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JOUNI HAGSTRÖM

PÄÄKIRJOITUS | Kari Yliräisänen, kirkkoherra

Tieteen ja uskonnon
vuoropuhelua tarvitaan
Kevään
johdatuksen
ääniä
SAAVUIN Rovaniemelle
1.3.2019 seurakuntaan seurakuntapastoriksi. Oli pakkanen, välillä lunta tuiskutti
ja tunnelmat olivat todella
talviset. Tapani mukaan
aloin miettiä ja suunnitella
vapaa-ajalle lenkkeilyreittiä.
Silmiini pistivät Rovaniemen
sillat, ensin vanha rautasilta
ja sitten uusi ja huomiota
herättävä silta maamerkkinä.
Ajattelin, että siinäpä oiva
joenvarsireitti. Siispä aloitin
lenkkeilyn, jota harrastan
hölkän muodossa joka ilta.
Ilta illalta on ympäristö ja
vuodenaika edennyt kevättä kohti. Kunnes nyt jäiden
alettua sulaa ovat siltojen
juuresta paljastuneet jykevät
silta-arkut. Silta-arkut ovat
massiiviset ja mahtavat, jotta
sillat kestävät liikenteen kovan
painon ja kulutuksen. Ei voi
muuta kuin ihailla niiden
kestävyyttä ja lujuutta. Toinen
huomio on ollut, jään alkaessa
sulaa kevään äärellä, lintujen
ja lokkien valtaisa konsertti
illan kynnyksellä jokiväylällä
joen sulissa kohdissa. Tuntuu
kuin yhdessä hujauksessa olisi
elämä alkanut kukoistaa aivan
ihmeellisellä tavalla.
Elämä myös on ihmeellinen asia, joka kantaa niin iloa
ja surua, onnistumisia kuin
epäonnistumisia, hyviä päiviä
ja huonoja hetkiä. Ja jotain
myös siitä väliltä. Elämän
perusta on niin kuin sillalla
lujat ja vakaat ”silta-arkut”
eli meillä kristityillä usko
evankeliumin sanomaan. Tästä
saamme keväisen raikkaan
tuulahduksen ja potkua kohti
kesää, aivan noiden jokivarren
lokkien konsertin tavoin. Tästä
on hyvä ja turvallista jatkaa
eteenpäin.
Elämä ja kesä ovat nyt
kynnyksellä, aivan lähettyvillä
ja kesää kohti on hyvä ladata
koko mieli ja nauttia kevään
ensimmäisistä lämpimistä
päivistä, jotka muistuttavat
meitä Jumalan huolenpidosta
ja johdatuksesta. Apostoli Paavalin sanoja lainatakseni voisin
toivottaa siunattua kevättä
ja kesää: ”Ylistetty olkoon
meidän Herramme Jeesuksen
Jumala ja Isä! Hän on siunannut meitä kaikella Hengen siunauksella, taivaallisilla aarteilla
Kristuksessa”. Ef.1:3.
Rainer Väänänen

VIIKON kuluttua Lapin Yliopisto viettää viidettä promootiojuhlaansa. Yksi
osa sitä on promootiojumalanpalvelus
Rovaniemen kirkossa. Pohjoinen tiedeyhteisö tangeeraa paikallisen uskonyhteisön kanssa.
Mitä tiedeyhteisön promootiojumalanpalvelus ilmentää? Jumalanpalvelus
sinänsä on lähtökohtaisesti kirkollinen
ja tunnustuksellinen tilaisuus. Pitkäaikaisena ja arvokkaana juhlaperinteenä
palvelus heijastaa yliopistojen alkujuuria.
Kirkolliset katedraalikoulut olivat tausta,
josta eurooppalaiset yliopistot lähtivät
kehittymään 1100-luvulla Bolognassa
ja Pariisissa. Alkuvaiheissaan yliopistot
toimivat osaksi myös kirkkotiloissa.
PROMOOTIOJUMALANPALVELUKSEN voidaan nähdä heijastavan myös

uskonnon ja tieteen välistä vuoropuhelua. Brittiprofessori Alister McGrath
toteaa kirjassaan Tieteen ja uskonnon
dialogi, että viime aikoina tiedeyhteisössä
on aiempaa merkittävämmin tiedostettu
rajallisuus vastata tieteen herättämiin
laajempiin kysymyksiin, esimerkkeinä
monet eettiset kysymykset.
McGrathin mukaan tiede nostaa
esiin uusia uskonnollisia kysymyksiä,
ei suinkaan lopeta niiden käsittelyä tai
julista niitä merkityksettömiksi. Nykytiede esittää jopa samoja kysymyksiä kuin
aikaisempien aikojen uskonnolliset ajattelijat. Tiede ei vastaa kaikkiin maailmasta esitettyihin kysymyksiin, ei myöskään
uskonto.
Tältä pohjalta McGrath korostaa tieteen ja uskonnon välistä vuoropuhelua ja
torjuu niin tieteen kuin myös uskontojen
edustajien äärilaitojen näkemykset ”sodasta” tieteen ja uskonnon välillä

PAITSI tiedeyhteisöksi, yliopistoa voi
luonnehtia totuusyhteisöksi, onhan
tieteen tekeminen totuuden etsimistä.
Tiede selvittää maailmaan liittyviä asioita, tapahtumia, ilmiöitä ja mekanismeja
etsien vastauksia lukemattomiin mitä

”

Kirkko,
totuuden ja
armon yhteisö.
ja miten -kysymyksiin. Tulokset, faktat
ja teoriat perustellaan tiedemaailman
hyväksymillä metodeilla.
Toistaiseksi tiede ei ole pystynyt antamaan lopullisia vastauksia suuriin kysymyksiin. Stephen Hawkingin sanoin:
”Miksi maailmankaikkeus vaivautuu
olemaan?” Lisäksi meitä kaikkia polttavat
kysymykset: Olemmeko maailmankaikkeudessa yksin? Mikä lopulta on tämän
olemisen ja kaiken olevaisuuden perimmäinen tarkoitus?

KIRKKO uskonyhteisönä osaltaan antaa
tulkinnan kysymykseen miksi. Sanoittaa merkityksiä, Anselm Canterburylaisen sanoin: ”uskon, että ymmärtäisin”. Voidaan sanoa, että tiedeyhteisö
ja uskonyhteisö tulkitsevat todellisuutta
eri näkökulmista ja eri tasoilla.
Myös kirkkoa on kutsuttu totuusyhteisöksi. Väittäähän kirkon uskon kohde,
Jeesus, olevansa totuus.
Totuus, totuudellisuus, totuuden
tunteminen, löytäminen ja noudattaminen ovat vahvoina teemoina lukuisissa
raamatun opillisissa ja eettisissä lausumissa. Antaessaan Kolossan kristityille
yhteisön keskinäiseen elämään eettisiä
ohjeita apostoli Paavali perustelee niitä
tietoon pohjatuvalla uudistumisella
(Kol 3:10, KR 1938). Luterilaisen kirkon

VIIKON SANA |

eetoksen kehittyminen ilmentää tuota
apostolin perustelua. Kirkko on viime
vuosikymmeninä hyödyntänyt tutkittua
tietoa eettisten kantojensa ja toimintansa
kehittämisessä.

