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PÄÄKIRJOITUS | Kari Yliräisänen, kirkkoherra

Ei koskaan enää
LAUANTAINA 22.9. vietettiin pienimuotoinen muistojuhla Vakaumuksensa
puolesta kaatuneiden muistomerkillä
kolmannella hautausmaalla. Sateisessa
juhlahetkessä paljastettiin muistopatsaaseen kiinnitetty nimilaatta, jossa oli
niiden 23 rovaniemeläisen nimet, jotka
saivat surmansa 1918 kansalaissodassa.
Sadan vuoden takaiset traagiset tapahtumat ovat jättäneet syvät jäljet rovaniemeläisiin. Vuosikymmenten varrella
tapahtumista on lähinnä vaiettu.

Olet
Jeesukselle
tärkeä
PIENI LAPSI makaa
rauhallisena sängyssään.
Välillä hän katselee ylöspäin ja hymyilee. Tuo hetki
on jäänyt mieleeni, siinä oli
jotain pyhää.
Mietin tuolloin mielessäni,
että varmasti lapsi saa katsella enkeliä. Jeesus kehottaa,
ettemme halveksi vähäisiä,
sillä heidän enkelinsä saavat
taivaissa joka hetki katsella
hänen taivaallisen Isänsä
kasvoja (Matt.18:10).
Minusta on hienoa, että
Jeesus puhuu tässä hänen
vähäisistään, ei vain lapsista.
Se, miten kohtelemme
Jeesuksen vähäisiä, on
merkityksellistä hänelle. Hän
haluaa pitää vähäisistään
huolta. Myös minä saan olla
hänen vähäisensä, hänen
silmäteränsä, jonka vuoksi
hän on valmis vaikka järisyttämään taivaita, jos se on
tarpeellista.
Vähäisten enkelit saavat
katsella Jumalan kasvoja.
Heillä on varmasti luottamus, että Jumala kääntää
lopulta kaiken hyväksi, sillä
hän on rakkaus. Jumalan
näkeminen antaa toivoa niin,
että epätoivoisinkin tilanne
on hänen kädessään mahdollisuus. Tähän voimme luottaa. Ja enkelit katsoessaan
Isän kasvoja muistavat, että
kun Jumala on puolellamme, mikään ei voi olla meitä
vastaan.
Sinua ja minua kutsutaan
olemaan uskollinen vähäisimpien huolehtimisessa ja
näkemään toivoa kaikissa tilanteissa. Jumala on kanssasi
tänäänkin, hän on uskollinen, häneen voi luottaa.
Heini Kesti
Yhteisen seurakuntatyön
kappalainen

NIMILAATAN myötä muistomerkki
alkaa viestiä hiljaisesti sanomaansa
aiempaa konkreettisemmin ja syvemmin. 23 nimeä muistuttavat todellisista,
konkreettisista henkilöistä, joista 22
teloitettiin ilman asianmukaista ja oikeaa
oikeudenkäyntiä, yksi oli kaatunut.
Enää muistopaasi ei kerro yleisluonteisesti joukosta ihmisiä, vaan 100 vuoden
takaisen Rovaniemi -yhteisön jäsenistä.
Heistä, joiden jälkeläisiä elää ja asuu
keskellämme tänään.
TOKI henkilöiden nimet on tiedetty
tähänkin asti, mutta nyt esille laitettuina
ne viestivät siitä, että aidosti kunnioitamme heitä ja heidän muistoaan. He
olivat silloisen Rovaniemi -yhteisön ja
Rovaniemen seurakunnan jäseniä. Nimet
kertovat siitä, että syvimmiltään kuulumme yhteen heidän kanssaan.
On murheellista, ettei heille suotu vuoden 1918 jyrkkien vastakohtien ilmapiirissä asianmukaista hautaan saattamista
siunauksen myötä. Toivottavasti tällainen
voisi tapahtua, kuten tänä syksynä mm.
Tyrväällä.
PIISPA Kaarlo Kalliala on todennut:

” Kristityt ihmiset ovat aina pitäneet
kiinni siitä, että kun ihminen on kuollut,
hänet saatellaan viimeiselle matkalleen
rukouksin ja siunauksin. Jokainen on
tähän saattoon ja tähän siunaukseen yhtä
oikeutettu. Jos joskus, niin ihmisen elämän
päätyttyä me tavoitamme sen, kuinka
yhtäläisiä me olemme ja kuinka yhteen me
kuulumme.”
Nimien kautta muistomerkki muistuttaa
meitä kakkia ihmisarvon tunnustamisesta,

”

Vuoden 1918
siunaamattomat
vainajat
tulisi siunata
haudan lepoon.

tasapuolisuuden, aidon ja todellisen oikeudenmukaisuuden ja oikeuden ehdottomuudesta. Ne valitettavasti unohtuivat
1918 kansalaissodassa ja sen jälkeenkin.
Viha, kosto ja oman käden oikeus sumensivat harkitsevan järjen ja peittivät alleen
aidon oikeuden kammottavin seurauksin.
Haluttiin voimaan oma hyvä ja poistaa
toisen edustama paha.

TÄNÄÄN on syytä pitää mielessä historiamme opetus. Olipa yhteiskunnallinen
tilanne virtauksineen, muutoksineen ja
ilmapiireineen mikä hyvänsä, on luovuttamattoman tärkeää pitää kiinni siitä hyvästä perinnöstä, minkä suomalainen yhteiskunta, traagisen synnytysvaiheensa
jälkeen, on halunnut, osannut ja jaksanut
yhdessä demokraattisesti rakentaa. Sen
kivijalassa on ihmisarvon tunnustaminen
ja huolenpito, tasa-arvo, tasapuolisuus,
aito ja todellinen oikeudenmukaisuus
sekä oikeudenkäyttö.
VIETETTY muistohetki ja muistomerkki
nostavat vahvasti esiin myös monien lausuman ajatuksen: Ei koskaan enää.

Sata vuotta sitten yhteiskunta oli vahvasti jakautunut poliittisen ideologian ja
taloudellisten etujen mukaan. Ilmassa leijuivat silloiset vihapuheiden tunnussanat
puolin ja toisin. Niistä on suurilla yhteisillä
ponnistuksilla päästy pitkälle kohti tasa-arvoisempaa ja parempaa yhteiskuntaa.
Kuitenkin myös tänään näyttää syntyvän
vahvoja ja jyrkkiä jakolinjoja ja vastakkain asetteluja kovine puheineen. Ihmisiä
luokitellaan hyväksyttäviin tai torjuttaviin,
oikeisiin ja vääriin, ihonvärin, etnisen
taustan tai uskonnon perusteella. Niiden
pohjilta käydään sotia somessa, paperilla
ja aseilla.

TOIVOTTAVASTI me suomalaiset
olemme ainakin sen verran oppineet 100
vuoden takaisista kokemuksistamme,
ettemme lähde tuollaisiin linjanvetoihin
mukaan. Mielessä on oltava kirkkaana: Ei
koskaan enää. Se ei kuitenkaan toteudu
itsestään. Se toteutuu silloin, kun aktiivisesti myös toimimme sen puolesta.
Ei enää koskaan -asenteeseen liittyy
myös Nasaretin miehen opetus, jossa ei ole
tulkinnan varaa, hän sanoo (Mt 5:34-45):
“Teille on opetettu: Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi. Mutta minä
sanon teille: rakastakaa vihamiehiänne
ja rukoilkaa vainoojienne puolesta, jotta
olisitte taivaallisen Isänne lapsia.”
Sanassa on uljasta ihanteellisuutta, jota
makustellessa miettii, tavoittaako se arjen
moninaisen ja usein kovin rikkinäisen
todellisuuden.
Jeesuksen opetuksen ydin on siinä, että
kukaan ihminen ei ole vain eikä ensi sijassa
jonkin ryhmän jäsen. Jokainen ihminen on
ensisijaisesti ihminen. Ei ole meikäläisiä ja
teikäläisiä, ei meitä ja noita muita.
Nasaretin miehen opetuksella voimme
sanoittaa Rovaniemen muistomerkillä:
Ei ole punaisia, ei valkoisia, vain ihmisiä,
ihmisveljiä ja ihmissisaria.
HISTORIAMME valossa Nasaretin Jeesuksen sana kutsuu jatkuvasti anteeksipyytämään ja anteeksiantamaan. Ja
siunaamaan.
Jatkukoon matkamme kohti parempaa
tulevaisuutta sydämen sitoumuksella: Ei
koskaan enää.

VIIKON SANA |
Hengen hedelmät

Rukous

Hengen hedelmää ovat rakkaus, ilo,
rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys,
hyvyys, uskollisuus, lempeys ja
itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki.
Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen
omia, ovat ristiinnaulinneet vanhan
luontonsa himoineen ja haluineen.
Jos me elämme Hengen varassa,
meidän on myös seurattava Hengen
johdatusta. Emme saa tavoitella turhaa
kunniaa emmekä ärsyttää ja kadehtia
toisiamme.
Gal. 5: 22–26.

Laupias Jumala,
Poikasi Jeesus Kristus viitoitti tien
elämään,
jota ohjaa rakkaus.
Opeta meille hänen esimerkkinsä
avulla
kuuliaisuutta sanallesi.
Vapauta meidät toimimaan
rakkauden mielellä
ja torjumaan kaikki, mikä sitoo meidät
tahtosi vastaisiin asenteisiin
ja elämäntapaan.
Kuule meitä
Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden.
Aamen

Pääskyn
terveiset
MIKKELINPÄIVÄN Pääsky on lennähtänyt luoksesi! Se kertoo sinulle tarinoita
ja ennen kaikkea kutsuu sinua mukaan
seurakunnan toimintaan.
Syksyllä tapahtuu paljon kaikenlaista ja
vaikka monet ryhmät ovat jo aloittaneet,
niihin voi tulla mukaan myös lokakuussa.
Kiitos, että avasit Pääskyn ensimmäisen
sivun. Antoisia lukuhetkiä!
Terveisin Pääskyn toimitus
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Piispanmessu ja
piispa Samuel Salmen
lähtöjuhla
OULUN tuomiokirkossa vietetään sunnuntaina 28.10. kello 10 piispanmessu. Tilaisuus
on myös piispa Samuel Salmen lähtöjuhla.

Viestintäohjelma
seurakuntaan
KIRKKONEUVOSTO on hyväksynyt 28.8.
kokouksessaan seurakunnalle viestintäohjelman. Se on viestinnän strategia, josta
ilmenee seurakunnan viestinnän arvot,
toiminta-ajatus, perustehtävät sekä tapa
toimia. Viestintäohjelmassa myös kuvaillaan kehityssuuntia 2020-luvulle.

Eikö Pääsky tullut?
Heini Kesti (vas.) Sanna Kerola, Marjo Rundgren, Merita Orell-Kiviniemi, Harriet Urponen ja Raija Ranta.

Uudet työntekijät
siunattiin tehtäviinsä
ROVANIEMI-VIIKON messussa siunattiin tehtäviin uusia työntekijöitä.
Lääninrovasti, kirkkoherra Kari
Yliräisänen asetti virkaan yhteisen
seurakuntatyön kappalaisen Heini
Kestin. Samassa yhteydessä siunattiin
tehtäviin seurakunnan uudet työntekijät: nuorisosihteeri Merita Orell-Kiviniemi, sairaalasielunhoitaja Sanna
Kerola, perheneuvoja Marjo Rundgren,
toimistosihteeri Raija Ranta ja viestintäpäällikkö Harriet Urponen.
PUHEESSAAN siunattaville ja
seurakuntalaisille kirkkoherra
korosti seurakuntatoiminnan olevan
kaikkien yhteistä työtä ja ponnistusta. Jokaisen työ liittyy tavalla
tai toisella toisten työhön ja kukin
osaltaan tukee toinen toistaan.
– Raamatussa apostoli Paavali vertaa
Kristus-yhteisöä, seurakuntaa, ihmiskehoon, jonka jäsenillä kullakin on oma
tehtävänsä yhteisessä kokonaisuudessa
ja toiminnassa. Seurakuntayhteisössä
kullakin on omat lahjat, tiedot, taidot,
kyvyt, osaamiset, armolahjat. Tarvit-

semme toisiamme ja olemme toisiamme varten.
– Lahjat ja kyvyt ovat sitä varten, että
palvelemme niillä Jumalaa ja lähimmäisiämme.
Siihen kilvoitukseen apostoli Paavali
antaa neuvonaan: ”Olkoon rakkautenne vilpitöntä, pysykää hyvässä kiinni.
Kunnioittakaa kilvan toisianne, olkaa
innokkaita.”
– Arjen työssä on hyvä muistaa, että
ollaan toteuttamassa, ei ainoastaan
yksittäistä pienempää tai suurempaa
työtehtävää, vaan ollaan rakentamassa
osaltamme Kristuksen maailmanlaajuista kirkkoa.
– Syvimmiltään tähdätään taivaallisen vision toteutumiseen, että maa
ja taivas ovat kerran yhtä ja että syvin
salaisuus, Jumala, on ihmisten keskellä.

SIUNAAMISEN myötä arjen aherrukseen siirtyviä rohkaistiin Vapahtajan sanalla: ”Ette te valinneet minua,
vaan minä valitsin teidät, ja minun
tahtoni on, että te lähdette liikkeelle
ja tuotatte hedelmää, joka pysyy.”

