA |

MENOKSI |
Syksyn säveliä
Rovaniemen kirkossa kuullaan torstaina 20.9.
klo 19 kamarimusiikkia viululle ja pianolle, kun
Italiassa asuva venäläinen viulisti Ksenia Milas
saapuu konsertoimaan paikallisen pianistin Maria
Ala-Hannulan kanssa. Konserttiin on vapaa pääsy,
ohjelma 10€.

Duo on soittanut yhdessä pidempäänkin, sillä molemmat muusikot asuivat viime vuoteen
asti Italiassa, missä aikoinaan tutustuivat.
Maria Ala-Hannula asui
ja työskenteli Italiassa
2006–2017 ja toimii nykyään
pianonsoiton opettajan ja
säestäjän virassa Lapin musiikkiopistolla. Konsertin ohjelma
on monipuolinen; harvemmin
kuultuja kappaleita lienee vastikään
edesmenneen Einojuhani Rautavaaran vaikuttava April Lines
(sävelletty 2008). Claude Debussyn
(1862–1918) kuolemasta tulee tänä
vuonna kuluneeksi 100 vuotta ja
sen kunniaksi konsertissa kuullaan
säveltäjän Sonaatti viululle ja pianolle. Lisäksi kuullaan venäläisen Sergei
Prokofjevin sonaatti viululle ja pianolle op.
94 ja Paganinin kapriiseja viululle Robert
Schumannin tekemällä pianosäestyksellä.

Tommi Läntinen esittää
tuttuja laulujaan kirkossa
Konsertti Rovaniemen kirkossa sunnuntaina
2.9. klo 18, lippu 10€.

Mies ja kitara -tyylisen iltapuhteen
aikana Tommi Läntinen, laulun
ja soiton lomassa, kertoo tarinoita

biisien takaa, niiden synnystä ja
fiiliksistä ja avaa omaa sielunmaisemaansa tämän tapahtuessa tutusti
hetkeen tarttuen.
Esitettävistä biiseistä esimerkkeinä
Via Dolorosa, Rööperin Kuu, Syvälle

Sydämeen Sattuu, Olen Onnellinen ja
Villi ja Vapaa. Osalle jo kovin tuttuja
hittejä.
Keikan jälkeen Tommi on varautunut rupattelemaan porukan kanssa
jos kiinnostusta on.

Lapin Sotilassoittokunnan
vaskikonsertti
kirkossa 14.9. klo 19 Vapaa pääsy, ohjelma 10€.
Johtaa Petri Komulainen.

Maakuntalauluja
srk-keskuksessa

Revontulet konsertoivat
Rovaniemen kirkossa
Pellolainen Naiskuoro Revontulet
konsertoi sunnuntaina 7. lokakuuta kello
18. Rovaniemen kirkossa Lasse Heikkilän
hengellisestä musiikista koostuvalla
konsertilla Elämä voittaa.

20-vuotiasta kuoroa johtaa Noemi
Lehkonen.
– Olemme ihastuneet Lasse Heikki-

län hengellisiin lauluihin, joissa on
mukana vahvasti pohjoinen luonto
ja lappilainen mentaliteetti. Laulut
ovat erityylisiä, mutta ne kaikki
ovat hengellisiä.
– Mukana on korkeatasoista Lapin
eksotiikkaa, hymnejä, kansanlaulumaisia kappaleita ja romantiikkaa,
Noemi Lehkonen kertoo.

Juutajaismessua vietetään
Rovaniemen kirkossa 23.9. klo
10. Messun jälkeen srk-keskuksessa Jutajaisten päätöstilaisuus, maakuntalauluja
Rovaniemen teatterin kapellimestari-muusikko Minna Siitosen
johdolla.
Maakuntalaulujen mukana pääset
matkustamaan halki Suomen. Laulujen joukosta löytyy todella hienoja
helmiä. Niiden laulamiseen on
helppo osallistua.
Vanhemmille
sukupolville
ne nostattavat paljon
muistoja.
Yhdessä
laulamisessa on
voimaa!

Lapin sotilassoittokunnan vaskisoittajat saavat kouluttajan aivan Suomen huipulta. Sibelius-akatemian
puhallinkapellimestariluokan
lehtori Petri Komulainen saapuu
Rovaniemelle tuoden mukanaan
upean ohjelmiston vaskimusiikin helmiä. Luvassa on kauniita
melodioita ja upeita tulkintoja
Komulaisen taitavan johtamisen
alla. Tule kokemaan tämä poikkeuksellisen hieno kokonaisuus!