TIETEEN tarkoitus on totuuden etsiminen maailmaan ja koko olevaisuuteen
liittyviin kysymyksiin.
Tieteen olemus on uteliaisuus, avoimuus, kyseenalaistaminen uusin kysymyksin, valmius korjata tuloksia ja
teorioita. Tässä mielessä totuus on aina
jollain tapaa väliaikaista. Esimerkiksi moderni evoluutioteorian tulkinta on monin
kohdin tarkentunut ja kehittynyt siitä,
miten Darwin sen aikanaan sanoitti.
Tieteellinen tutkimus tuo esiin
jatkuvana virtana tiedon lisääntyvän
kompleksisuuden. Tapahtuneeko se,
mitä ranskalainen paleontologi, jesuiittapappi Teilhard de Chardin ennusti:
”Maailmankaikkeus kehittyy kohti ns.
omegapistettä, joka on äärimmäinen
taso tietoisuuden ja kompleksisuuden
kehityksessä.”
Kirkko, kristillisen uskon yhteisönä,
ei ilman muuta asetu, jonkin tieteellisen
teorian kannattajaksi. Kuitenkin kirkko
luottaa, että ihminen, hänelle annetussa tehtävässään, kykenee järjen lahjalla
ymmärtämään ja selvittämään elämän
ilmiöitä ja rakenteita. Lähtökohdissaan
kristinusko sitoutuu tulkitsemaan maailmaa Jumalan luomuksena ja toimintana
siinä. Kaikessa moninaisessa monimutkaisuudessaan. Kaikkiaan tieteellinen
tieto auttaa kehittämään ja parantamaan
ihmisten yhteistä maailmaa. Luterilaisen
uskon mukaan tieteenteossa toteutuu ihmiselle annettu tehtävä viljellä ja varjella
maailmaa (1 Moos 2).
FYYSIKKO K.V. Laurikainen lausui
vakaumuksenaan: ”Tieteellisen maailmankuvan lisäksi ihminen tarvitsee
uskoa jaksaakseen elää. Kristitylle tämä
merkitsee henkilökohtaista yhteyttä
Jumalaan ja hänen armonsa kokemista.”

Kiitos teille, äidit!

Hyvä paimen

Rukous

Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.
Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut
vetten ääreen, siellä saan levätä.
Hän virvoittaa minun sieluni,
hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian
tähden.
Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa,
en pelkäisi mitään pahaa,
sillä sinä olet minun kanssani.
Sinä suojelet minua kädelläsi,
johdatat paimensauvallasi.
Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen.
Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä,
ja minun maljani on ylitsevuotavainen.
Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut
kaikkina elämäni päivinä,
ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni
loppuun asti.
PS. 23

Jumala, me emme hallitse
elämäämme,
vaikka niin kuvittelemme.
Emme kestä omassa varassamme.
Väärät mielikuvat,
itsekkyys ja pahan henkivallat
pyrkivät pitämään meitä
otteessaan.
Auta meitä seuraamaan
hyvää paimentamme,
noudattamaan sanaasi
ja rukoilemaan joka hetki
Hengen antamin voimin.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen
Kristuksen,
meidän Herramme tähden.
Aamen

EEVA KILPI on kirjoittanut: ”Miten minua helpottaisi tieto, jota en voi koskaan
saada: että jonkun salaperäisen erehtymättömän biologisen lain mukaan olen
ollut paras mahdollinen äiti juuri näille
pojille, virheistäni huolimatta.”
Äidit ja myös isät ovat kasvatustyössä
Jumalan työtovereita.
Parhaimmillaankin inhimillisen vajavaisia. Hyväksyttyjä.
Kari Yliräisänen
kirkkoherra
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Lapin yliopiston promootio ja
piispa Keskitalon rovastikuntavierailu
värittävät toukokuuta Rovaniemellä
LAPIN YLIOPISTON ARKISTO

Hiippakuntapäivät
Oulussa 25.-26.9.2019

Lapin yliopiston promootio
on edellisen kerran järjestetty
vuonna 2012. Jumalanpalvelus
on osa promootioperinnettä.
Promootioaktin jälkeen
pidettävä jumalanpalvelus on
perjantaina 17. toukokuuta.

SANNA KROOK

SAMALLA kartalla -tapahtuma kutsuu
koolle seurakuntien työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja vapaaehtoisia. Tapahtumapaikka
on Oulun Areena ja ilmoittautuminen on
avoinna osoitteessa www.oulunhiippakunta.fi/
samallakartalla.
Luvassa on mm. Oulun hiippakunnan piispa
Jukka Keskitalon ja löytöretkeilijä Pata Degermanin luennot, sekä neljä erilaista teemakanavaa. Tule mukaan tähän hiippakunnan vuoden
päätapahtumaan.

Kaatuneitten muistopäivä
ja isänmaallinen iltapäivä

Piispa Jukka Keskitalo puhuu
viikkomessussa Rovaniemen kirkossa
keskiviikkona 15. toukokuuta.

Piispa
Jukka Keskitalo
viikkomessussa
myös 15.5.

Toukokuun puolivälin tienoo on
vilkasta aikaa sekä Lapin yliopiston
että Rovaniemen seurakunnan
elämässä.
LAPIN yliopiston viides promootio järjestetään 15.-18. toukokuuta.
Promootio on yliopiston arvokkain
juhlatilaisuus, jossa promovoidaan
tutkinnon suorittaneet maisterit ja
tohtorit sekä kunniatohtorit. Tutkinnon suorittaneet saavat yliopistollisen
tunnuksen: tohtoreille hattu, miekka
ja diplomi sekä maistereille laakerinseppele ja diplomi.

Promootion
symboliikkaa
Promootioperinne sisältää runsaasti symboliikkaa. Tohtorinhattu
symboloi vapautta ja on merkki siitä,
että sen kantaja on saavuttanut täydet
kansalaisoikeudet tieteen tasavallassa. Tohtorinmiekka on hengen
ase, jolla tohtori puolustaa totuutta,
oikeutta ja hyvyyttä.
Promootio-sana juontuu latinan
verbistä promovere: siirtää eteenpäin,

Rovaniemen kirkossa on viikkomessu keskiviikkona 15.5. klo 16.
Messun liturgina toimii lääninrovasti, kirkkoherra Kari Yliräisänen, puheen pitää Oulun hiippakunnan piispa
Jukka Keskitalo. Messun musiikista
vastaavat kanttori Laura Alasaarela ja
kanttorikvartetti.
Viikkomessu järjestetään piispa
Keskitalon rovastikuntavierailun
yhteydessä.
Messuun on kaikille vapaa pääsy!

edistää, ylentää. Promootiolla on
pitkät perinteet yliopistomaailmassa,
Suomessakin ensimmäinen promootio
pidettiin yli 300 vuotta sitten, Turun
akatemian filosofisessa tiedekunnassa.