Seurakuntalaisia rohkaistiin tukemaan uusia työntekijöitä käytännön
työssä sekä esirukouksin.
Juhlahetkessä kirkkoherraa avustivat
pastorit Ari Jarva, Lauri Kinnunen ja
Anne Lehmus sekä hallintojohtaja Antti
Jääskeläinen.

TOIVEEMME ON, että Pääsky voitaisiin jakaa jokaiseen rovaniemeläiseen talouteen.
Mikäli teillä ei ole ilmaisjakelukieltoa, eikä
Pääskyä ole jaettu, toivomme saavamme
siitä tiedon.
Mikäli et halua ilmaisjakelua kotiisi, olemme laittaneet Pääskyn mukaan noudettavaksi seuraaviin toimipisteisiin: Citymarket,
Prisma, Lapin yliopisto ja K-Supermarket
Rinteenkulma. Lisäksi Pääskyn saa kirkon ja
seurakuntakeskuksen aulasta, sekä kaikista
seurakunnan kappeleista.
Pääskyn pdf-version voi lukea verkkosivuiltamme www.rovaniemenseurakunta.fi/
paasky.
Jos sinulla ei ole ilmaisjakelukieltoa ja olisit
halunnut Pääskyn, jakelureklamaation voi
tehdä myös osoitteessa www.jakelupalaute.
fi/paasky

HEINI KESTI pohti saarnassaan
uutta tehtäväänsä.
– Saan luvata olla esimerkkinä seurakunnalle ja noudattaa kirkon oppia.
Nämä ovat suuria lupauksia, joihin
tarvitaan Jumalan apua. Mutta niin me
kaikki tarvitsemme Jumalaa jokapäiväiseen elämäämme.
– Ja ihmeellistä, että hän on luvannut olla kanssamme ja kantaa meitä
aina. Jeesus lupaa, että löydämme
todellisen valon elämäämme, emmekä
joudu pettymään tämän maailman
rikkauksien pettäessä ja haihtuessa,
vaan saamme kokea elämän mielekkääksi ja yltäkylläiseksi ja kerran
ikuisesti iloita.
Toimitus

Korkalovaaran kappeli 30 vuotta
Sunnuntaina 23.9.
Korkalovaaran
kappelissa vietettiin
juhlaa, juhlamessun
toimittivat
aluekappalainen
Ilari Kinnunen,
häntä avusti pastori
Karita Kaukonen ja
kanttorina toimi Maie
Kuusik, joka johti
myös kirkkokuoroa.
Messun jälkeen
seurasi juhlaohjelmaa,
puheen piti alueen
pitkäaikainen, jo
eläkkeelle siirtynyt
rovasti Henry Rantala.

Radio Dei täyttää
perinteikkään
aamuhartauspaikan
RADIO DEI käynnistää uudet aamuhartauslähetykset perinteisellä arkiaamujen kello
7.50 radiohartauspaikalla.
– Meille on tullut paljon toiveita, että radion
aamuhartaus voitaisiin kuulla ihmisille tutulla ja heidän tärkeäksi kokemallaan paikalla
ennen aamukahdeksaa. Haluamme palvella
radiohartauksien kuuntelijoita, kertoo päätoimittaja Kirsi Rostamo.
Valtakunnallinen kristillisen radiokanavan
aamuhartauksien pitäjinä kuullaan laajaa
kirjoa kirkon työntekijöitä sekä maallikoita,
jotka tuntevat radioilmaisun omakseen.
Pääpaino on luterilaisessa kirkossa, mutta
myös muita maamme kristillisen perinteen
edustajia kuullaan lähetyksissä aika ajoin.
Radiohartauksia kuullaan Radio Dein
ohjelmistossa 1. lokakuuta alkaen arkipäivisin
kello 7.50 ja iltapäivisin kello 17.05.
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KIITOS |

HENKILÖ | Hengen uudistus kirkossamme ry:n toiminnanjohtaja Timo Pöyhönen

Tällä palstalla ihmisten mietteitä ja kysymyksiä elämästä ja uskosta.

HARRIET URPONEN

Kotimaanavun
syyskeräys
LÄMPIMÄT kiitokset Kotimaanavun syyskeräyksen lahjoittajille!
Saimme apuanne peräti 5 050 euroa! Antamanne apu välitetään syksyn aikana Rovaniemen seurakunnan diakoniatyöntekijöiden
kautta mittatilaustyönä, diakonia-avustuksina, vähävaraisille rovaniemeläisille esim. ruokaan ja vaateisiin. Keräysvaroilla avustetaan
työttömyydestä, velkakriiseistä ja yllättävästä
hädästä, kuten sairastumisista johtuvaan
taloudelliseen ahdinkoon joutuneita rovaniemeläisiä.
Siunausta alkavalle syksylle.
Ystävällisin terveisin
Rovaniemen seurakunnan diakoniatyö

KIRKON DIAKONIA

Oikeus ihmisarvoiseen elämään

Pääskyt matkalleen taas lähti.
Auringon viimeiset säteet meitä
tervehtii.
Syksyn vastaanotamme,
sen pimeyden, sen valon.
Värit ruskan maalaa luontoa
monissa eri keltaisen ja oranssi
vivahteissa.

Timo Pöyhönen on Hengen uudistus kirkossamme ry:n uusi toiminnanjohtaja.

Kesän viimeiset säteet sydämeen anna.
Että voimaa talven kylmyyteen
taas saamme
ja jaksamme taivaltaa.
Katso luonnon kauneus ympärilläsi.
Sen Luoja antoi lahjaksi sinulle kulkijani.
Nyt kiitos soi sydämessämme.
Kiitos kaikesta
mitä eteemme toit.
Kaiken jonka meille loit.
Ote Jaana Haatajan runosta
Matkalla syksyyn

”
Jo lapsikin helposti
langeta vois,
jos käsi ei enkelin
kädessä ois.

Jumala on osoittanut käsittämätöntä
rakkautta meitä kohtaan
Rovaniemi on näyttänyt Timo Pöyhöselle kauneimmat
kasvonsa.
– Olen ollut täällä vain kerran aikaisemmin, mutten silloin tajunnutkaan, miten kaunis tämä kaupunki on. Täällä
on elämän meininki, Timo Pöyhönen kertoo.
Timo Pöyhönen on elokuussa valittu Hengen uudistus
kirkossamme ry:n toiminnanjohtajaksi. Ensimmäisen
syksyn ohjelmaan on kuulunut tutustumista seurakuntiin
ja niiden työntekijöihin.
– Olen ollut kaksi vuotta poissa Suomesta ja koen
tärkeäksi vierailla seurakunnissa. Itseäni kiinnostaa
erityisesti yhteisöllisyys nuorten aikuisten toiminnassa ja
uskon, että voin olla avuksi myös sillä rintamalla.
Timo Pöyhönen näkee vapaaehtoistyön kehittämisen
tärkeäksi asiaksi seurakunnissa.
– Ulkomailla työntekijöitä on huomattavasti vähemmän
kuin kotimaassa. Työtä tehdään enimmäkseen vapaaehtoisten kanssa, siinä myös meillä on paljon opittavaa.
Vapaaehtoistyöntekijöiden ei Timo Pöyhösen mielestä
tule olla vain toiminnan kohteita.
– Jumala on antanut meille paljon lahjoja, joita Hän haluaa meidän käyttävän. Kaikki lahjat, mitä Jumala meille
antaa, ovat samanarvoisia. Myös yliluonnolliset lahjat on
tarkoitettu käytettäväksi.
Timo Pöyhönen on toiminut pappina jo 20 vuotta. Koko
sen ajan hän on ollut tavalla tai toisella mukana yhteisöjen rakentamisessa. Nuorekas pastori on ollut mukana
rakentamassa muun muassa Nuori Katariina –yhteisöä
Turussa ja Uusi Verso –toimintaa Tampereella.
– Näissä yhteisöissä on paljon samaa, kuin Rovaniemen
Oma-illan toiminnassa.

OMA-illan vieraana
Virrestä 971

Rovaniemen seurakunnan OMA-illan vapaaehtoiset kutsuivat Timo Pöyhösen mukaan lauantaiseen kokoontumiseensa. Timo Pöyhönen ilahtui OMA-illan tunnelmasta.
– Siellä oli paljon nuorta, hyvin eläväistä väkeä. Raamatusta tiedämme, että Jeesuksen opetuslapset ovat olleet
suunnilleen saman ikäisiä, noin parikymppisiä. Olen

joskus miettinyt, että miksi Jeesus valitsi juuri heidät
opetuslapsikseen. Ehkä siksi, että heissä on jo sen verran
kypsyyttä, että eivät vain luule, vaan he oikeasti pystyvät
muuttamaan maailmaa.
OMA-illassa oli teemana merkityksen ja tarkoituksen
kokeminen. Timo Pöyhösen viesti oli selvä.
– Kristittyinä meidän merkitys tai arvo ei nouse siitä,
mitä me teemme tai mitä saamme aikaiseksi. Se ei nouse
myöskään siitä, miltä näytämme. Se nousee siitä, mitä
Jumala meistä ajattelee! Jumala on kertonut sen meille
Jeesuksen kautta osoittamalla ihan käsittämätöntä rakkautta meitä kohtaan, Timo Pöyhönen pohtii.

Uskolle tilaa
Usko on ollut koko elämää kannatteleva perusvire Timo
Pöyhösen elämässä. Silti hän toivoisi, että usko voisi
näkyä hänen elämässään vielä paljon enemmän.
– Jos joku ulkopuolelta katsoo elämääni, voi olla, että
hän tulkitsisi uskon näkyvän vahvasti ulospäin. Mutta
meissä kaikissa, niin myös minussa, asuu myös synnin ja
epäuskon voimia.
Timo Pöyhönen löysi itse seurakuntaan aikanaan rippikoulun kautta.
– Rippikoulussa oli kivaa. Ajauduin kaveriporukan
mukana isoskoulutukseen. Sen vuoden aikana pikkuhiljaa
usko alkoi kasvaa sisälläni. Jossain vaiheessa koin tulleeni
uskoon, mutta se oli enemmänkin sen toteamista mitä oli
tapahtunut. Jumala oli hiipinyt minun liiveihini vaivihkaa, Timo Pöyhönen naurahtaa.
Sydämelle nousee rukouspyyntö.
– Olen täällä aistimassa mitä Jumala on täällä tekemässä. Täällä tapahtuu hyviä asioita ja täällä on paljon mahdollisuuksia. Rukoilen, että se mitä Jumala haluaa, voisi
tapahtua. Olisi kiva, jos muutkin rukoilisivat seurakunnan
puolesta, silloin voi tapahtua ihmeellisiä asioita.
Timo Pöyhönen rohkaisee tutustumaan OMA-iltaan.
– Pelin henki on se, että kaikki saavat tulla!
Harriet Urponen
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Kuusi valitsijayhdistystä,
124 ehdokasta
seurakuntavaaleissa
ROVANIEMEN seurakuntavaaleissa on mukana kuusi valitsijayhdistystä ja kaikkiaan 124 ehdokasta. Listoja on yksi vähemmän
ja ehdokkaita 13 vähemmän kuin
vuoden 2014 vaaleissa. Miehiä on
74 ja naisia 50, alle 30-vuotiaita on
12. Vaalilautakunta on tarkastanut
valmistavasti valitsijayhdistysten
jättämät perustamisasiakirjat ja niihin liittyvät ehdokaslistat. Lopullinen ehdokaslistojen vahvistaminen
tapahtuu 1.10.
Rovaniemen seurakunnan kirkkovaltuustoon valitaan 18.11. kaikkiaan
33 valtuutettua. Nykyisistä valtuutetuista kahdeksan ei asetu ehdolle. 25
nykyvaltuutetun lisäksi valtuustoon
pyrkii 99 uutta ehdokasta, joista osa
on aiemmin toiminut seurakunnan
luottamustehtävissä (alueneuvostot/
johtokunnat).
Uusia ehdokaslistoja ei perustettu.
Edellisissä vaaleissa mukana ollut
Rovaniemen peruskristityt –lista jäi
pois.

VALITSIJAYHDISTYKSET
(ehdokaslistan suuruusjärjestyksessä)

Eniten ehdokkaita
Seurakuntaväen laajapohjainen
valitsijayhdistys
Taustalla on ihmisiä, jotka tavalla
tai toisella ovat aktiivisesti mukana
seurakuntaelämässä. Asiamies Tarja
Jokela.
Listalla 38 ehdokasta, joista miehiä
26 ja naisia 12. Ikähaarukka vaihtelee
22–77 vuoden välillä, alle 30-vuotiaita
on kaksi.
Nykyvaltuutetuista pois jää Pekka
Ruokanen.
Ehdokkaat: Valtteri Ylä-Jääski,
Aleksi Kauppi, Suvi Jarva, Antti
Alatalo, Jani Toivanen, Aku Kesti,
Ville-Pekka Jokela, Jari Paksuniemi,
Vappu Alapeteri, Rainer Hiuspää,
Markku Kaasinen, Sulo Kangas, Raili Kerola, Juha-Matti Kivistö, Jorma
Koskela, Timo Kotilainen, Harry
Luomaranta, Maiju Lusenius, Kirsti
Marjanen, Raimo Miettunen, Pirita
Nenonen, Antti Nirkkonen, Jaakko
Nirkkonen, Esko Palovaara, Leena
Pernu, Jaakko Portti, Mika Raappana, Anne Rantanen, Asko Salmela,
Heikki Salo, Maisa Sarajärvi-Nuorti,
Ilkka Silvola, Leena Sääskilahti,
Markku Takanen, Riitta Toivonen,
Lea Vattulainen, Ismo Virtanen ja
Jouni Vuollo.