Toivo Kuulan
musiikkia kirkossa
Perjantaina 28.9. kello 19 Rovaniemen kirkossa kuullaan
Toivo Kuulan muistokonsertissa ”Kaiu, kaiu, lauluni”
hänen viulu-, alttoviulu- ja
pianoteoksia joita esittävät
Sirkka Kuula, viulu, Katri
Säkö-Arias, piano, Kaisa
Kuula-Bullat, alttoviulu.
Konserttiin on vapaa pääsy.

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, Elina Rask-Litendahl, Juho Rinne, Heikki Salo ja
Harriet Urponen. | Toimituksellinen aineisto Rovaniemen seurakunnan tiedotustoimisto, PL 8104, 96101 ROVANIEMI |Ulkoasu ja taitto Kotimaa Oy |
Painatus Suomalainen Lehtipaino Oy | Jakelu : Pohjois-Suomen Suorajakelu Oy | Tilaukset 25 euroa vuodessa | Painos 30 400 kpl.

Seuraava Pääsky ilmestyy ke 26.9.2018 | Aineisto ma 10.9.2018.
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Tuovi Kärsämä on tarttunut
avoimin mielin uuteen tehtäväänsä
Norvajärven leirikeskuksen
hoitajana. Kokemusta on
kertynyt jo lähes 20 vuotta
seurakuntaemäntänä Raahen
seurakunnan palveluksessa.

Tuovi Kärsämä aloitti Norvajärvellä

Pitkän kuuman leirikesän tunnelmissa
Norvajärven leirikeskuksen uutena hoitajana toukokuussa aloittanut Tuovi Kärsämä sai heti
ensimmäiseksi tuntea, mitä on tehdä työtä keskellä Lapin kaikkien aikojen hellekesää.
- Kesä oli lämmin, mutta työstä on nautittu siitä huolimatta.
VÄLILLÄ on ollut hikisiäkin hetkiä,
etenkin leirikeskuksen keittiössä ruuanvalmistuksen aikaan, kuumien uunien ja
hellojen äärellä.
– Tuli tunne, että saisi jo olla lämpöraja,
jonka ylityttyä työt loppuvat siihen. Mutta
niin vain olemme hymysuin tyttöjen
kanssa töitä tehneet siellä, emmekä ole
valittaneet, Tuovi Kärsämä kertoo.
– Kuumuudesta huolimatta mitään
erityisiä lisäviilennyksiä ei ole tarvittu. Jokainen on sitten katsonut oman kuntonsa
ja terveytensä mukaan, että tarvitseeko
enemmän taukoja tai nesteytystä. Aina
on muistutettu toisillemme ja leiriläisille
sanoa, että muistakaa juoda.
SEURAKUNTAELÄMÄ on Tuoville jo
entuudestaan tuttua, sillä hän toimi aiemmin lähes 20 vuotta seurakuntaemäntänä
Raahen seurakunnan palveluksessa.
– Sielläkin aloitin leirikeskuksessa.
Työni Raahessa oli antoisaa aikaa. Olen
aina sanonut, että jos olisin saanut sen
työpaikan matkaani, niin olisin lähtenyt
pohjoiseen jo aiemmin. Tunsin olevani
työssä kotonani.
Koti-ikävä kuitenkin iski. Tuovi palasi
takaisin kotiseudulleen ja työskenteli
kaksi vuotta kokkina Kittilän kaivoksen
keittiöllä.
– Sitten ystäväni huomasi työpaikkailmoituksen, että Norvajärven leirikeskuksessa on avoinna hoitajan paikka. Siinäpä
pohdin, että takaisinko seurakuntaan
töihin? No mikä ettei. Ja täällä sitä nyt
ollaan, tyytyväinen Tuovi toteaa.
ENSIMMÄINEN kesä hoitajana on ollut
vanhan muistelemista ja uuden oppimista.