Kolmipäiväinen
juhlatapahtuma
Lapin yliopistossa on järjestetty neljä
promootiota vuosina 1992, 1999,
2004, 2012, eli toukokuun promootio
on järjestyksessään viides. Perinteiden mukaisesti promootio on
kolmipäiväinen tapahtuma. Se huipentuu perjantaina 17. toukokuuta
promootioaktiin, jossa maistereiden,
tohtoreiden ja kunniatohtoreiden
vihkiminen tapahtuu. Promootioaktin jälkeen osallistujat siirtyvät
juhlakulkueessa kirkkoon jumalanpalvelukseen. Jumalanpalvelus on osa
promootioperinnettä.

KAATUNEITTEN muistopäivän messu Rovaniemen kirkossa sunnuntaina 19.5. klo 10.
Messussa saarnaa kirkkoherra Kari Yliräisänen, liturgia kappalainen Topi Litendahl ja
kanttorina toimii Joona Saraste.
Musiikkiesityksistä vastaavat Lapin sotilassoittokunta Jaakko Nurilan johdolla ja Lapin
Lauluveikkoja johtaa Vladislav Horuzenko.
Messu radioidaan YLE 1 kautta.
Messun jälkeen kunniakäynnit sankarivainajien muistomerkillä, jonka jälkeen seurakuntakeskuksessa noin klo 12.30 ohjelmallinen
kahvitilaisuus ”Isänmaallinen iltapäivä”. Ohjelman on suunnitellut Lapin sotaorpoyhdistys ja
seurakunta tarjoaa pullakahvit.
Ohjelmassa kuullaan sotaorpojen, seurakunnan, veteraanien ja varuskunnan tervehdykset
sekä jaetaan Kaatuneitten Omaisten liiton hallituksen myöntämät ansiomerkit. Ohjelmassa
myös yhteislaulua, runoja sekä Lapin Musiikkiopiston tyttöjen käsikellojen soittoa.
Tervetuloa kunnioittamaan sodissamme
kaatuneitten muistoa.

Tiekirkko tarjoaa
taivaallisen taukopaikan
Promootiojumalanpalvelus
perjantaina 17.5. klo 15
Promootiojumalanpalveluksen toimittaa kirkkoherra Kari Yliräisänen,
Oulun hiippakunnan piispa Jukka
Keskitalo saarnaa, avustavana pappina oppilaitospastori Milla Purosalo-Vandenbroucke. Raamatuntekstejä lukevat promovendit Katariina
Soudunsaari ja Niklas Himberg.
Musiikilla palvelevat Lapin Kamariorkesteri, johtajana Ari Angervo sekä
Seitakuoro, johtajana Kadri Joamets.
Kanttorina ja urkurina toimii Mauri
Miettunen.

TIEKIRKOT odottavat tuttuun tapaan ovet
avoimina pääteiden varsilla ympäri kesäistä
Suomea. Kun kaipaat vaihtelua moottoritiemeininkiin, paina jarrua tämän liikennemerkin nähdessäsi. Astu kirkkoon ja pidä
toisenlainen tauko rauhasta, kauneudesta ja
pyhästä nauttien. Talleta reppuusi ripaus suojelusta ja jatka matkaasi kevein kesämielin.
Vuodesta toiseen avoinna on noin 265
Tiekirkkoa. Aukioloajat vaihtelevat, joten tiedot
on hyvä tarkistaa kirkon kohdalta. Kirkoissa
järjestetään jumalanpalveluksia ja vaihtelevasti
muutakin ohjelmaa konserteista urkuaarioihin.
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HENKILÖ | Marjukka Metsola
Tällä palstalla ihmisten mietteitä ja kysymyksiä elämästä ja uskosta.

JOUNI HAGSTRÖM

ROVANIEMEN SEURAKUNNAN ARKISTO

Ritva-Elina Pylväs
ja Alisa, Väylän tytär
Aapakirkon
äitienpäiväjuhlassa
KIRJAILIJA-ROVASTI Ritva-Elina Pylvään kirjoittama romaani Alisa, Väylän tytär
on mielenkiinnon kohteena Aapakirkon äitienpäiväjuhlassa sunnuntaina 12.5. klo 11.00.
Lapin kirjallisuuspalkintokisassa yleisöäänestyksen voittanut teos kuvaa pohjoisen naisen
ja äidin elämää 1800-luvun Tornionjokilaaksossa. Alisa on historian hahmo. Hän on vahva
nainen ja äiti, joka selviää
vaikeuksista ja rankasta
elämästä. Alisan kautta
pääsemme tutustumaan
1800-luvun pohjoisen
naisen ja äidin haasteisiin
ja elämään.
Aapakirkon tapahtuma
alkaa äitienpäivän messulla, jossa ilahduttaa alueen
oman Saarenkuoro.
Messun jälkeen haastateltavana on kirjailija-rovasti Ritva-Elina Pylväs,
joka kertoo kirjastaan ja
vastaa kysymyksiin.

”
Äiti on ollut minun tukeni, turvani
ja esirukoilijani sekä puu, johon olen
aina voinut nojata silloin, kun elämä
on antanut myös sitä puolta,
että kaikki ei ole mennyt niin kuin
on suunnitellut.
Naiskuoro Vocaliisojen kuoronjohtaja
Anniina Kervinen Radio RovaDein haastattelussa.

Tukihenkilö tuo yhden turvallisen aikuisen lisää lapsen ja hänen perheensä elämään, sanoo Marjukka Metsola.