Keskustan ehdokaslista
Taustalla Keskustapuolue. Asiamies
Heikki Salmi.
Keskustalla on 28 ehdokasta, joista
16 miestä ja 12 naista. Edellisestä valtuustosta jatkaa 5 ehdokasta. Iältään
ehdokkaat ovat 31–75 -vuotiaita.
Nykyvaltuutetuista pois jäävät
Leena Aspegrén, Janne Kaisanlahti ja
Mirja Stålnacke.
Ehdokkaat: Pertti Ahokas, Anna-Maria Alaluusua, Ritva Anttila, Artturi
Hakkarainen, Asko Harjukelo, Aarne
Jänkälä, Ari Karvo, Seija Karvo, Raija
Kivilahti, Jouko Kokki, Jari Kokko,
Lasse Kontiola, Matti Kortesalmi,
Sari Laatikainen, Pekka Lehto, Terttu
Lehtola, Pekka Maijala, Raija Mommo, Kyllikki Mänty, Mirja Mäntymäki, Niko Niemisalo, Hannu Ovaskainen, Simo Rahtu, Enni Remes,
Meiju Salmela, Maarit Simoska, Pasi
Tarvainen, Lauri Ylipaavalniemi.
Kirkko kuuluu kaikille
Kokoomustaustainen valitsijayhdistys. Listalla on monia nimiä, jotka
edellisissä vaaleissa olivat Toimiva
seurakunta –listalla. Asiamies Heikki Autto.
Listalla on 20 ehdokasta, 11 miestä ja
9 naista, kaksi alle 30-vuotiasta. Nuorin ehdokas on 23-vuotias ja vanhin
79-vuotias. Uusia ehdokkaita on 16.
2014 vaaleissa yhdistyksellä oli 23
ehdokasta.
Ehdokkaat: Aija Aarrevaara, Päivi
Alaoja, Saara Autto, Ville-Joonas
Engman, Arvo Forsman, Mauri
Haataja, Seija Hagström, Piia Hanni,
Arto Harju-Autti, Matti Henttunen,
Petri Keihäskoski, Jarmo Koivuranta, Markku Luoma-aho, Terttu
Luoma-aho, Henri Mella, Asko Peuraniemi, Eveliina Rissanen, Hannele Simonen, Kimmo Suopajärvi ja
Sara Tuisku.
Nykyvaltuutetuista jäi pois Heikki
Autto, Raili Kerola siirtyy seurakuntaväen laajapohjaisen valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi.

Ehdokkaat: Lasse Aro, Seija Hiltunen, Jorma Hovi, Veikko Härönen, Terho Iljin, Antti Liikkanen,
Raimo Martti, Minna Muukkonen,
Maria-Riitta Mällinen, Helena
Norvapalo, Kimmo Niukkanen,
Juhani Paksuniemi, Hanne-Mari
Seppälä, Seija Uusimaa, Sirpa Vanhahanni-Háji, Antti Väänänen, Leif
Wilenius.
Kristillisten perusarvojen puolesta
Rauhanyhdistysten väkeä (vanhoillislestadiolaistaustainen) Asiamies
Kari Gustafsson.
Listan 12 ehdokkaasta miehiä on
kahdeksan ja naisia neljä.
Listalta löytyy kaksi alle 30-vuotiasta, vanhimman ollessa 75-vuotias.
Uusia ehdokkaita on neljä ja pois
valtuustosta ovat jäämässä Jukka
Vaara, Aino Paananen sekä Veli-Matti
Latvakoski.
Ehdokkaat: Hannu Erola, Kati Kanto, Elina Korteniemi, Samuli Korteniemi, Sari Leipälä, Helena Lääkkö,
Mirva Paukkeri, Annukka Pöykkö,
Pekka Sutinen, Sauli Särkioja, Laura
Ylinampa, Arja Ylitalo.
Tulkaa kaikki -valitsijayhdistys
lähes tuplasi ehdokkaansa
Toinen kausi tällä valitsijayhdistyksellä Rovaniemellä. Asiamies:
Iida Vesterinen. Yhdistyksellä on
yhdeksän ehdokasta, 3 miestä ja
6 naista, iältään 19–59 -vuotiaita,
joista yksi 30-vuotias ja kuusi alle
30-vuotiaita.
Listalla on nykyisen valtuuston
jäsen Miikka Keränen, joka jo vuonna
2010 valittiin kirkkovaltuustoon
Seurakuntaväen laajapohjaiselta listalta ja toi Tulkaa kaikki –listan 2014
vaaleihin.
Ehdokkaat: Santeri Seppälä, Onni
Sarre, Janita Rapo, Oona Löytänen,
Sonja Sinisalo, Miikka Keränen,
Kaisa Valtanen, Sirpa Vähänikkilä ja
Riitta Keränen.

Sosialidemokraattinen
valitsijayhdistys
Asiamies Hilkka Kotila-Martti.
Ehdokkaita on 17, kymmenen miestä ja seitsemän naista.
Nuorin ehdokas on 31-vuotias ja
vanhin on 81 vuoden ikäinen. Vuoden 2014 vaaleissa yhdistyksellä oli
13 ehdokasta. Kaikki nykyvaltuutetut
asettuvat ehdolle.

Syksyn seurakuntavaaleissa
käytössä jälleen vaalikone
KAIKKIEN seurakuntavaaliehdokkaiden käytössä on vaalikone. Se
antaa ehdokkaille mahdollisuuden
kertoa itsestään ja asioista, joita hän
haluaa pitää esillä seurakunnan
päätöksenteossa.

EHDOKKAAT saavat sähköpostitse
ohjeet vaalikoneen täyttämisestä
ja heidän tulee vastata vaalikoneen kysymyksiin 5.10. mennessä.
Vaalikone avataan äänestäjille 8.10.
Äänestäjät voivat vaalikoneen avulla

etsiä itselleen sopivaa ehdokasta.
Seurakuntavaalien ennakkoäänestys on tiistaista lauantaihin 6.–10.11.
ja varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 18.11.
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Kirkkoväärti
–koulutus ma 15.10.
HALUAISITKO sinä palvella

messussa vapaaehtoisena?
Kirkkoväärtikoulutuksen uusi
aika on maanantaina 15.10.kello
17–19.30 seurakuntakeskuksessa
ja kirkossa. Ilmoittaudu mukaan
12.10. mennessä!
Ilmoittautumislinkki löytyy
osoitteesta vapaaehtoistyo.
fi/rovaniemi. Tarvitsemme
joukkoomme uusia vapaaehtoisia
erilaisiin messutehtäviin.
Vapaaehtoiset tervehtivät ovella kirkkoon
saapuvia, kantavat kolehtia, lukevat tekstejä, keittävät ja tarjoilevat kirkkokahveja,
avustavat ehtoollisella, sekä sovittaessa
palvelevat myös muissa mahdollisissa tehtävissä.
Koulutuksessa käymme läpi kaikki messuavustustehtävät, myös vapaaehtoistyön
konkarit ovat mukana kertomassa omista
kokemuksistaan ja opastamassa uusia vapaaehtoisia.
Käymme koulutuksessa läpi messun kaavaa
ja ehtoollisen teologiaa. Ehtoollisavustajan
tehtävään tarvitaan erillinen vahvistus, jota
voi hakea koulutuksen yhteydessä. Käymme
yhdessä läpi kaikki erilaiset vapaaehtoistehtävät ja koulutuksessa on mahdollista
harjoitella paikan päällä kirkossa.
Mukana Noora Tikkala ja Aki Hätinen.

Ekumeeninen
vastuuviikko 2018
JOKAISELLA on oikeus ihmisarvoiseen
työhön ja toimeentuloon.
Jokaisella on oikeus
työhön, työpaikan
vapaaseen valintaan,
oikeudenmukaisiin
työehtoihin sekä
suojaan työttömyyttä
vastaan. Jokaisella on
oikeus ilman minkäänlaista syrjintää samaan
palkkaan samasta
työstä. Jokaisella työtä
tekevällä on oikeus
kohtuulliseen ja riittävään palkkaan, joka turvaa hänelle ja hänen perheelleen ihmisarvon
mukaisen toimeentulon ja jota tarpeen vaatiessa täydentävät muut sosiaalisen suojelun
keinot. (YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus)
Yli miljardi maailman ihmisistä elää sietämättömässä köyhyydessä. Valtaosa heistä
on naisia. Enemmistö köyhistä elää kehitysmaissa, mutta köyhyyttä on myös Suomessa.
Pekingin julistuksen mukaan naisten vaikutusvallan lisääminen on ratkaisevan tärkeä
tekijä köyhyyden poistamisessa. Köyhyyden
poistaminen ja kokonaisvaltaisen taloudellisen osallistumisen edistäminen on meidän
kaikkien yhteinen tehtävä.
Lukemattomat naiset työskentelevät virallisen talouden ulkopuolella vailla työlainsäädännön ja sosiaaliturvan suojaa. Koko
maailman vertailussa naiset tienaavat 24
prosenttia miehiä vähemmän.
Kun naiset pääsevät osallistumaan yhteiskunnan kehitykseen tasa-arvoisesti, koko
yhteiskunnan taloudellinen ja tiedollinen
pääoma kasvaa merkittävästi tuottaen hyvinvointia.
Ekumeeninen vastuuviikko on Suomen
kaikkien kirkkojen ja monien kristillisten
järjestöjen yhteinen ihmisoikeuskampanja,
jossa kirkot toimivat oikeudenmukaisemman
maailman puolesta.
Vastuuviikkoa vietetään 21.–28.10.
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Ihan samalta ja
mukavalta näyttää
studio kuin viisitoista
vuotta sitten.
Lähetyspöydän
laitteet vain ovat
muuttuneet, toteavat
Radio RovaDein
alussa toimitustyötä
käynnistäneet Ulla
Miettunen ja Timo
Törmänen.

Seurakuntalaisten oma ääni

Radio RovaDei jo 15 vuotta
tarinasi kertojana ja kuulijana
Radio RovaDei
on jo viisitoista
vuotta kulkenut
seurakuntalaisten
kanssa yhteistä
taivalta, jakamassa
kokemuksia ja
tarinoita,
iloja ja suruja.

Rovaniemen seurakunta aloitti lokakuussa 2003 omat säännölliset, itse
toimitetut, suorat radiolähetykset Radio
Dein kanavalla 93,4 MHz. Seurakunta
teki sopimuksen Kristillinen Media Oy:n
kanssa. Samalla Radio Dein valtakunnallinen lähetys alkoi kuulua Rovaniemellä.
Aiemmin radiotoimintaa oli tehty yhteistyössä paikallisten kaupallisten radiokanavien kanssa.
Toimitustyön käynnistivät alussa Timo
Törmänen ja Ulla Miettunen. Ensimmäinen suora lähetys kuultiin keskiviikkoiltana 1.10.2003 kello 18.15.
– Lähetyksestä tulee päällimmäisenä
mieleen, että olihan se äärettömän jännittävää. Olimme aloittamassa jotain ihan
uutta seurakunnassamme, onhan Rovaniemi pohjoisin taajuusalue, jossa Radio
Dei kuuluu, Ulla toteaa.
– RovaDein suunnittelutyö alkoi jo
kesällä, joten lähetystoiminnan aloittaminen oli huipentuma siihenastiselle työlle,
Timo kertoo.
Alkuaikojen radiotarjonnasta Timo
muistelee vielä lämmöllä keskiviikkoiltaisin lähetettyä ohjelmasarjaa ”Musiikkikävelyllä Kirkkolammen ympäri”, jossa

haastateltavan kanssa kierrettiin lampea ja
keskusteltiin kaikista uskontoon ja muuhun elämään liittyvistä asioista.
– Kävelyn välille haastateltava oli valinnut musiikkikappaleita ja hän sai kertoa
miksi oli valinnut juuri kyseisen musiikin.
Oli mukava tehdä iltaan sopivaa leppoisaa
ohjelmaa.
– Sunnuntain lähetyksessä Kirkkokahvilla haastateltavana kävi lukuisa joukko
mielenkiintoisia vieraita. Mieleeni ovat
jääneet muun muassa Tapani Ruokanen
ja Pekka Simojoki, joka studiossa kitaroineen lauloi musiikkia tulevalta levyltään.