– Norvajärvelläkin on
paljon tuttua Raahen
ajalta, mutta sitten on
erilaisia toimintatapoja ja ne tuovat
uutta työhöni.
Minulle jokainen
leiri on ollut
hyvin antoisa ja
olen kohdannut paljon
uusia kasvoja.
Olen nauttinut
tästä kesästä.
Leirikeskuksen hoitajan
tehtäviin kuuluu
käytännössä ”koko
paketti”.
– Paikat pidämme
kunnossa kiinteistönhoitajan kanssa. Leireillä huolehdimme alusta asti, että kaikki
viihtyvät. Sitten vastuulleni kuuluvat
keittiö-, ruoka- ja siivouspuoli eli kaikki
mitä taloon vaan sisälle mahtuu, Tuovi
kertoo.
Ennen työuraansa Tuovi valmistui suurtalouskokiksi ja opiskeli vielä myyjäksi
oppisopimuskoulutuksessa. Hänen kaksi
aikuista lastaan, tytär ja poika, asuvat
Oulun ja Raahen seudulla.

ROVANIEMEN seurakunta on Tuoville tuttu jo teinivuosilta, sillä hän kävi
oman rippileirinsä Songan Seitarannassa
ja oli sen jälkeen vielä muutamana vuonna isosena ripareilla.
Jo 1980-luvun puolivälin jälkeen Tuovi
oli töissä Norvajärvellä, kehitysvammaisten leirillä apuohjaajana.

– Sen muistan, että
leirikeskuksen rakennus oli pienempi
kuin nykyinen.
Mutta kesä
oli lämmin
silloinkin ja
leirit olivat
antoisaa
aikaa.
Leirikeskuksen hoitajalla saa
olla myös
huumorintajua erilaisten
leirien ja osallistujien pyöriessä ympärillä.
- Huumorintajua
tarvitaan ja onneksi
sitä on matkan varrella
elämä tuonut. Ei ota kaikkea
liian henkilökohtaisesti eikä liian tosissaan. Joskus pitää tosin itselleen muistuttaa, minkälaista huumoria heittää milläkin
leirillä, että leiriläisetkin ymmärtävät sen.

TUOVI on syntyisin Kittilän Veittivuoman kylästä.
– Vanhempieni mukana tulin Meltaus-Patokoski -alueelle. Kouluajan asuin
Meltauksessa. Patokoskesta tuli sittemmin
perheen kotipaikka, jossa äitini yhä asuu.
– Ounasjokivarressa vietän lähes
kaikki vapaa-aikani, mökkeilen ja käyn
äitini luona. Niissä maisemissa sydämeni
sykkii. Sieltä löytyy kaikki. Raahessakaan en osannut lähteä metsään marjastamaan, vaan tulin tänne pohjoiseen
marjaan. Olen oppinut tuntemaan tietyt

paikat missä kuljen. Isä jo opetti minulle, että suunnistat tuota ja tuota kohti,
niin tiedät missä olet. Se on ollut paljon
helpompaa.
Vaikka Meltauksen ja Patokosken
alueella väki on vähentynyt ja meno on
hiljaisempaa, niin Tuovi näkee merkkejä
uusista tuulista.
– Mitä olen kuunnellut, niin aika paljon
sinne on muuttamassakin väkeä. Ollaan
ostamassa jo hiljentyneitä taloja ja jokainen kylä koettaa kehitellä jotain uutta, jolla saa ihmiset kokoontumaan ja virikettä
sinne. Uusia kasvoja tulee pikkuhiljaa.

NUOREMPANA Tuovi osallistui aktiivisesti urheiluseuran toimintaan ja harrasti monipuolisesti liikuntaa. Nykyisin
hän huolehtii kunnostaan hiihtämällä
ja pyöräilemällä sekä lenkkeilemällä
päivittäin koiran kanssa.
– Rullaluistelu on jäänyt vähemmälle,
mutta rullaluistimet löytyvät kaapista ja
otan nekin vielä käyttöön.
Uuteen tehtäväänsä leirikeskuksen hoitajana Tuovi on tarttunut avoimin mielin.
Hän ei halua vielä esittää omia uudistustoiveitaan.
– Ensimmäiseen kesään olen lähtenyt
avoimin silmin. Katsotaan ensin mitä
täällä on ja minkälaisella toiminnalla tätä
pyöritetään.
– Sellaisen neuvon olen saanut, että
ensimmäisen vuoden katsot ja seurailet.
Sitten aletaan katsomaan, mitä muutoksia
voidaan tehdä. Pieniä muutoksiahan aina
tulee uusien ihmisten mukana, mutta ei
täällä nyt hirveästi ole mitään sellaista
mullistavaa, mitä pitäisi kehittää tai muuttaa, Tuovi Kärsämä toteaa.
Pasi Kokko
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