Varamummo ja yhteisömummo
antaa lapsille ja saa iloa itsekin
MARJUKKA METSOLA , 67, syntyi mummotyhjiöön,
mutta vapaaehtoistyön myötä hänestä on tullut varamummo, yhteisömummo ja lasten tukihenkilö.
– Minulla ei ollut mahdollisuutta tavata mummojani
heidän eläessään. Tässä tyhjiössä eläneenä olen kaivannut
mummoa, joten haluan olla mummo muille lapsille ja antaa
mummoutta, josta olen jäänyt paitsi.
– Kun vielä kolme lastenlastamme asuvat kauempana,
toisilla paikkakunnilla, niin sekin on yksi syy tehdä vapaaehtoistyötä täällä lähellä.
Marjukka on jo seitsemän vuotta toiminut vapaaehtoisena
Lapin ensi- ja turvakodissa. Muiden vapaaehtoisten tapaan
hän kävi ensin vapaaehtoiskoulutuksen, jonka Lapin ensija turvakoti järjestää vuosittain.
– Aluksi toimin ensi- ja turvakodissa, talon ensimmäisenä
varamummona kahdeksan kuukauden ikäiselle vauvalle.
Perheen ensimmäinen lapsi oli syntynyt ja hänellä oli nukkumisvaikeuksia, joten ensi- ja turvakodilta haettiin apua
unikoulun kautta.
– Toiselta paikkakunnalta muuttaneen pariskunnan molemmat isovanhemmat asuivat muualla, eivätkä he pystyneet
olemaan apuna. Vauvan vanhemmille sopi, että ”pioneerina”
ryhdyin heille varamummoksi.
– Yhteistyömme lähti käyntiin siten, että tapasimme
kerran viikossa, aluksi ensi- ja turvakodilla. Paremmin
tutustuttuamme he toivat vauvan minun luokse kotiin
”mummolaan”.
Ensi- ja turvakodin kanssa solmittu virallinen suhde kesti
kaksi vuotta.
– Ystävyyssuhteeni perheen kanssa on jatkunut ja lapsi täytti
jo kahdeksan vuotta. Olin hiljattain lapsen synttäreillä, niin
hän hyppäsi jo ovella syliin hihkuen ”mummo, mummo”.
Lapsella ei ole koskaan liikaa rakastavia ihmisiä. Perheeseen on
syntynyt vielä pikkuvelikin, jolle olen myös varamummo.
ENSIKODIN lapsilla elämäntilanne on monesti hyvin
haastava. Marjukka Metsola käy siellä säännöllisesti yhteisömummona.

– Äidit viipyvät ensikodissa yleensä pitempään lastensa
kanssa. Kun äideille järjestetään tilaisuus rentoutumiseen tai
saunassa käymiseen, niin sillä aikaa hoidan vauvoja yhtenä
lisäsylinä, työntekijöiden apuna.
– Nautin todella siitä, kun saan pitää pientä lasta sylissä.
Kaikki lapset tykkäävät ja rauhoittuvat, kun mummo
laulaa.
– Laulan lauluja, joita Karjalasta kotoisin ollut äitini
minulle lauloi, ja hän lauloi kauniilla äänellään minun lapsilleni perinteisiä lastenlauluja ja unilauluja. Tätä lauluperinnettä siirrän sukupolvelta toiselle.
– Kun varamummolapselleni lauloin ”Aa tuuti lasta,
kissa tuli vastaan”, niin hän alkoi laulaa samaa laulua
nukelleen.

LASTEN ja nuorten tukihenkilönä toimiville vapaaehtoisille on Marjukka Metsolan mukaan tarvetta.
– Tässä tehtävässä olemme ihmisinä ihmisille, ja lapsille
yksi turvallinen aikuinen lisää. Kun ryhtyy lapsen ja nuoren
tukihenkilöksi, niin oikeastaan pitää sitoutua olemaan niin
kauan kuin ihminen tarvitsee tukea, että suhde ei katkea ja
lapselle ei tule kokemusta hylkäämisestä.
– Tukea tarvitsevat perheet ovat usein elämäntilanteessa,
jossa tausta ei ole niin vakaa ja turvallinen. Tukihenkilö tuo
yhden turvallisen aikuisen lisää lapsen ja hänen perheensä
elämään.
– Turvallinen aikuinen keskittyy toiseen ihmiseen ja on aidosti läsnä. Kannustaisin vanhempia huomaamaan, että jos
keskittyy älypuhelimeen, niin vuorovaikutus lapsen kanssa
ei ole enää välitöntä.
– Ruotsin kuningatar Silvia on sanonut, että ”isovanhemmuus on elämän jälkiruoka”, saat myönteiset vaikutukset,
voit pidellä lasta ja luoda kontaktia. Kasvatuksen vastuu ja
arjen ongelmat ovat vanhemmilla, kuten olen kahden lapsen
äitinä itsekin kokenut. Mummo nauttii lapsesta ja samalla
auttaa vanhempia, Marjukka Metsola sanoo.
Pasi Kokko
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KUVAT: JOUNI HAGSTRÖM

Kauppatorin laidalla sijaitseva Helmikammari täyttyi juhlaväestä, mutta kaikille löytyi paikka ohjelman seuraamiseen.

Helmikammari juhli
10-vuotista taivaltaan
SEURAKUNTALAISTEN yhteinen
kohtaamispaikka Helmikammari täyttyi 10-vuotismerkkipäivän
juhlijoista 23. huhtikuuta. Juhlaan
osallistui 70 ihmistä. Tupa oli täynnä,
mutta jokaiselle löytyi paikka seurata
ohjelmaa ja vaihtaa samalla kuulumisia muiden Helmikammarilla
kävijöiden kanssa. Helmikammarin
kirjastohuoneessa oli näytillä valokuvia ja leikekirja, joista näki mitä
kaikkea kymmenen vuoden aikana on
tapahtunut.
Tervetulotoivotuksen yhteydessä
avattiin ”Minun kädenjälkeni” -näyttely, joka on koottu yhdessä Helmikammarin kävijöiden kanssa. Näyttelyn
ajatuksena on, että jokainen kävijä
jättää oman kädenjälkensä Helmikammariin ja toisaalta myös Helmikammari jättää jälkensä myös kävijään.
Kädenjäljet ovat kaikkien nähtävillä
toukokuun ajan.
Kirkkoherra Kari Yliräisänen puhui tervehdyksessään Helmikammarista, joka on kuin olohuone. Se yhdistää
ihmisiä ja täällä voi jakaa ilot ja surut
sekä viettää aikaa erilaisten pienten
askareiden parissa tai pysähtyä keskustelemaan ja kuulemaan Jumalan sanaa.
Helmikammari osallistaa kävijöitään ja
näyttää miten me ihmiset voimme olla
helmiä toinen toisillemme, kohtaamalla, tukemalla ja jakamalla hyvää
eteenpäin.
Johtava diakoni Markku Kukkonen kertoi pienen katsauksen siitä,
että mistä kaikki sai alkunsa ja miksi
Helmikammari perustettiin. Seurakunnassa oli nähty, että ikäihmiset
tarvitsevat kokoontumispaikan, jossa
on sekä virikettä että hengellistä ohjelmaa. Markku haastatteli toiminnan
aloittamisesta Riitta Pitkästä, joka
kertoi Helmikammarin toiminnan
muotoutuneen kävijöiden toiveiden
mukaiseksi. Riitan aloittamaa työtä
jatkamaan tullut Arja Rissanen
korosti sitä, miten tärkeää työtä vapaaehtoiset tekevät Helmikammarilla
ja kuinka jokainen kävijä on täällä
merkityksellinen.
Raimo Haaja oli kirjoittanut
Helmikammarista runon, jonka hän
lausui juhlassa. Vs. johtava kanttori
Mauri Miettunen ilahdutti alkufanfaareilla ja pianomusiikilla juhlaväkeä.