Radio auttaa
kohtaamaan
Jo vuonna 1997 aloittanut Radio Dei oli
Suomessa ensimmäinen kristillinen
kanava.
– Seurakunta teki tärkeän päätöksen
tuottaa Radio Dei kuulumaan myös Rovaniemellä. Sen myötä kristillinen radiokanava kuuluu ympäri vuorokauden. Olemme saaneet paljon positiivista palautetta

siitä, millaista siunausta se on tuottanut
ihmisille, Ulla sanoo.
– Radio lähentää haastattelujensa myötä
työntekijöitä seurakuntalaisiin. Studiossa
on saanut myös melkein ensimmäisenä
tutustua seurakunnan uusiin työntekijöihin, kun he ovat istuneet Radio RovaDein
tuolilla haastateltavina.
– Tapahtumien esittelyt avartavat
kuuntelijoiden käsitystä seurakunnasta,
siitä mitä kaikkea seurakunta voi tarjota
ihmisille.
– Jotain seurakuntamme kansainvälisyydestäkin kertoo, että radion studiossa on
käynyt usein myös ulkomaalaisia vieraita,
muun muassa intialainen pastori sekä
japanilaisia, kanadalaisia ja englantilaisia
haastateltavia, Ulla kertoo.
Mediaympäristö muuttuu nopeasti ja
radiokanavien määrä on kasvanut Rovaniemellä merkittävästi. Alkuajoista on
muuttunut sekin, että Radio Dein ja Radio
RovaDein lähetyksiä voi kuunnella myös
nettiradion välityksellä.
– RovaDein kuvio vaikuttaa vuosien
jälkeen edelleen tutulta. Parhaat puolet on
otettu reiluun parituntiseen meidän aikanaan toteuttamistamme kolmen tunnin
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lähetyksistä, Timo sanoo.
– Radio RovaDei tekee mahdolliseksi, että ihmiset
pääsevät keskeisesti olemaan läsnä seurakunnan
tapahtumassa, sunnuntain messussa. On oikeastaan
aika liikuttavaa, kuinka tavattoman tärkeä asia se
on, Ulla toteaa.
– Seurakunnastamme messuun osallistuu monia
pappeja, muusikoita ja vapaaehtoisiakin. Radion
myötä heidän äänensä sekä kristillinen sanoma,
hengellinen viesti, tulevat koteihin, sairaaloihin ja
joka paikkaan.

Armollisesta
Jumalasta
Ulla sanoo, että Radio RovaDei on aina loistava
kanava kertoa viestiä armollisesta Jumalasta.
– Se on itselleni elämän tärkein asia. Tällä kana-

valla Jumalasta voi kertoa laajasti, mitä erilaisimmin tavoin. Jokainen ihminen on tärkeä ja Jumala
rakastaa jokaikistä ihmistä. Radion kautta viesti voi
mennä sinne, missä ihminen liikkuu.
– Sydämen haluni on kertoa ihmiselle, että et ole
ihan yksin. Hän joka sinut on luonut, ei ole sinua
hylännyt, vaan on kanssasi tänäänkin. Yhteinen
viesti on, että jaksetaan uskoa ja luottaa, ja rohkaistaan toinen toisiamme siinä, Ulla Miettunen toteaa.
– Tiedän, että radion kuuntelijoissa on ainakin
yksi ihminen, joka odottaa tätä lausetta, jonka
sanon jokaisen toimittamani lähetyksen lopussa:
”Tule Kristus huomiseenkin.”
Radio RovaDeissä toimittajina matkan varrella
ovat toimineet myös Henna Rajatalo, Miia-Maarit
Ahokas, Anitta Kolehmainen, Tanja Martimo ja
Salla Korteniemi. Viime vuodesta alkaen Radio
RovaDein lähetyksiä on toimittanut Pasi Kokko,
yhdessä Tanja Martimon ja Ulla Miettusen kanssa.
Pasi Kokko

KUULUTUS
Kirkkolain 17 luvun 5 § mukaan, haudat on pidettävä
hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja haudan
hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Hoitokehotus on
annettu kesäkuussa 2017 joko kirjeitse hautaoikeuden
haltijalle tai haudalle asennetulla tiedotteella (mikäli
hautaoikeuden haltija ei ole tiedossa tai luotettavat
yhteystiedot eivät ole saatavilla) sekä lehti-ilmoituksella.
Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvosto (28.8.2018) on
julistanut hautaoikeuden menetetyksi alla luetelluilla IV
hautausmaan A, C ja D hautalohkoilla sijaitsevilla haudoilla,
joilla haudan hoitovelvollisuus on olennaisesti laiminlyöty
eikä hautaa ole hoidettu kunnostuskehotuksesta huolimatta
yhden vuoden määräajassa. Määräaika on päättynyt
9.6.2018.
Päätös hautaoikeuden menetyksestä annetaan tiedoksi KL
24 luvun 11 § mukaan hautaoikeuden haltijalle haudalle
laitettavalla tiedotteella ja kirjeitse (jos hautaoikeuden haltija
on nimetty ja luotettavat yhteystiedot ovat saatavilla) sekä
lehti-ilmoituksella.

Aino Putaansuu laulaa
Radio RovaDein mukana

Kuunte
kokemulijan
ksia

Lisätietoja Rovaniemen seurakunnan hauta- ja
puistotoimistosta puh 016 33 55 213 ma–pe 9–15
Hautaoikeus julistetaan menetetyksi seuraavilla haudoilla
ja haudat siirtyvät Rovaniemen seurakunnan hallintaan
IV A 27:49–50

IV D 6:5

IV D 13:1-2

IV D 21:15

IV C 9:10

IV D 6:20

IV D 13:4

IV D 21:19

IV C 21:35–36

IV D 6:40

IV D 13:9

IV D 21:20-21

IV D 1:28

IV D 6:44

IV D 13:13

IV D 21:36–37

IV D 2:3

IV D 7:9

IV D 13:15

IV D 22:8-9

IV D 2:5

IV D 7:22

IV D 13:48

IV D 22:40

IV D 2:6

IV D 7:27–30

IV D 14:3

IV D 22:41

IV D 2:7

IV D 7:36

IV D 14:14–17

IV D 22:48

IV D 2:13

IV D 8:1

IV D 14:18–22

IV D 23:34

IV D 2:16

IV D 8:6

IV D 14:31

IV D 24:41

IV D 2:17

IV D 8:12

IV D 14:32

IV D 24:45

IV D 2:19

IV D 8:13

IV D 14:36

IV D 25:38–41

IV D 2:20-21

IV D 8:20

IV D 14:42

IV D 25:45–46

IV D 2:26-27

IV D 8:21

IV D 15:14–15

IV D 26:4

IV D 2:34

IV D 8:31–32

IV D 15:16–17

IV D 26:7

IV D 2:35

IV D 8:43

IV D 16:6

IV D 26:9

IV D 2:36

IV D 9:12

IV D 16:48

IV D 26:10–11

IV D 2:37

IV D 9:17

IV D 16:50

IV D 26:27

IV D 2:38-39

IV D 9:27

IV D 17:42-43

IV D 26:34

IV D 3:5-6

IV D 9:33

IV D 17:44

IV D 27:33

IV D 3:8

IV D 9:35

IV D 17:45

IV D 28:5

IV D 3:24

IV D 9:36

IV D 17:46

IV D 28:15–16

IV D 3:25

IV D 9:38

IV D 18:1

IV D 28:17

IV D 3:29-30

IV D 10:6

IV D 18:9

IV D 28:26–28

IV D 3:33

IV D 10:7

IV D 18:18

IV D 28:33

IV D 3:34

IV D 10:8

IV D 18:19–20

IV D 28:34

IV D 3:38

IV D 10:11

IV D 18:26

IV D 28:36–38

IV D 3:39

IV D 11:3

IV D 19:12

IV D 28:39–40

IV D 3:40–41

IV D 11:15

IV D 19:14–15

IV D 28:43

IV D 4:8

IV D 11:16

IV D 19:21

IV D 28:49–50

IV D 4:9

IV D 11:19-21

IV D 19:25

IV D 29:5

IV D 4:17

IV D 11:23

IV D 19:29

IV D 30:5-6

IV D 4:24–25

IV D 11:24

IV D 19:30

IV D 31:10

IV D 4:37

IV D 11:26

IV D 19:31

IV D 32:8

Jaakko Löytty ja Selloduo Varonen
musisoivat Radio RovaDein juhlassa

IV D 4:44

IV D 11:27

IV D 19:39

IV D 32:14

IV D 5:8-9

IV D 11:29

IV D 19:48

IV D 33:20

IV D 5:21

IV D 11:38

IV D 20:8-9

IV D 33:22–23

IV D 5:23

IV D 11:40

IV D 20:11

IV D 33:24

”VAIKKA VAELLUS on vaivaista, minä vielä

IV D 5:31

IV D 11:49

IV D 20:12

IV D 33:25

IV D 5:37

IV D 12:13

IV D 20:32–33

IV D 33:32

IV D 5:40

IV D 12:28

IV D 20:37–40

IV D 35:44

IV D 5:44

IV D 12:37

IV D 20:50

IV D 6:1-3

IV D 12:46

IV D 21:9

KUN KELLO lähestyy kymmentä sunnun-

taiaamuna, niin rovaniemeläinen Aino
Putaansuu virittää radionsa taajuudelle 93,4 MHz. On Rovaniemen
seurakunnan tuottaman Radio
RovaDein aika.
– Radiolähetys on seurakunnalta
erittäin hyvää palvelua, kun saamme kuulla jumalanpalveluksen,
menovinkit ja mitä siinä kahdessa
tunnissa ehtii.
– Radiossa kerrotaan ennen jumalanpalvelusta, mitkä virret lauletaan.
Otan virret ylös ja sitten laulan korkealta ja kovaa, koska olen yksin kotona. Saan
veisata niin, että seinät raikuu, hän naurahtaa.
– Kuuntelen lähetystä aina sen koko kaksi tuntia.
Monesti on mielenkiintoisia haastatteluja. On kiva

kuulla myös ihmisten haastatteluja
myös ”laitakaupungilta”, Aino
toteaa.
– Jutunaiheina minua kiinnostavat erityisesti hautausmaat ja
niiden hoitoon liittyvät asiat.
Myös polttohautausta koskevista kysymyksistä kiinnostaisi
kuulla lisää, Aino vinkkaa.
Pirteä rovaniemeläinen
osallistuu aktiivisesti Virsikirja
tutuksi-yhteislauluiltoihin Aapakirkossa.
– Musiikkimaussani on kaksi
ääripään suosikkia. Virret ovat tietysti
ykkösenä, mutta toisena suosikkina on
rokki, oikein sellainen hevirokki, Aino Putaansuu
naurahtaa.
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jaksan toivoa...”
Jaakko Löytty ja Selloduo Varonen konsertoivat
lauantai-iltana 15. syyskuuta Rovaniemen kirkossa.
Konsertti juhlisti samalla Radio RovaDein 15-vuotista taivalta Rovaniemellä.
Kirkkosalin täyttivät sateisena iltana sellojen kauniit, matalat ja tummat soinnit sekä Jaakko Löytyn

väkevät tulkinnat lauluistaan.
– Olemme iloisia ja kiitollisia siitä, että RovaDei
pitää pohjoisen ääntä kuuluvilla ja Rovaniemen
seurakunta on arvokkaalla panoksella ollut luomassa napapiirille kristillistä radiota, lähetti terveisensä
juhlaan valtakunnallisen Radio Dein puolesta ohjelmajohtaja Kai Kortelainen.
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Olemme suuremma
Pekka Valmari ja Seija
Luomaranta tuntevat
toisensa pitkältä
ajalta. He asuvat
saman tien varrella
ja jakavat yhteisen
arvomaailman:
molemmat ovat
kristittyjä.
– Se on syy elää. Se rakentaa, ohjaa ja
vie eteenpäin. En olisi tässä, jos en olisi
kristitty, Pekka Valmari kertoo.
– Tämän lisäksi meillä on läheinen yhteys Jeesukseen, Hän kulkee kanssamme,
Seija Luomaranta jatkaa.

Kristuksen kirkko
Pekka Valmari tapasi vaimonsa Leilan
aikanaan seurakuntanuorissa ja nyt he
vaikuttavat Vapaakirkossa. Ajat ovat
muuttuneet ja kristilliset kirkot ja seurakuntayhteisöt puhaltavat nyt aiempaa
enemmän samaan hiileen.
Evankelisluterilainen seurakunta ja
helluntai- ja vapaaseurakunta ovat tehneet
konkreettista yhteistyötä järjestämällä esimerkiksi yhteisiä tapahtumia. Laajemminkin kristillisten kirkkojen ja paikallisten
päättäjien kesken on kokoonnuttu yhteen
rukousaamiaisen merkeissä.
– Olemme huomanneet, että meillä on
aika lailla sama tehtävä ja sama suunta,
Pekka Valmari sanoo.

Pekka Valmari ja Seija Luomaranta ovat kokeneet tänä syksynä polkupyöräonnettomuuden. Sen vuoksi heillä on tänä syksynä enemmän aikaa levätä.

Lapset sydämellä
Pekka Valmari tekee työtä Lapin keskussairaalan lastentautien ylilääkärinä. Seija
Luomaranta on Rovaniemen seurakunnan lapsityönohjaaja.
– Olen tullut seurakunnan lapsityöhön
päiväkotityön kautta. Lasten maailma on
mielikuvituksen ja leikin maailma. Ehkä
aikuistumisen kynnyksellä pakenin sinne
omaa arkuuttani, mutta nyt ymmärrän,
miten rikas lasten maailma on, Seija Luomaranta miettii.
– Minä hain aikanaan lääketieteen piiristä jotakin erityisen elämänläheistä aluetta.
Tämä todella on sellainen, Pekka Valmari
korostaa.

Onnettomuus yhdistää
Pekka Valmari ja Seija Luomaranta ovat
kaatuneet tänä syksynä polkupyörällä.