NYT |

Diakonia on työtä
lähimmäisen
auttamiseksi
Diakoniatoimisto, Rauhankatu 70 A (2. kerros).
Ajanvaraus suoraan oman asuinalueen / asiasta
vastaavalta diakoniatyöntekijältä. Kiireellisissä
asioissa ohjausta ja neuvontaa päivystävältä
diakonia-työntekijälle ma-pe klo 9-10
puh. 040-6854920.
Voit ottaa yhteyttä diakoniatyöntekijään
soittamalla ja sopimalla tapaamisajan kun sinulla
on huolia ja vaikeuksia ihmissuhdeasioissa,
toimeentulossa, surua, päihdeongelmia,
perheongelmia, hengellisiä kysymyksiä, etsit
elämän tarkoitusta - ja toivot keskusteluapua.
Palvelut ovat luottamuksellisia, maksuttomia ja
ne ovat tarkoitetut kaiken ikäisille.
sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi

Diakoniatyöntekijät /
asiakastyön alue ja erityistyö
• ALAKEMIJOKI-RANUANTIE JA PALVELEVAN
PUHELIMEN TOIMINANNANOHJAAJA
Diakonissa Laila Juntti, puh. 040-5077003
• KESKIKAUPUNKI JA MONIKULTTUURINEN TYÖ
Diakoni Marja Posio puh. 0400-127189
• LÄHIMMÄISPALVELU JA RUOKAPANKKI,
KESKIKAUPUNKI
Diakoni Sari Koski, puh. 040-7340221
• KORKALOVAARA JA OMAISHOITAJATYÖ
Diakonissa Sirpa Hiilivirta, puh. 040-5469421
Johtava diakoni Markku Kukkonen haastatteli Helmikammarin toimintaa
käynnistämässä ollutta Riitta Pitkästä.

• OUNASJOKI-YLIKYLÄ, VANHUS- JA
ROMANITYÖ JA SAATTOHOIDON
TUKIHENKILÖTYÖ
Diakonissa Kirsti Vuolo, puh. 0400-261589
• OUNASVAARA JA MIELENTERVEYSTYÖ
Diakoni Marja-Leena Kivilompolo,
puh. 040-7604538
• SAAREN-NAMMANKYLÄT JA
KEHITYSVAMMAISTYÖ
Diakonissa Mirva Suni, puh.040-5644639
• YLÄKEMIJOKI-KOSKENKYLÄ,
KUULO- JA NÄKÖVAMMAISTYÖ
Diakonissa Marja-Liisa Ylipulli,
puh. 040-5142816
• PÄIHDE-, KRIMINAALI – JA KATULÄHETYSTYÖ
Erityisdiakoni Antti Härö, puh. 040-7687606
• LÄHIÖ- JA PERHETYÖ
Diakoni Jaana Sarajärvi, puh. 040-7212028

Kirsi Tähti-Kangasniemi ja Anitta Ainali-Vuollo lauloivat keväästä sekä siitä, miten
olemme Jumalan suojassa.
Anitta Ainali-Vuollo ja Kirsi Tähti-Kangasniemi lauloivat keväästä
sekä siitä, miten olemme Jumalan
suojassa. Helmikammarin väki on
kuin suuri perhe, joten juhlan lopuksi
yhdyimme virteen 748 ”Jeesus meidän
perheestä tänään tahdon kiittää. Moni

muisto lämpöinen meidät yhteen liittää”. Ohjelman päätteeksi nautittiin
kakkukahvit.
Riitta Nurmimäki
vs. toiminnanohjaaja
Helmikammari

• HELMIKAMMARI- ikäihmisten kohtaamispaikka,
Pohjolankatu 4, vs. toiminnanohjaaja diakoni
Riitta Nurmimäki, puh. 0400-376472
• ILMOITTAUTUMISET JA TIEDUSTELUT
toimistosihteeri Aila Jäntti, puh. 040-5830966,
Johtava diakoni Markku Kukkonen,
puh. 040-5034290, esimiestyö, YV-keräys,
kv-diakonia
Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan:
www.vapaaehtoistyo.fi
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Kaste, konfirmaatio
ja häät tutuksi

Vaaranlammen
koululaiset
oppivat kristillisissä
juhlissa
Miltä tuntuu, kun uskonnonopetuksen tunnilla
pidetään juhlia ja syödään herkkuja?
Sitä kannattaa kysyä Vaaranlammen koulun
viitosluokkalaisilta.
RIPPIKOULULAISET valkoisissa alboissaan
ovat polvistuneet alttarille konfirmaatiota varten. Pappi on valmiina toimitukseen. Musiikki soi tunnelmaan sopivasti. Tilaisuuteen on
saapunut runsaasti juhlavieraita, jotka istuvat
hiljaa paikoillaan.
Kaikki näyttää aidolta, mutta miksi konfirmaatioon osallistujat, papista alkaen, vaikuttavat vielä kovin nuorilta?
Selitys on tässä: viitosluokkalaiset oppivat
uskontoa uudella tavalla järjestämällä kristillisiä juhlia Vaaranlammen koulun evakkotiloissa,
Kairatiellä.
Idea uudesta tavasta oppia sai alkunsa luokanopettaja Riikka Tapion omasta kouluajan
kokemuksesta, kun oppilaat järjestivät hääjuhlan osana uskonnonopetusta. Vielä vuosienkin
jälkeen Riikka muistaa elävästi juhlien yksityiskohtia ja järjestelyitä.
– Muistan juhlat paljon paremmin kuin jos
olisin lukenut vain kirjasta.
– Riikan kokemuksesta voimaantuneina
ajattelimme, että olisi mukava tuottaa omille
oppilaillemme toiminnallinen ja elämyksellinen
tapa opiskella kristillisiä juhlia, kertoo luokanopettaja Mari Angeria-Kumpula.
Kukin viides luokka toteutti draaman keinoin
yhden kristillisen juhlan. Toteutettavia juhlia
olivat kastejuhla, rippikoulusta tuttu konfirmaatio ja kaverijuhlat (häiden kulkua mukaillen).
VIITOSLUOKKALAINEN Anni Kvist, 11,

sanoo nyyttikesteihin huipentuneen juhlien
iltapäivän olleen ikimuistoinen kokemus.
– Tulee varmaan aikuisenakin mieleen, että
teimme koulussa tällaisen juhlan. Olihan tämä
kivempaa kuin kirjasta opiskelu.
– Meidän luokka valmisti rippikoululaisten

konfirmaation ja olin itse konfirmoitavana. Se
oli hyvää harjoitusta, kun tulemme itsekin aikanaan siihen oikeaan tilanteeseen. Pitää muistaa tilaisuuden kulku, mitä kaikkea sanotaan ja
sitten on ne omat asutkin.
Eeva Hyvönen, 12, iloitsi myös siitä, että
lukemisen sijasta pääsi itse tekemään asioita ja
oppimaan mitä oikeassa juhlassa tulisi tehdä.
– Meidän luokka toteutti kastejuhlan ja olin
juhlassa sukulaisena puhumassa. Isovanhemman roolissa kiitin siitä, että sain lapsenlapsen.
Oikeissa ristiäisissä olen ollut myös mukana,
muun muassa pikkusiskoni kastejuhlassa.
Samoin viitosluokkalainen Riina Mäkinen,
11, pitää siitä, että pääsi eläytymään ja suunnittelemaan juhlaa.
– Meidän luokka teki hääteemaisen ystävyysjuhlan. Olin yhden ystävän kaaso. Oikeastihan kaaso on varmaan se, joka auttaa häiden
valmistamisessa ja on sellainen morsiamen
tukihenkilö, Riina sanoo.
– Tällaista oppimisen tapaa ja vaikka näytelmiä voisi tuoda muihinkin kouluaineisiin, niin
osaa esiintyä muiden edessä ja saa rohkeutta.
Kannattaa vaan lähteä rohkeasti rooleihin mukaan niin saa kokemusta.

JUHLAT lisäävät myös oppilaiden tietotasoa
kristillisistä juhlista.
– Kysyimme, kuinka moni oppilas on osallistunut kastejuhlaan, konfirmaatioon tai häihin,
niin suunnilleen puolet oli osallistunut ja
muille nämä juhlat ovat vieraampia. Nyt kaikki
oppilaat saavat ainakin kuvan, mistä juhlissa on
kysymys, toteaa luokanopettaja Sanna Kylmänen.
Pasi Kokko

Yhteinen ponnistus
vaatii paljon työtä
Toteutus?
• Vaaranlammen koulun viitosluokkalaiset
suunnittelivat opettajien avustuksella juhlien
yksityiskohdat: kutsut, lavastuksen, koristelun,
juhlan kulun, roolitukset ja asusteet sekä
juhlatarjottavat.
• Juhliin perehtymiseen (muun muassa tiedon etsintä
ja jäsentely), etukäteisvalmisteluihin sekä juhlan
esittämisen harjoitteluun käytettiin useita
oppitunteja.
• Juhlat vietiin läpi yhden päivän aikana siten, että
muut luokat toimivat juhlissa vieraina yhden luokan
esittäessä omaa juhlaansa.
• Juhlien päätteeksi herkuteltiin yhteisillä
nyyttäriherkuilla ja keskusteltiin oppilaiden
kokemuksista.
Pedagoginen tausta?
• Juhlien avulla halutaan mahdollistaa oppilaille
erilainen tapa oppia kristillisten juhlien kulkua ja
periaatteita.
• Pedagoginen lähtökohta on kokemuksellinen
oppiminen. Se voidaan nähdä oppilasta
monipuolisesti koskettavana ja aktivoivana
toiminnallisena prosessina, joka käyttää hyväkseen
oppilaan eri aistikanavia, tunteita, elämyksiä,
mielikuvia ja mielikuvitusta.
• Kokemuksellisessa oppimisessa opettaja on
oppimisen tukija ja oppilas aktiivinen toimija.
• Opetusmenetelmä kehittää ja tukee oppilaan
itseohjautuvuutta, koska menetelmä tässä
yhteydessä on mielekäs ja motivoiva. Uusi
opetussuunnitelma kokonaisuudessaankin korostaa
oppilaan aktiivista roolia omassa oppimisessaan.
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Konfirmaatiossa kanttoreina
(kosketinsoittajina) toimivat Emma
Salminen ja Minja Erkkilä sekä
pappina Liia Lemmetty.

Seurakunnan
ja koulujen
yhteistyössä

Avain
onnistumiseen
on toisen
kunnioittaminen
KAARRAN autoni tutun alakoulun pihaan.
Nousen ja otan takatuhdolta salaperäisen
korin. Kävelen koulun
ovelle huikaten samalla
huomenet välituntiaan
viettäville lapsille.
Jossain joku kysyy
”Onko nyt aamunavaus?” Vastaan myöntävästi. Myös kantamani
kori herättää suurta
kiinnostusta. Uteluista
huolimatta en kuitenkaan paljasta sisältöä.
”Pian näette”, vastaan
veikeänä. Sisällä terJuho Rinne
vehdin opettajia ja he
pyytävät ottamaan kahvia. Pian lapset tulevat sisälle ja aamunavaus
koulun salissa voi alkaa. Paljastan korista viisi
leipää ja kaksi kankaista kalaa. Aion puhua
Jeesuksen ruokkimisihmeestä…
Ala- ja yläkoulujen päivänavaukset ovat ehkä
tunnetuin esimerkki seurakunnan ja koulujen
välisestä yhteistyöstä. Seurakunta-alueen käytännöistä riippuen kyljessä kulkevat vahvana
myös syksy- ja kevätkirkot, koulupäivystykset,
koulujumalanpalvelukset, virsilaulutunnit,
adventti- ja pääsiäishartaudet, rippikoulun
esittelytunnit 7-luokkalaisille sekä mahdollinen
osallistuminen uskonnonopetukseen. Erityisnuorisotyön puolelta jalkaudutaan myös
ammattioppilaitoksiin muun muassa viikoittaisten päivystysten ja opiskelijahuoltoryhmiin
kuulumisen kautta. Erityisnuorisotyö on edustettuna myös oppilaitoksen tapahtumissa ja on
tarvittaessa mukana myös moniammatillisessa
yhteistyössä, esimerkiksi kriisin sattuessa.
Nykyään on pinnalla keskustelua siitä,
kuuluuko seurakunnan edustajien vierailut
koulumaailmaan. Ainakin Rovaniemellä kouluyhteistyö on kuitenkin nimensä mukaisesti yhteistyötä, jossa seurakunta tarjoaa osaamistaan
kouluille tai vastavuoroisesti koulut kutsuvat
seurakunnan pitämään esimerkiksi hartauden.
Kuten paljossa muussakin, avain onnistumiseen on toisen kunnioitus. Kun kunnioitus ja
säännöt ovat selvät kummaltakin osapuolelta,
syntyy yhteistyön hedelmistä muistojen aarteita
lasten ja nuorten vaalittavaksi. Suuri kiitos
teille hyvät opettajat.
Juho Rinne
nuorisotyönohjaaja
Rovaniemen seurakunta

Oppilaat Anni Kvist, Eeva Hyvönen ja Riina Mäkinen sekä opettajat Mari Angeria-Kumpula, Riikka Tapio ja
Sanna Kylmänen iloitsivat kristillisten juhlien onnistuneesta toteuttamisesta.
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Tilaisuuksia tulee ja menee,
mutta lapset edustavat
jatkuvuutta ja sitä kautta
saa elämään syvemmän
merkityksen, sanoo
kansanedustaja ja äiti
Johanna Ojala-Niemelä.