– Tuli aika paha haaveri. Kaaduin, ja
noloa kyllä, kuten aina välillä, minulla ei
ollut kypärää. Ajoin töistä kotiinpäin ja
risteyksessä oikaisin tuttua polkua pitkin.
Toinen pää polusta olikin nyt pehmeä. Etupyörä upposi hiekkaan ja lensin reippaasti.
Olin muutaman minuutin tajuttomana,
Pekka Valmari kertaa tapahtumia.
Ambulanssi vei Pekka Valmarin sairaalaan. Hänelle tuli aivojen ja kallon väliin
iso verenvuoto, joka vaati nopeita toimenpiteitä.
– Hyvin treenattu tiimi hoiti loistavasti
kaikki vaiheet ja vei nopeutetulla aikataululla Ouluun leikkaukseen. Teholla herätessäni ajatus oli täysin kirkas, olisi voinut
olla toisinkin.
Leila oli ilmoittanut onnettomuudesta
lapsille ja ystäville ja pyysi heitä myös
rukoilemaan Pekan puolesta. Pekalla on
herättyään ollut koko ajan turvallinen tun-

ne, ammattilaiset ovat todella hoitaneet
hienosti työnsä.
– Valtava määrä ihmisiä monissa
maissa oli rukoillut puolestani. Olen
siitä todella kiitollinen, tiedän, että sillä
on ollut vaikutusta. Oli aika koskettavaa, kun kollega kävi läpi tapahtunutta,
osoitti merkintää täydestä tajunnan
palautumisesta heti nukutuksen jälkeen
ja sanoi, että tuohon kyllä mahtuu vähän
ihmettäkin mukaan.
Seija Luomaranta puolestaan lähti
aamulla töihin. Pyörän sarvessa kulki
kirkon rotan rooliin kuuluva puinen kävelykeppi ja kierrätyskartonkipussi.
– Minulla on muistikuva, että ylitän
suojatien ja ajattelin, että kyllä se keppi
tuossa kulkee. Heräsin sairaalassa, kun
minua valmisteltiin pään ja kaularangan
kuvauksiin. Minulle kerrottiin, että keppi
oli mennyt pyörän pinnojen väliin. Minulla

oli ollut parin minuutin tajuttomuus ja sain
aivotärähdyksen.
Jälkeenpäin olen saanut tavata henkilön,
joka oli tullut tapahtumapaikalle. Olin
maannut keskellä pyörätietä, pyörä oli
ojassa. Muistikatkosta on vajaa tunti. Ambulanssin tilanneelle pariskunnalle haluan
lähettää kiitolliset terveiseni.
Molemmat: sekä Pekka että Seija ovat
halunneet selvittää tapahtumat perin
pohjin ja heille on ollut tärkeää myös saada
puhua siitä.

Kiitollisena varjeluksesta
Kirkkovuoden juhlista Mikkelinpäivä on
aina ollut Seijalle merkityksellinen.
– Aika ihana, että se on tähän pimeään
syksyyn sijoitettu. Monet lauluthan sanoittavat tätä asiaa, kuten maan korvessa
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n suojassa

Jumalan huolenpidosta kiittäen
Ounasrinteen kappeli-ilta 11.10. klo 18.
Ohjelmassa kiitoslauluja ja virsiä, väliin
palasia tietä ja matkasta tekstien ja runojen kautta.

HARRIET URPONEN

Pientä iltapalaa, vapaaehtoinen maksu!
Marja-Leena Kivilompolo 040-7604538
Sanna Peltola 0400-781442

Torstaisin klo 18
seurakuntakeskuksen juhlasalissa, Rauhankatu 70,
sisäänkäynti Yliopistokadun puolelta.
Askel Jumalan läheisyyteen. Ohjelmassa iltapalaa, opetusta
ja puheenvuoroja, musiikkia ja rukousta.
Opetus Helina Sundelin, ylistys Heidi Kotila.

Myös Sinä olet lämpimästi tervetullut mukaan!

SYKSYN 2018
TUOMASMESSUT

Rovaniemen kirkossa klo 18
Su 14.10., 11.11. ja 9.12.
Pysähdy, lepää ja löydä voimaa.
Kirkosta löytyy paikka sinulle.
Olet lämpimästi tervetullut!

Luottamusta
Sanasta
Torstaisin klo 17-18.30:
27.9., 25.10. ja 29.11.

Tule
etsimään

rohkeutta
ja voimia
elämääsi!

Perheasiain neuvottelukeskuksessa os. Maakuntakatu 7

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

Valtakunnallinen
Vanhustenviikko

7.-14.10.

.

kulkevi lapsosen tie. Omaan kaatumiseen liittyen olen kiitollinen erityisesti varjeluksesta.
Mitään jälkiä ei jäänyt, vaikka ainekset olisi
ollut suurempiinkin vahinkoihin, Seija pohti.
– Yksi kollega kysyi minulta kerran, että
miten minä, joka olen järkevä ihminen ja lääkäri, voin uskoa Jumalaan. Minun piti kertoa
hänelle, että siitä se juuri johtuu. Jossakin
vaiheessa nuorena mietin, kummat ovat
oikeassa. Ne, jotka uskovat vai ne, jotka eivät
usko? Korkeintaan jompikumpi taho voi olla
oikeassa, kertoo Pekka.
Ajatus nousi myöhemmin pintaan.
– Asetin silloin oletetulle Jumalalle ehdollisen
kysymyksen selvittääkseni asian, ja kauhukseni
Hän vastasi täydellisesti ja pilkuntarkasti. Jumala näytti minulle olemassaolonsa. Olisin ollut
älyllisesti epärehellinen, jos olisin väittänyt sen
kaiken olleen pelkkää sattumaa. Rukouksiamme kuullaan. Kommunikaatio on kaksisuuntaista, Jumalakin puhuu meille ja voi lähettää

enkeleitään varjelemaan meitä, niin kuin
Raamatustakin voidaan lukea. Elämä Jumalan
kanssa on turvallista vaikeissakin vaiheissa,
Pekka kokee.

Lepoa syksyyn
Varmasti sekä Seijan että Pekan syksy olisi
ollut kiireisempi ilman onnettomuutta.
Aivoihin kohdistunut isku vaatii lepoa, joka
auttaa aivoja toipumaan.
Seija Luomaranta kaivaa repustaan upouuden pyöräilykypärän.
– On osa varjeltumista, että varustautuu,
Seija muistuttaa.
– Minä olen tästä lähtien myös parempi
esimerkki tässä asiassa, enkä unohtele enää
kypärääni, vaikka ajaisin vain pienen pätkänkin, Pekka Valmari sanoo.
Harriet Urponen

Teemana
Iloa
toimeliaisuudesta
Rovaniemen kirkossa ti 9.10. klo 12-13.30 juhla,
kahvit seurakuntakeskuksessa.
Ohjelma
12.00 virsi, alkusanat Sirpa Hiilivirta
12.10 hartaus Ilari Kinnunen
12.20 yhteislaulua Sari Alakulppi
12.40 Iloa toimeliaisuudesta; kotikuntoutus,
palveluohjaaja Maarit Kalmakoski
13.00 vapaaehtoistyössä mukana olevien haastattelu
Sirpa Hiilivirta
13.15 musiikkia
13.25 loppurukous ja -virsi Sirpa Hiilivirta
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Hiljaisuuden retriitti
Norvajärven leirikeskuksessa, Leirikeskustie 177
19.-21.10.

”Tänne Jeesus tulimme”
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
Ilmoittautuneille lähetetään retriittikirje.

Äitien lepoloma

alaikäisten lasten äideille
27.-28.10. Norvajärvellä

Lähtö la srk-keskuksen pihalta klo 10. Vapaaehtoisessa
ohjelmassa lepoa, hartaus, ulkoilua... Paluu su klo 15.
Ohjaajina
diakoniatyöntekijä
Jaana Sarajärvi ja
pastori Elina Rask-Litendahl.
Mukaan mahtuu 18 äitiä, kaikille oma huone.
Leirimaksu 30€. Sähköinen ilmoittautuminen:

www.rovaniemenseurakunta.ﬁ

SYYSALLAKKA | Tapahtumat

Tarkemmat tiedot kulloinkin lähipäivien tapahtumista näet Uusi Rovaniemi-lehdestä
keskiviikkoisin ja www.rovaniemenseurakunta.fi
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.
28.9. klo 19 ”Kaiu, kaiu, lauluni” –
Toivo Kuulan muistokonsertti,
Sirkka Kuula, viulu, Katri Säkö-Arias, piano, Kaisa Kuula-Bullat, alttoviulu. Vapaa pääsy.
4.10. klo 19 Lapin Sotilassoittokunnan konsertti. Vapaa pääsy,
ohjelma 10€.
7.10. klo 18 konsertti ”Elämä voittaa”, naiskuoro Revontulet Pellosta. Lasse Heikkilän hengellisiä
lauluja. Vapaa pääsy, ohjelma
10€.
9.10. klo 12–13.30 Vanhustenviikon juhla, kahvit srk-keskuksessa.
12.10. klo 19 Jouni Someron
pianokonsertti, ”Toivo Kuula ja aikalaiset”. Liput 15/10€.
14.10. klo 18 Tuomasmessu.
27.10. klo 18 Kuopion tuomiokirkon kamarikuoron konsertti.

KESKIKAUPUNKI

OMA-leiri
10.-11.11. Norvajärvellä

Mukana Mikko ja Riina Matikainen
opetuksessa ja musiikissa.
Ylistystä, opetusta, ulkoilua,
yhdessäoloa,
ohjelmaa lapsille ja nuorille.
Tervetuloa mukaan koko perheellä!
Ilmoittautumiset seurakunnan sähköisen
ilmoittautumisen kautta:

www.rovaniemenseurakunta.ﬁ

27.9. klo 11 Lordinaukiolla diakonian katulähetyksen soppatykkitempaus.
3.10. klo 18 Norvajärvellä miesten saunailta, lähtö srk-keskuksen edestä 17.30, vetäjänä Antti
Härö.
6.10. klo 17 OMA-ilta srk-keskuksessa.
13.10. klo 13–15 rukousiltapäivä
kirkon kryptassa.
17.10. klo 18 Norvajärvellä miesten saunailta, lähtö srk-keskuksen edestä 17.30, vetäjänä Antti
Jääskeläinen.
31.10. klo 18 Norvajärvellä miesten saunailta, lähtö srk-keskuksen edestä 17.30, lauluilta, Toivo
Koivula.

KORKALOVAARA
30.9. klo 13 kappelissa messu,
kirkkokahvit. Merimieskirkkopiirin kirkkopyhä.
30.9. klo 14 kappelissa Kahvikonsertti, Lauluyhtye Solovej, joht.
Maie Kuusik. Vapaa pääsy.
7.10. klo 13 kappelissa messu.
Kirkkokahvit.
14.10. klo 13 kappelissa messu.
Kirkkokahvit.
21.10. klo 10 kappelissa messu,
Jukka Kolmonen. Kirkkokahvit.
Rauhanyhdistyksen syysseurojen
kirkkopyhä. HUOM. Kellonaika!
28.10. klo 13 kappelissa messu.
Kirkkokahvit.

OUNASJOKI
30.9. klo 13 Sinetän kappelissa
perhepyhä. Lastenohjaaja Martta
Hakkaraisen eläkejuhlat.
3.10. klo 18 Meltauksen kappelissa Virsikirja tutuksi-ilta.
14.10. klo 11 Sinetän kappelissa
messu. Kirkkokahvit.
21.10. klo 10 Meltauksen kappelissa jumalanpalvelus. Kirkkokahvien yhteydessä 70- ja 80 vuotiaiden syntymäpäiväjuhla.
28.10. klo 11 Sinetän kappelissa
messu. Kirkkokahvit.

OUNASVAARA
30.9. klo 10 kappelissa Rovaniemen rovastikunnan kehitysvammaisten kirkkopyhä.
Tilaisuudessa on selkokielinen
messu ja kakkukahvit.
30.9. klo 15 kappelissa messu.
6.10. klo 17-19 kappelissa Donkkis Big Night.
7.10. klo 15 kappelissa Pyhät Meiningit.
11.10. klo 18 kappelilla Kappeli-ilta.
14.10. klo 15 kappelissa messu.
21.10. klo 15 kappelissa messu ja
Raamattuluento, kirkkokahvit.
28.10. klo 15 kappelissa messu.

ALAKEMIJOKI
27.9. klo 18 kappelissa virsi-ilta,

klo 17.30 Hirvaan diakoniakylätoimikunta tarjoaa kahvit ruokapankin työn tukemiseksi.
30.9. klo 14 kappelissa Pyhät
Meiningit.
5.10. klo 17–19 kappelissa Donkkis Big Night.
7.10. klo 10 kappelissa messu.
21.10. klo 10 kappelissa messu ja
Raamattuluento, kirkkokahvit.

YLÄKEMIJOKI
14.10. klo 10 Auttin kappelissa
messu.
14.10. klo 12 Viirin kappelissa jumalanpalvelus.
22.10. klo 9.30–10 Viirin srk-kodissa Puuroaamu. Sen jälkeen Viirin srk-kodissa lapsiperheille perhekerho klo 10–11.30 ja Viirin
kappelissa aikuisille alustus ja
keskustelua klo 10–11.30.
28.10. klo 10 Auttin kappelissa
sanajumalanpalvelus.
28.10. klo 12 Viirin kappelissa
messu.