Johanna Ojala-Niemelä muistaa äitinsä neuvon:

”Älä siirrä tuonnemmaksi mitään,
minkä voit tehdä jo tänään”
Vuodesta 2007 kansanedustajana toiminut
Johanna Ojala-Niemelä (SDP) valittiin tänä
keväänä jatkamaan työtään eduskunnassa
seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Kahden
lapsen äidillä on edessään jo tuttuun tapaan
työn ja perheen yhteensovittamista.
– ERITYISEN haasteelliseksi tilanteeni

tekee, että edustan kaikkein kaukaisinta maakuntaa, Lappia. En siis voi lähteä
iltapäivällä heti istuntojen jälkeen kotiin
huoltamaan omaa pesuetta ja kotia. Karu
totuus on, että tiistaisin tulen Helsingin
päähän ja perjantaisin palaan kotiin Rovaniemelle.
Ojala-Niemelän perheeseen kuuluvat
aviomies Esa, 9-vuotias Aava-tyttö ja
13-vuotias Veeti-poika.
– Paljon arjesta menettääkin olemalla
viikot reissutyössä. Kuukauden vaalilomalla kotona huomasin taas, kuinka paljon
arjessakin on sattumuksia ja tilanteita
koettavaksi.
– Työpaikalta kotiin soittaessani lapsen
ääni kuuluu puhelimessa aina kirkkaasti,
mutta eihän läheisyys samalla tavalla välity
kuin kasvotusten. Pyrin tekemään viikolla mahdollisimman paljon kirjoitustöitä
ja muita töitä, jotta voin viikonloppuisin
pyhittää aikaa perheelle.
– Luonnollisesti iso kiitos toimivasta perhe-elämästämme kuuluu aviopuolisolleni,

joka on ottanut paljon käytännön vastuuta
arjen pyörittämisestä Rovaniemen päässä.
Hetket lasten kanssa ovat kiireiselle
kansanedustaja-äidille kaikkein arvokkainta
aikaa.
– Tilaisuuksia tulee ja menee, mutta lapset edustavat jatkuvuutta ja sitä kautta saa
elämään syvemmän merkityksen. Yhdessä
käydään ulkoilemassa, laskettelemassa ja
pyöräilemässä. Tykkään myös lukea lapsille.

ÄITIYTTÄÄN miettiessä Johanna Ojala-Niemelä ajattelee myös omaa äitiään,
joka menehtyi syöpään vain 43-vuotiaana. Äidin sairastuessa Johanna oli vasta
15-vuotias ja vain kaksi vuotta myöhemmin äiti kuoli sairauden murtamana.
44-vuotias kansanedustaja ymmärtää
elämän rajallisuuden.
– Poismenonsa jo tienneelle äidilleni
tuli siksikin tarve jaella runsaasti neuvojaan. Maallisen elämän rajallisuutta peilaa
hänen neuvonsa: ”Älä siirrä tuonnemmaksi
mitään, minkä voit tehdä jo tänään”. Tämän
seurauksena olen opetellut elämään ajassa,

enkä siirrä haaveita enää tuonnemmaksi.
– 1990-luvun alussa oli raskas vaihe lapsuudenkodin perheessäni. Hitsauduimme
yhteen taistelussa äidin syövän selättämiseksi. Siihen aikaan hoitojen vuoksi täytyi matkustaa Ouluun. Joku perheenjäsenistämme
oli aina äidin tukena matkassa mukana.
– Jos ajatellaan lähtemistäni politiikkaan,
niin jo tuolloin opin arvostamaan julkista,
verovaroin rahoitettua terveydenhuoltoa.
Näin läheltä kuinka raskasta ja arvokasta
työtä terveydenhuollon henkilökunta tekee
potilaiden hyväksi.
Viime vaalikaudella Ojala-Niemelä
havahtui veljensä kanssa, että isä ei enää
pärjää yksin. Suru kohtasi, kun isä menehtyi
sydänsairauteen, mutta hän ehti vielä päästä
hyvään hoitoon.
– Onneksi Rovaniemellä järjestyi paikka
Setlementin ylläpitämästä asumisyksiköstä, Rovalan palvelutalosta. Isä sai aivan
erinomaista hoitoa. Siellä minullekin tulivat
ikäihmisten asiat tutuiksi. Moni toivoo, että
voisi asua mahdollisimman pitkään kotona,
mutta kotiin vietäviä palveluita pitäisi vahvistaa myös Rovaniemellä.

ÄITIENPÄIVÄÄ Ojala-Niemelän
perheessä vietetään perinteisesti, äitiä
muistaen.
– Ihan parasta ovat lasten koulussa tekemät kortit tai äitienpäivälahjat. Äitienpäivä
on kaunis tapa muistaa äitejä ja mummoja,
mutta toivottavasti äitejä voidaan muistaa
muinakin päivinä vuodessa.
– Pitää olla kiitollinen, että tutkimustenkin mukaan Suomi on maailman paras maa
äideille. Kun katsotaan vaikka äitien riskiä
kuolla synnytykseen, alle 5-vuotiaiden las-

”

Usko tuo myönteisyyttä
elämään. Kun on olemassa
vahva usko, niin elämässä
pärjää ja voi luottaa siihen,
että elämä kantaa.

ten kuolleisuutta, koulutustasoa tai naisten
asemaa politiikassa, niin olemme huipulla
maailmanlaajuisesti.
– Kun kuulen nuorten joskus moittivan,
että äiti puuttuu liikaa elämään, niin silloin
haluan muistuttaa, että tilanne olisi paljon
pahempi, jos äiti ei puuttuisi. On hienoa,
että vanhemmat ja isovanhemmat osallistuvat lastenhoitoon ja ovat arjessa läsnä.
Usko on kuulunut vahvasti Johanna Ojala-Niemelän elämään lapsuudesta asti.
– Isovanhempani veivät minut viikoittain
seurakunnan kerhoon. Vielä rippikouluni
jälkeen toimin isosena riparileireillä neljänä
vuonna.
– Uskon merkitys korostuu elämän kovissa paikoissa, kuten vanhempieni poismenon
myötä. Usko tuo myönteisyyttä elämään.
Kun on olemassa vahva usko, niin elämässä
pärjää ja voi luottaa siihen, että elämä kantaa, Johanna Ojala-Niemelä sanoo.
Pasi Kokko
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Tukiperhe ja sijaisperhe
auttavat elämässä eteenpäin
Tukiperhe voi olla avuksi
lapsiperheelle silloin, kun tukea
tarvitaan eikä lähellä ole suku–
laisia tai ystäviä. Toiminnan
avulla on tarkoitus edistää ja
tukea lapsen myönteistä
kehitystä.
Tukiperheeksi voivat hakeutua
tavalliset aikuiset, joiden oma
elämäntilanne on vakaa ja joilla
on aikaa, tilaa ja halua pitää
huolta lapsesta. Tukiperhe ottaa
tuettavan lapsen/lapset hoi–
toonsa yleensä yhdeksi viikon–
lopuksi kuukaudessa. Tärkeä osa
toimintaa on yhteistyö lapsen
vanhempien ja muiden lapselle
tärkeiden ihmisten sekä
sosiaalityöntekijän kanssa.
Tukiperhetoiminta on suunni–
telmallinen ja tavoitteellinen
perhesosiaalityön ja lasten–
suojelun tarjoama tukitoimi,
josta Rovaniemen kaupunki
maksaa pienen palkkion sekä
kulukorvauksen kerran kuukau–
dessa, toteutuneen tukityön
mukaan.
Tukiperheet valmennetaan
tehtävää tukiperhevalmennuksen avulla. Valmennuksen
tavoitteena on tuoda perheelle
lisää tietoa tukiperhetoiminnasta
ja lapsen kehityksestä sekä