SAAREN-NAMMANKYLÄT
27.9. klo 10 Aapakirkossa Perhekerhojen yhteinen Enkelikirkko.
27.9. klo 18 Aapakirkossa Virsikirja tutuksi-yhteislauluilta.
30.9. klo 11 Aapakirkossa messu.
30.9. klo 13 Jouttikeron kappelissa messu.
1.–4.10. klo 9 ja 10 Aapakirkossa
lasten Enkelikirkko.
7.10. klo 11 Aapakirkossa jumalanpalvelus.
7.10. klo 13 Jouttikeron kappelissa messu.
9.10. klo 18 Jouttikeron kappelissa virsi-ilta.
11.10. klo 18 Aapakirkossa Virsikirja tutuksi-yhteislauluilta.
14.10. klo 11 Aapakirkossa messu.
21.10. klo 11 Aapakirkossa messu.
21.10. klo 13 Jouttikeron kappelissa messu.
25.10. klo 18 Aapakirkossa Virsikirja tutuksi-yhteislauluilta.
28.10. Aapakirkossa alueen 4
vuotiaiden juhla.

Diakonian
katulähetystyön

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

Rovaniemen
seurakuntakeskuksen
toimistojen

aukioloajat
muuttuvat 1. lokakuuta alkaen:
Toimistot avoinna arkisin klo 9-15.
Kirkkoherranvirasto avoinna
torstaisin klo 9-17.

www.rovaniemenseurakunta.ﬁ

Vanhustenpäivä ja –viikko lokakuussa
VANHUSTYÖN keskusliiton
käynnistämät Vanhustenpäivä
ja -viikko ovat maassamme
pisimpään juhlittuja valtakunnallisia teematapahtumia.
Vanhustenpäivää on vietetty jo
vuodesta 1954 lähtien lokakuun
ensimmäisenä sunnuntaina. Sitä
seuraava viikko on Vanhustenviikko.
Vanhustenviikkoa vietetään
tänä vuonna 7.10.–14.10.2018
teemalla

Iloa toimeliaisuudesta - Aktivitet ger glädje.
Teemaa juhlistetaan koko
vuoden ja keskusliitto kannustaa
yhteisöjä ja organisaatioita järjestämään toimintaa ikääntyneille
ihmisille erityisesti Vanhustenviikolla.

VANHUSTEN viikon suojelijana toimii tasavallan presidentti
Sauli Niinistö.

Kutsu
Vanhustenpäivän
juhlaan

Rovaniemen kirkkoon
tiistaina 9.10.
klo 12–13.30
Musiikkia, laulua, juhlapuhe,
tilaisuuden jälkeen kahvitus
seurakuntakeskuksessa.
Olet sydämellisesti
tervetullut!
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Riitta Nurmimäki
on Helmikammarin
uusi kasvo
DIAKONISSA , Helmikammarin toiminnanohjaaja Arja Rissanen on opintovapaalla 1.9.2018–
31.8.2019.
Ko. diakonian viransijaisuutta Helmikammarissa hoitaa tämän ajan sosionomi (AMK), diakoni Riitta Nurmimäki.
Ennen nykyistä työtään Riitta toimi puolitoista vuotta diakonin viransijaisena Ranuan
seurakunnassa. Aiemmin hän on myös toiminut
sosionomin työnkuvaan liittyvissä tehtävissä eri
työpaikoissa.
– Työni on ihmisten kohtaamista sekä seurakuntatyön ja diakoniatyön näkyväksi
tekemistä.
Riitta kertoo, että Helmikammarin
viikko- ja päivätoiminta jatkuu
entiseen tapaan.
– Toivotan uudet ihmiset
käymään joko vaan kahvilla tai
osallistumaan Helmikammarin
monipuoliseen toimintaan. Ideoita ja ajatuksia voi esittää ja niitä
otetaan mielellään vastaan.
Riitan tavoittaa samasta puhelinnumerosta kuin Arjankin, p. 0400
376 472 ja riitta-leena.nurmimaki@evl.fi

Myös Hilkka Kotila-Martin isoisä Aleksanteri Lintula on 23 rovaniemeläisen vainajan nimilaatassa, joka
julkistettiin kansalaissodan muistojuhlassa.

Nimilaatta muistaa
kansalaissodan uhreja
SADAN vuoden takaista kansalaissotaa ja sen uhreja on muistettu tänä
vuonna monin tavoin.
Rovaniemen kolmannella hautausmaalla sijaitsevaan Vakaumuksensa
puolesta kaatuneiden muistokiveen
on kiinnitetty nimilaatta, jossa on
23 rovaniemeläisen vainajan nimet ja
henkilötiedot.
– Keskeisin tavoite hankkeessamme
on, että tulevat sukupolvet tietävät,
keitä nämä henkilöt olivat, kertoo
1918 Nimihanke-toimikunnan puheenjohtaja Hilkka Kotila-Martti.
– Vainajat, joiden muistoa nyt kunnioitamme, eivät saaneet oikeutta,
koska siinä vaiheessa ei ollut virallisia
oikeusistuimia.

Hilkka Kotila-Martin omakin suku
liittyy hankkeeseen ja hänellä on
myös henkilökohtainen syy olla aktiivinen nimilaatta-asiassa.
– Teen näin kunniaa omalle isoisälleni Aleksanteri Lintulalle, jonka
nimi on myös laatassa.
Nimilaatta julkistettiin kansalaissodan muistojuhlassa lauantaina
22. syyskuuta.
Muistopuheen piti Rovaniemen
seurakunnan kirkkoherra Kari Yliräisänen.
– Tänään ymmärrämme: Olipa yhteiskunnallinen tilanne mikä tahansa,
on luovuttamattoman tärkeää pitää
kiinni siitä hyvästä perinnöstä, minkä
suomalainen yhteiskunta, traagisen

synnytysvaiheensa jälkeen, on halunnut, osannut ja jaksanut yhdessä
demokraattisesti rakentaa. Sen kivijalassa on ihmisarvon tunnustaminen ja
huolenpito, tasa-arvo, tasapuolisuus,
aito ja todellinen oikeudenmukaisuus
sekä oikeudenkäyttö, Yliräisänen
korosti.

Kirjoituspyyntö

NIMIHANKKEEN rahoittivat ja
muistojuhlan toteuttivat Rovaniemen Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö, Rovaniemen Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys,
Rovaniemen Vasemmistoliiton
Kunnallisjärjestö ja SAK:n Rovaniemen Paikallisjärjestö.
Pasi Kokko

Pallo Pyörii -turnaus tarjosi yhteisiä hetkiä

TURNAUS on sekä jalkapallon
juhlaa että samalla mielenkiintoinen mahdollisuus tavata eri organisaatioiden edustajia ja tiivistää
ihmisten välistä kanssakäymistä
reippaan liikunnan ja yhdessäolon
merkeissä.
– Jalkapallon kieli oli yhtenä
tekijänä luomassa yhteyttä tänne
saapuneisiin pakolaisiin vuonna 2015.
Harvempi tänne saapuneista ymmärsi englantia, mutta ”fudiksen”
kieltä ymmärsi veljistä kaikki. Pantiin
siis Pallo Pyörimään tänne saapu-

neiden vieraiden veljien kanssa ja
löysimme alusta saakka jonkinasteista yhteyttä, toteaa turnauksen
puuhamies, aluekappalainen Topi
Litendahl.

Pelipäivä sijoittui jo perinteisesti Rovaniemi-viikon läheisyyteen.
Suuri jalkapallojuhla huipentui illalla
pelattuun RoPSin ja Hongan liigaotteluun.
MERVI PURO

AURINKOINEN Rovaniemen Keskuskenttä täyttyi iloisista jalkapalloilijoista elokuun viimeisenä
päivänä. Jo perinteinen Pallo Pyörii
-turnaus sai liikkeelle viisi joukkueellista vihreän veran taitureita
kaupungin eri organisaatioista.
Tänä vuonna turnauksen voiton ja
tavoitellun kiertopalkinnon nappasi Viranomaisten joukkue. Vastaanottokeskuksen, Puolustusvoimien, Kaupungin
ja Seurakunnan joukkueet tekivät
parhaansa, mutta tyytyivät seuraaviin
sijoihin.

Rovaniemen seurakunnan joukkue oli yhdistelmä nuoruutta ja kokemusta.

SAMAA SUKUPUOLTA olevien kristittyjen
puolisoiden parisuhteesta ja avioliitosta!
Teen Itä-Suomen yliopistossa teologian osastolla väitöskirjatutkimusta samaa sukupuolta
olevien kristittyjen puolisoiden kokemuksista
ja käsityksistä parisuhteestaan ja avioliitostaan.
Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esille
tietoa samaa sukupuolta olevien kristillisen
vakaumuksen omaavien parisuhteesta. Tutkimukseen osallistuminen on merkittävää, sillä
siten parisuhteensa rekisteröineet tai sukupuolineutraalin avioliiton solmineet saavat julki omat
kokemuksensa ja käsityksensä parisuhteestaan
ja avioliitostaan. Tutkimusta ohjaavat käytännöllisen teologian professori Kati Tervo-Niemelä ja
yliopistolehtori Jouko Kiiski.
Tämä tutkimus perustuu yksittäisten ihmisten tiedoille ja siksi jokainen vastaus on tärkeä.
Aiheesta kerätään valtakunnallista materiaalia.
Kirjoita omasta parisuhteestasi ja siihen liittyvistä kysymyksistä. Voit kuulua johonkin kristilliseen kirkkokuntaan tai koet omaavasi kristillisen
vakaumuksen ilman jäsenyyttä. Voit kirjoittaa
vapaamuotoisesti käsitellen seuraavia teemoja:
• Kristillinen usko, kiinnostus samaa sukupuolta
kohtaan
• Puolison valinta, kihlaus ja rekisteröityminen/
avioituminen
• Parisuhteen ja perheen merkitys sekä hengellisen yhteisön suhtautuminen parisuhteeseen
• Parisuhteen ihmissuhdetaidot ja ongelmat
• Seksuaalisuus
• Avioliiton merkitys, kirkollisen avioliittoon
vihkimisen merkitys
• Rekisteröidyn parisuhteen/avioliiton purkautuminen tai ero
TOIVOTTAVASTI voit kertoa ikäsi, sukupuolesi, oman hengellisen yhteisösi, mahdollisen
herätysliiketaustasi ja aktiivisuutesi siinä. Kirjoitukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja ne tulevat vain tutkijan tietoon.
Tutkimustulokset esitetään siten, että kenenkään henkilöllisyys ei paljastu.
Lähetä kirjoituksesi alla olevaan osoitteeseen
tai sähköpostiin sakarppi@uef.fi. Saila Karppinen, Käytännöllinen teologia, Teologian osasto,
PL111, 80101 Joensuu
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LASTEN KIRKKO |
Seurakunta mukana Perheiden torilla

Tule lasten
kanssa kirkkoon!
Lasten kirkkohetkiä ja –juhlia
• To 27.9. klo 10 Enkelikirkko
Korkalovaaran kappelissa
• To 27.9. klo 10 Enkelikirkko Aapakirkossa

KAUPPAKESKUS Revontulessa järjestetään 6.10. Lasten
lauantai -tapahtuma, jossa mm.
Rovaniemen kaupungin
ennalta ehkäisevän perhetyön, avoimen päiväkodin,
Rovaniemeläisten järjestöjen, Rovaniemen seurakunnan ja muiden toimijoiden
lapsiperheille suunnattuja palveluita ja toimintaa esitellään yhtenä
tapahtuma-elementtinä
Perheiden torina.
Keväällä 2017 Rovaniemeläisille lapsiperheille
toteutetun kyselyn mukaan
perheet eivät tiedä, millaisia
palveluita ja toimintaa lapsiperheille on tarjolla ja he toivoivat

toimintojen esittelyä. Toiveet on
nyt muutettu toimenpiteeksi ja
nyt jo toisen kerran järjestetään
perheiden tori, jossa eri toimijoi-

den toimintaa esitellään.
Lämpimästi tervetuloa tutustumaan lasten ja perheiden
toimintaan!

• Pe 28.9. klo 10 Enkelikirkko
Ounasrinteen kappelissa
• Su 30.9. klo 10 perhemessu Rovaniemen kirkossa
• Su 30.9. klo 13 perhepyhä ja perhemessu
Sinetän kappelissa
• Su 30.9. klo 14 Pyhät meiningit
Ounasrinteen kappelissa

Mikkelinpäivä on
perheiden juhlaa
MIKKELINPÄIVÄ on lasten ja
enkelien päivä. Sitä vietetään
tänä vuonna sunnuntaina 30.9.
Rovaniemen kirkossa on kello
10 perhemessu, jossa liturgina
toimii vs. lapsityön pappi Elina
Rask-Litendahl. Kanttorina
on lapsityön kanttori Ruusu
Tervaskanto. Messu sopii hyvin
lapsiperheille.

• Ma 1.10. – to 4.10. klo 9 ja 10
Enkelikirkot Aapakirkossa
Kaikkiin tilaisuuksiin vapaa pääsy!
Olet sydämellisesti tervetullut!

Musiikkiavustajina on muskarilaisia Sanna Koivurantaa-Virtasen ja Henna Väistön johdolla.
Messun jälkeen tarjotaan kaikille
lounas seurakuntakeskuksessa.
Sinetän kappelissa vietetään
perhepyhää ja perhemessua kello
13 ja Ounasrinteen kappelissa on
kello 14 Pyhät meiningit.

Tulossa

Naisten
päivät
23.-24.11.

www.rovaniemenseurakunta.fi

Super-ihana

VÄRITYSTEHTÄVÄ | Piirros Inkeri Kinnunen
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NUORTEN KIRKKO |

OMA-illat
srk-keskuksessa, Rauhankatu 70,
klo 17-19:

Keskikaupungin
syksyä nuorisotyö:
Itukoulutus ensimmäisen vuoden
isoskoulutettaville Katutasolla os.
Kansankatu 17 klo 17–18.30: 11.10.
ja 8.11. sekä 13.12. Paaniemessä
klo 18–20
Isoskoulutus toisen vuoden
koulutettaville Katutasolla
klo 17–18.30: 25.10. ja 22.11. sekä
13.12. Paaniemessä klo 18–20
Päivystys ammattikoululla
Jokiväylän toimipisteessä
yläaulassa joka toinen tiistai
klo 10–12
Asuntolaillat Pajakorvan
asuntolassa joka toinen tiistai
klo 17–19.
Lisätietoja nuorisotyönohjaaja
Mari Pääkkölä 040 583 2517,
mari.paakkola@evl.fi.
ISOSEKSI?
Juuri sinä, rippikoulun käynyt
nuori, voit tulla mukaan
isoskoulutukseen. Ensimmäistä
isosvuotta sanotaan
itukoulutukseksi. Voit vapaasti
valita oman ituryhmän. Syksyn
aikana kokoonnutaan noin kerran
kuukaudessa. Syksyllä on myös
itukoulutusleiri Norvajärvellä.
Ituryhmien seuraavat
kokoontumiset:
Alakemijoki: ma 10.10 klo 15.30–17
Muurolan kappeli, Kirkkokumpu 1.
Juho Rinne 040 358 2135
Ounasvaara: ke 10.10. klo 15.45–
17.15 Ounasrinteen kappeli,
Saaruantie 3.
Jenniina Heikkilä 040 730 0153
Keskikaupunki: to 11.10. klo 17–
18.30 Katutasolla os. Kansankatu
17. Muut tapaamiset:
Mari Pääkkölä 040 583 2517
Korkalovaara-Ylikylä: ke 24.10
klo 17-18.30 Korkalovaaran
kappeli, Vaaranlammentie 3
Kate Suopajärvi 040 732 1989
Ounasjoki: Ryhmä kokoontuu
Sinetän kappelilla, ole yhteydessä
Minnaan 0400 138 143
Saaren-Nammankylät,
Yläkemijoki: ti 9.10 klo 17.30
Aapakirkon Kieppi, Aapatie 6
Jere Turpeinen 040 546 9408

AVUSTAJAKOULUTUS
Ajatuksissa syventää isosena
olemisen taitoja ja tulla ns. ”isosten
isoseksi”? Tapaamiset kerran
kuussa, tapahtumien järjestämistä
ja paljon muuta. Vain
isoskoulutuksen käyneille.
Lisätietoja: Merita Orell-Kiviniemi
040 730 1965, Ari Jarva
0400 194 845

Lisätietoja Juho Rinne
040 358 2135 ja Jenniina Heikkilä
040 730 0153.

NUORTEN TOIMINTAA
King is! – Raamatturyhmä nuorille.
Olisiko Raamatusta kiva tietää
jotain lisää?
Ounasrinteen kappelilla klo 15.30–
17: 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
730.0153. Osallistuminen ilmaista.

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.

Tubekerho Tos-kii! nuorille ja
varhaisnuorille: Tubekerhossa
tehdään videoita Youtubeen!
Nuorisotoimisto Aikulla (Ainonkatu
3, Makuunin yläkerta) klo 16–19
seuraavina torstaina: 4.10., 15.11.,
13.12. Ilmoittaudu mukaan:
Jenniina Heikkilä 040 730 0153.
Kerho on ilmainen.

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.

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 5713 372
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.

17.–19.10. Puzzle-leiri 3–6
-luokkalaisille. Hinta 24 euroa.
Ilmoittautuminen 1.-30.9.
Lisätietoja Petteri Mäki-Hirvelä
040 721 8862 ja 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 17–19!
Muurolan kappelilla pe: 5.10.,
9.11., 30.11.
Ounasrinteen kappelilla la:
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!
Stars- toimintaillat kouluikäisille
Sinetän kappelissa to 11.10, 15.11 ja
13.12 klo 18–20. Ilta on ilmainen.
OLEMME SOSIAALISESSA
MEDIASSA!
Liity Instagramissa @roissrknuoret
tai Facebookissa ryhmään AikkuUkkis pysyäksesi kartalla
tapahtumista! Tapahtumia
nähtävillä myös netissä
www.rovaniemenseurakunta.fi.

Tiistaisin klo 15-17
Perjantaisin klo 17-20
Keskiviikkoisin kerhomuotoista toimintaa klo 17-20.
Muista ilmoittautua!
Erika 040-5713372
Jenni 0400-690465

www.rovaniemenseurakunta.fi

6.10., 27.10. (Living Room-tapahtuma),
3.11., 17.11., 1.12. ja 15.12.
Kaikille avoimia iltoja joita vietetään
rennoissa merkeissä yhdessä
viihtyen. Pientä purtavaa, opetusta
ja musiikkia. Lapsille omaa
ohjelmaa.

www.rovaniemenseurakunta.ﬁ

93,4MHz

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

MUUROLAN KAPPELIN

PUUROAAMUT
Tarjolla herkullinen
aamupuuro leivän ja kahvin kera.

Kokoontumiset 2018 klo 10-11
9.10., 6.11. ja 4.12.

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

Olet lämpimästi tervetullut!
Tapahtuman järjestää:

Rovaniemen seurakunta,
Muurolan martat sekä
ruokalahjoituksin
K-market ja Sale.
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MAAILMA LÄHELLÄ MEITÄ |

TUTUKSI |
Kaiju Neiglick
Sairaalapastori
JOUNI HAGSTRÖM

Kaiju Neiglick on muuttanut Rovaniemelle
Helsingistä.

ROVANIEMEN terveyskeskussairaaloissa
on kesän ajan ollut tavattavissa sairaalapappi Kaiju Neiglick. Hän on kokenut ihanteellisena menneen kesän.
– Paikkakuntana Rovaniemi on sopivan
kokoinen, vähän niin kuin synnyinkaupunkini Savonlinna. Luonto on lähellä ja pidän
kovasti joki- ja vaaramaisemista.
Kaijun vastuualueena ovat Rovaniemen
terveyskeskussairaalat. Työ on hyvin moninaista, kohdattavat ihmiset ovat kotoisin
kaikkialta Lapista.
– Työ saa sisältöä juuri siitä, että sairaalapappina tapaan paitsi potilaita, myös heidän
omaisiaan ja sairaalan henkilökuntaa.
Tie papiksi ei ollut itsestäänselvyys.
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Tasaus 2018:

”

Haluan oppia
kuuntelemaan
kysymyksiä,
joita ihmisillä on
– Ajatus työstä sairaalassa heräsi omaan
persoonallisuuteen tutustumisen kautta.
Koen itseni enemmän läsnäolijaksi tai jopa
kainalosauvaksi, kuin retorisesti taitavaksi
saarnaajaksi. Lisäksi olen itse kokenut aikamoisia menetyksiä ja suru on minulle tuttu
matkakumppani. Voin hyvin ymmärtää toisia
samassa tilanteessa olevia.
Kaijun mukaan papin ammatissa oppii koko
ajan lisää. Työssä on antoisaa juuri se, ettei
siinä ole koskaan valmis.
– Se pitää nöyränä. Haluan oppia kuuntelemaan kysymyksiä, joita ihmisillä on. Toisaalta onneksi on kollegoita joilta pyytää apua ja
kirjallisuutta, josta ammentaa näkökulmia.
Pitää myös luottaa myös siihen, että Jumalakin kuulee, Hän antaa sanoja ja vastauksia.
Tämän päivän todellisuutta on se, että
sairaalapapilta kysytään kysymyksiä liittyen
muihin uskontoihin.
– Täytyy ottaa enemmän selvää siitä, millainen esimerkiksi käsitys kuolemasta on eri
kulttuureissa ja uskonnoissa.
Teologina Kaiju haluaa puolustaa hengellisyyden asemaa sairaaloissa. Hartaushetkillä
ja virsilaulutuokioilla on niissä oma, tärkeä
paikkansa.
Mutta mistä nimi Kaiju? – Nimeni keksijä
on isoäitini. Hän oli isälleni ehdottanut, että
Kaiju olisi minulle erityisen kaunis nimi.
Isoäiti oli kuullut sen olevan erään Katariinan
lempinimi.
Työpäivän jälkeen koira katsoo vaativasti
Kaijua. Se on jo tottunut pitkiin lenkkeihin
Rovaniemellä. – Luojan luoma upea luonto on
paikka, jossa palaudun ja lataan akkujani.
Harriet Urponen

Tieto vähentää häpeää mielen ongelmista
LUONNONKATASTROFIT, sodat
ja väkivalta jättävät syviä jälkiä
ihmismieleen: pelkoa, ahdistusta,
voimattomuutta ja toivottomuutta.
Silloin pelkkä aineellinen apu ei riitä, vaan toipumiseen tarvitaan myös
henkistä tukea. Mutta jo pienillä
asioilla saadaan paljon aikaiseksi.
Nepalissa mielenterveystyö on vielä
alkutekijöissään.
Nepalissa mielenterveysongelmat
nähdään usein ihmisten itsensä
aiheuttamina. Siksi niitä hävetään ja
piilotellaan. Tarvitaan valistustyötä,
jotta ymmärrys lisääntyy ja apua
tarvitsevat voivat saada apua.
– Jo se, että joku tulee kylään kertomaan, että on olemassa psyykkisiä
sairauksia ja että ne ovat sairauksia
muiden joukossa ja parannettavissa,

rohkaisee ihmisiä puhumaan näistä
asioista avoimemmin, kertoo psykologi Hanna Mäkinen, joka työskenteli
Nepalissa vuoden Suomen Lähetysseuran palveluksessa.
– Nepalissa on paljon erilaisia
luonnonkatastrofeja. Vuoden 2015
maanjäristysten jälkeen on edelleen
nähtävissä paljon pelkotiloja. Sisällissodan jäljet näkyvät myös. Lisäksi
monet perheet ovat isättömiä. Minua
hämmästytti nähdä kokonaisia kyliä,
joissa ei ole montaakaan aikuista
miestä. Naiset pyörittävät kyliä miesten lähdettyä töihin ulkomaille, koska
kotona ei ole ollut toimeentulomahdollisuuksia. Perheet ovat rikkinäisiä
ja naisilla on raskas vastuu, Hanna
miettii syitä mielenterveysongelmien
taustalla.

Kouluissa opettajille opetetaan
lapsiystävällisiä opetusmetodeja, ja
miten tukea lapsen oppimista positiivisesti, ilman fyysistä rankaisua.
Lisäksi jokaisessa hankekoulussa on
koulutettu yksi mies- ja yksi naisopettaja eräänlaisiksi koulukuraattoreiksi.
– Opettajat voivat nähdä oireet ja
tunnistaa tuen tarpeen jo varhaisessa
vaiheessa. He ymmärtävät, että kyse
ei ole esimerkiksi vain lapsen huonosta käytöksestä, vaan että taustalla
voi olla erilaisia syitä, joihin voidaan
vaikuttaa, Hanna kertoo.
Murtunut mieli Tasaus-kampanja
kerää varoja Suomen Lähetysseuran
työlle, jossa autetaan ihmisiä toipumaan henkisesti kriisin jälkeen.
Kirsi Elo
muokannut Pirita Bucht

Kuuntele ja auta
PALVELEVA PUHELIN on Suomen
vanhin auttava puhelin. Se on toiminut yhtäjaksoisesti vuodesta 1964
alkaen. Palvelevan puhelimen rinnalla toimii nykyisin Palveleva chat
ja Palveleva netti sekä Palveleva kirje
ja näistä kaikista käytetään yhteistä
nimitystä Kirkon keskusteluapua.
Kaikilla näillä kanavilla tarjotaan
keskusteluapua nimettömänä ja luottamuksellisesti.
Palvelut ovat valtakunnallisia, ja
niistä vastaa yhteistoiminnassa noin
40 seurakuntien ylläpitämää Kirkon
keskusteluavun paikallista toimipistettä. Kaikki neljä keskusteluavun
kanavaa toimivat sekä suomen että
ruotsin kielellä.
Kirkon keskusteluavun työ on kirkon sielunhoito- ja diakoniatyötä.

Oletko kiinnostunut tulemaan
mukaan Kirkon keskusteluapuun
kuuntelemaan ja auttamaan. Myös
Rovaniemen seurakunta on mukana
kuuntelemassa Kirkon keskusteluavun
eri kanavilla. Työssä on mukana koulutettuja vapaaehtoisia ja seurakunnan
työntekijöitä. Päivystystyötä tehdään
yksin, mutta päivystäjille on säännöllisesti tapaamisia työnohjauksen ja
jatkokoulutuksen merkeissä. Päivystäjät haastatellaan ja valitaan tehtävään
haastattelun pohjalta.
Seurakunnasamme on tulossa
17.–18.11.2018 Kirkon keskusteluavun
peruskurssi. Kurssilla saadaan työssä
tarvittavaa tietoa ja taitoa kohdata yhteydenottajien tuomia erilaisia asioita
sekä opastetaan palvelun periaatteisiin.

Kirkon keskusteluavun
päivystäjältä toivotaan
• halukkuutta antaa aikaa toisten
ihmisten hyväksi
• kykyä vaitiolovelvollisuuden
noudattamiseen
• tällä hetkellä tasapainoista
elämäntilannetta
• mahdollisuutta päivystää
n. 4 h/kuukaudessa
Jos olet kiinnostunut ota yhteyttä
toiminnanohjaaja Laila Junttiin
p. 0400 152 243, sähköposti
laila.juntti@evl.fi.
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MUSIIKKIA |

MENOKSI |
Jouni Someron
pianokonsertti
Perjantaina 12.10. kello 19, ”Toivo Kuula ja
aikalaiset”, musiikkia kotimaisilta säveltäjil
tä Merikanto, Kaski, Hannikainen, Sibelius sekä tietysti tänä vuonna juhlavuotta
(100-vuotta kuolemasta) viettävä Toivo Kuula. Jouni Somero juontaa konsertin ja avaa
näin kuulijoille uusia näkökulmia tuttuihinkin teoksiin. Liput 15/10€.

Kuopion tuomiokirkon kamarikuoro konsertoi
Rovaniemen kirkossa lauantaina 27.10.
klo 18.

Kuoro on musiikkineuvos Pertti Rusasen vuonna 1977 perustama kuoro,
jota hän johti eläkkeelle jäämiseensä
saakka, lähes 40 vuotta.
Viime syksystä alkaen kuoroa on
johtanut Rovaniemen seurakunnan
entinen kanttori, Riikka Haapamäki.
Kuoron ohjelmistoon on kuulunut

useita suuria kirkkomusiikkiteoksia,
kuten J.S. Bachin Johannes-passio ja Matteus-passio, sekä mm.
Faurén ja Cherubinin Requiemit.
Johannes-passion kuoro on esittänyt myös Helsingin Musiikkitalossa
Atso Almilan johdolla.
Rovaniemen konsertti koostuu
vanhoista, tutuista hengellisistä
lauluista ja virsistä, kirkkomusiikin
klassikoista, sekä uudemmasta,

helposti lähestyttävästä ja koskettavasta kirkkomusiikista. Musiikki
antaa mahdollisuuden rauhoittua ja
hiljentyä pyhäinpäivän lähestyessä.
Konsertissa on mukana myös Rovaniemen seurakunnan Kamarikuoro
Ave, joka teki viime toukokuussa
vierailun Kuopioon. Hyvä yhteistyö
saa jatkoa, kun kuorot esiintyvät yhdessä myös Rovaniemen konsertissa.

Revontulet konsertoivat Rovaniemen kirkossa

Lapin Sotilassoittokunnan konsertti
”Tikusta asiaa”
Torstaina 4.10. kello 19 Lapin sotilassoittokunnan jo useiden vuosien ajan kestänyt
yhteistyö Sibelius-akatemian puhallinkapellimestariluokan kanssa saa jatkoa. Nuoret
ja taitavat kapellimestarioppilaat pääsevät
näyttämään kyntensä ja haastamaan itsensä
lisäksi myös soittokunnan. Konserttiohjelma koostuu klassisen- ja elokuvamusiikin
parhaimmista ja kauneimmista sävelmistä.
Sinulla on mahdollisuus päästä näkemään
nämä tulevaisuuden huippukapellimestarit
työssään.
Luvassa hieno konserttielämys!
Johtaa: Sibelius-akatemian puhallinkapellimestariluokan oppilaat. Vapaa pääsy,
ohjelma 10 €.

Pellolainen Naiskuoro Revontulet konsertoi
sunnuntaina 7. 10. klo 18 Lasse Heikkilän
hengellisestä musiikista koostuvalla
konsertilla Elämä voittaa. 20-vuotiasta
kuoroa johtaa Noemi Lehkonen. Vapaa
pääsy, ohjelma 10 €.

– Olemme ihastuneet Lasse Heikkilän 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.
Lauluissa purjehtivat pilvet,
taivaalla hopearaidat, maisemassa
kristallirakeet ja helmiäishuurteet,

keväällä silmut kurkistelevat, linnut
etsivät pesäpaikkaa ja erämaa täyttyy
ihanista äänistä.
Ihminen hiljentyy ja on lähellä
luontoa – luonto on koti ja isänmaa.

Konsertti koostuu kymmenestä
kuoron esityksestä. Väliin sijoittuvat
soolot ja triot. Konsertin kesto on
noin tunti.

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

Kahvikonsertti
Korkalovaarassa
30.9.
Mikkelinpäivänä 30.9. on
Korkalovaaran kappelin
kahviossa kello 14 kahvikonsertti.
Lauluyhtye Solovej esitää venäläisiä lauluja. Solovej tarkoittaa
satakieltä. Yhtyettä johtaa Maie
Kuusik. Konserttiin on vapaa
pääsy!
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Lastenohjaaja Martta Hakkarainen

Olenko saanut enemmän
kuin olen pystynyt antamaan?

TYÖURA sai alkunsa, kun Martta näki
Lapin Kansassa työpaikkailmoituksen
kahdesta avoinna olevasta lastenohjaajan tehtävästä.
– Poikani oli Palosalmella telttaleirillä,
siellä kyselin Anneli Niemelältä ja Terttu
Valtoselta, että olisiko minulla mahdollisuutta hakea lastenohjaajan paikkaa. He
kannustivat hakemaan.
Jo nuorena Martta haaveili lastenhoitajan työstä. Tuntumaa alaan hän lähti
hakemaan Etelä-Suomesta.
– Olin vähän aikaa lastenhoitoharjoittelijana, Nurmijärvellä perheessä sekä
Espoon Matinkylässä perheessä ja yksityisessä päiväkodissa.
– Välillä lomailin kotiseudulla ja kuinka
ollakaan rakastuin Hakkaraisen Tuomoon. Niinpä palasin etelästä takaisin
pohjoiseen. Rovaniemellä pääsin opiskelemaan lastenhoitajakouluun, josta
valmistuin 1976.
Naimisiin Martta ja Tuomo menivät Meltauksen kappelissa.
– Se on ollut minulle
aina tärkeä paikka.
Kirvesmiehenä
työskennellyt isäni
oli rakentamassa
kappelia. Lapsena
olen kulkenut
kappelin ohi
noin kolmen ja
puolen kilometrin pituisella
koulumatkallani.
– Aina olen
ihaillut, että onpa
isäni hienon kappelin rakentanut, ja
itse asiassa kutsuin sitä
kirkoksi.
Erityisesti Martalle ovat
jääneet mieleen joulukirkot äidin
ja sisarusten kanssa.
– Kirkon sisällä ollut iso joulukuusi
näytti ihanalta ja kirkko oli aina täynnä
väkeä. Sinne piti mennä hyvissä ajoin,
että pääsi istumaan. Paljon väkeä joutui
seisomaan.
YLITORNIOLTA syntyjään oleva Mart-

ta muutti jo pienenä perheensä kanssa
Meltaukseen, jossa hän vietti lapsuutensa ja kävi koulunsa.
Martan ja Tuomon perheessä on kolme
lasta, Maria, Artturi ja Matti. Marialla on
kolme lasta, 17-vuotias poika sekä 8- ja
9-vuotiaat tyttäret. Matilla on kaksi lasta,
esikouluikäinen tyttö sekä vuoden ja
kolmen kuukauden ikäinen poika.
– On ihan mahtavaa olla mummo.
Tuomo-pappakin on hyväkuntoinen,
niinpä yhdessä hoidetaan näitä asioita ja
koetetaan olla kaikille lapsille ja lastenlapsille tukena ja turvana.
Martta ja Tuomo asuvat 36 kilometriä Rovaniemen keskustasta, Tuhnajan
kylässä.
– Naimisiin mentyämme muutimme
Tuomon kotitilalle. Kun Tuomolla oli työ

KUVAT: PASI KOKKO

Martta Hakkarainen
jää lokakuun alusta
eläkkeelle lasten
ohjaajan työstään.
Takana on 22 vuotta
Rovaniemen seura
kunnan palvelukses
sa.

Martta Hakkarainen on suunnattomasti nauttinut työstään seurakunnan lastenohjaajana.

Hirvaalla,
opettelin
sitten
lehmien
hoitoakin.
Pikkuhiljaa opin
lypsämään ja
tekemään muitakin maatalon
emännän töitä.
– Olen tykännyt
tehdä kotonakin työtä.
Olen nauttinut siitä, että olen
saanut kasvattaa omat lapset kotona,
eikä ole tarvinnut viedä heitä hoitoon.
Jos lapset olivat kipeänä, sain kuitenkin
kotona hoitaa.

Seurakunta on ollut Martalle todella
hyvä työpaikka.
– Olen suunnattomasti nauttinut tästä
työstä ja siitä, että meillä on seurakunnassa tosi ammattitaitoisia lastenohjaajia.
– Perhekerhoissa työskennellessäni minusta on tuntunut, että olenko
saanut itse enemmän kuin olen perheille pystynyt antamaan. Olen tullut
itselleni armollisemmaksi, että kaikkea
ei tarvitse osata eikä taitaa. Esimerkiksi
huonolle laulunlahjalleni olen saanut
työssäni tukea musiikkikaseteista ja
CD-levyistä.
- Rukouksen voiman myötä uskallan
käyttää rukousta ja siunaamista. Voin siunata ja rukoilla toisten puolesta, olematta
silti pappi.

AIKA Rovaniemen seurakunnassa lastenohjaajana on ollut mielenkiintoista
ja mukavaa.
– Kun meidät Johanna Dederingin
kanssa valittiin kiertäviksi lastenohjaajiksi, meiltä edellytettiin omaa autoa.
Alueemme oli laaja: Lohiniva, Meltaus,
Tapionkylä, Sinettä, Nivankylä, Muurola, Rautiosaari, Koskenkylä ja Oikarainen.
– Kylissä oli paikat, joissa pidimme
kerhoja, kaksi kerhoa päivässä. Askartelutarvikkeet ja leikkivälineet kulkivat
usein meillä mukana.
Martta on työskennellyt pitkään Alakorkalon päiväkerhossa, perhekerhossa ja
iltapäiväkerhossa.
– Viime vuosina olen toiminut myös
Sinetän päiväkerhossa ja perhekerhossa.
– Iltapäiväkerhot työllistävät lastenohjaajia todella paljon tänä päivänä.

SAIRASTUMINEN vaikuttaa ihmisen elämään ja työhön monin tavoin.
Martalla todettiin selkärankareuma
jo melko pian hänen aloitettuaan työt
seurakunnassa.
– Sairastumisen alkuaikoina ennen
diagnoosin varmistumista jouduin olemaan pitkiäkin jaksoja sairauslomalla ja
kuntoutuksissa.
– Aamut ovat hankalia ja ylösnousu on
melkoista temppuilua. Kun alkaa vaan
touhuamaan, pääsee hyvin liikkeelle.
Iltapäivällä ja illasta kun katsoo minua, ei
voi uskoa, millaisia aamuni ovat lähtiessäni liikkeelle.
Martta Hakkarainen haluaa kiittää
työyhteisöä ja työkavereita antoisasta
yhteisestä ajasta ja muistelee lämmöllä
kerhojen lapsia ja perheitä.
– Toivottavasti olen antanut perheille ja
lapsille hyviä muistoja kerhoista.

Osaavat ammattilaiset
lasten ja perheiden
tukena
SEURAKUNNAN Lapsi- ja perhetyössä
työskentelee yksi lapsityön pastori, kaksi
lapsityönohjaajaa, 17 vakituisessa työsuhteessa olevaa lastenohjaajaa ja 8-10
määräaikaista lastenohjaajaa.
– Päiväkerhotyön, perhekerhotyön ja
iltapäiväkerhotyön tavoitteena on tarjota
lapsille ja perheille luonteva seurakuntayhteys heidän omissa elämäntilanteissaan,
kertoo lapsityönohjaaja Mari Pohjanen.
Toiminnan tavoitteena on myös antaa lapsille kristillistä varhaiskasvatusta ja tukea
perheitä tukea kasvatustehtävässään.
– Samoin haluamme lisätä päiväkerho- ja
perhekerhotoiminnan tunnettavuutta ja
verkostoitua yhä vahvemmin kaupungin
muiden perhetyötä ja varhaiskasvatusta
tekevien tahojen kanssa.
Työtä tehdään 12 kerhopaikassa ympäri seurakuntaa. Päiväkerhoissa lapsia on
päivittäin noin 150. Perhekerhoissa kävijöitä
noin 400 viikoittain. Koululaisten iltapäiväkerhoissa lapsin noin 180 päivittäin
Päiväkerhotyö on vanha työmuoto seurakunnassamme. Seurakunnan päiväkerhotyö
vakiintui vuoden 1971 aikana.
– Vuonna 1996 aloitettiin perhekerhotoiminta ja vuonna 2004 perusopetuslain alle
liitettiin iltapäivätoiminta, jolloin seurakuntamme alkoi tuottaa iltapäivätoimintaa
Rovaniemen kaupungille, Mari Pohjanen
kertoo.
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