yhteistyöstä lapsen perheen
kanssa. Valmennus on proses–
sinomainen ja sen aikana
perheellä on mahdollisuus
miettiä omaa halukkuuttaan ja
valmiuttaan ryhtyä tukiper–
heeksi. Valmennus ei sido
tukiperheeksi ryhtymiseen.
Seuraava tukiperhevalmennus
alkaa syksyllä 2019.
Lisätietoja: Mira Höyhtyä,
puh. 040 6573 167,
mira.hoyhtya@rovaniemi.fi
Markku Rapakko,
puh 050 5701 993,
markku.rapakko@rovaniemi.fi

Sijaisperhe on lapselle tasa–
painoinen ja turvallinen koti,
jossa perheenjäsenten oma
elämä ja ihmissuhteet ovat
kunnossa. Perheellä tulee olla
tilaa ja aikaa lapselle sekä
valmiutta vastata lapsen
tarpeisiin.
Sijaisvanhemmilta odotetaan
kykyä hyväksyä erilaisuutta ja
valmiutta yhteistyöhön lapselle
tärkeiden henkilöiden, sosiaali–
työntekijöiden sekä muiden lasta
hoitavien tahojen kanssa. Sijais–
vanhemmiksi voi alkaa lapsi–

perhe, lapseton pariskunta tai
yksinhakija, jolla on aikaa,
kiinnostusta ja voimavaroja
huolehtia lapsesta.
Sijaisperheeltä ei edellytetä
tiettyä työ- tai koulutustaustaa,
sillä he saavat valmennuksen ja
ohjauksen sijaisvanhemmuu–
teen. Valmennus ei sido sijais–
perheeksi ryhtymiseen. Se on
ennakkovalmennus, jonka
aikana perhe miettii omia
valmiuksiaan ja halukkuuttaan
alkaa sijaisperheeksi.
Lastensuojelun sijoitukset
voivat olla lyhyt- tai pitkäaikai–
sia. Sijaisvanhemmille makse–
taan perhehoidon toimeksianto–
sopimuksen mukaisesti hoito–
palkkiota sekä kulukorvausta.
Seuraava Pride-valmennus
alkaa syksyllä 2019.
Lisätietoja: Miia Virtamo,
0505984688,
miia.virtamo@rovaniemi.fi
Anna-Kaisa Rautio,
05057393988,
anna-kaisa.rautio@
rovaniemi.fi
Markku Rapakko,
puh 050 5701 993,
markku.rapakko@rovaniemi.fi

Lapin pianoseura ry

Nuorten pianistien konsertti
Bach - Brahms - Grieg - Sibelius - Dvorak

Ma 20.5.2019 klo 19.00

Rovaniemen kirkossa

Jenna Körkkö ja Emilia Heikkilä
Vapaa pääsy!

KAPPELI-ILTA

Ounasrinteen kappelissa
to 23.5. klo 18.

Jumalan huolenpitoa uutta luoden...
Ohjelmassa uuden luomiseen liittyviä lauluja ja
virsiä, väliin palasia tiestä ja matkasta tekstien ja
runojen kautta.
Pientä iltapalaa, vapaaehtoinen maksu
diakoniatyölle!
Marja-Leena Kivilompolo 040-7604538 Päivi Hintikka 040-7648085

LAILA JUNTTI

YKSINÄI-Ä
SY Y D EST

e sit y k se t .
16. ja 19.5 in

takod
seurakun
yläsalissa

OMAISHOITAJIEN

ja heidän läheistensä
virkistyspäivä
Norvajärven leirikeskuksessa 27.5.
Lähtö linja-autoasemalta klo 9,
paluu samaan paikkaan n. klo 14.30.
Ohjelmassa hartaus- ja laulutuokio, terveyttä edistävä
toimintatuokio, lounas ja kahvit, yhdessäoloa.
Retki on maksuton!
Järjestäjina diakoniatyö yhteistyössä
Lapin ammattikorkeakoulun kanssa
Sirpa Hiilivirta, diakonissa/ Rovaniemen srk.
Arja Rissanen, sairaanhoitajaopiskelija/ Lapin amk.

Pauliina Harju esittää
näytelmässä artistia.

Ääneti – Sinä tulet, Kadonnut artisti
• Ensi-ilta torstaina 16.5. klo 19.00,
Seurakuntakodin yläsalissa, Rauhankatu 70.
• Toinen esitys sunnuntaina 19.5. klo 15.00.
Syksyllä on luvassa lisää esityksiä.
Käsikirjoitus Ääneti-työryhmä,
ohjaus Kaisa Lakkala, musiikki Harriet
Urponen, valot Hannu Friman. Rooleissa
Sanna Blanco-Sequeiros, Matilda Harju,
Pauliina Harju, Laila Juntti ja Roope King.
DIAKONIATYÖN tämän vuoden painopiste on
yksinäisyys.
– Työryhmällämme oli halu tehdä aiheesta esitys ja
aloimme pohtia miten sen voisi toteuttaa. Halusimme
tuoda esille, että yksinäisyys voi koskettaa ketä vain,
missä elämäntilanteessa tahansa. Niinpä ajattelimme,
että teemana on yksinäisyyden monet kasvot, kertoo
ohjaaja Kaisa Lakkala.
Koska työryhmällä ei ollut kokemusta käsikirjoituksen tekemisestä, ryhmä päätti perustaa Kansalaisfoorumin tuella opintoryhmän, jonka mentorina toimii
ohjaaja ja kirjailija Tuula Väisäsen.
Työryhmän jäsenet toivat yksinäisyysaiheisia tekste-

jä ja runoja, joita alettiin yhdistellä näytelmäksi. Valittiin eri elämäntilanteessa olevat roolihahmot ja heille
sopivat tekstit. Haasteena oli löytää yhdistävä juoni.
– Päädyimme kirjoittamaan tuokiokuvia saman
asuinalueen eri-ikäisistä ihmisistä, joita yhdisti yksinäisyys. Näytelmä pyörii arkielämän kohtaamattomuuden ympärillä.
– Esityksen kautta voimme luoda tunneviestejä
yksinäisyydestä. Siten ihmiset voisivat havahtua huomaamaan lähellä olevaa yksinäisyyttä ja ajattelemaan,
mitä he voisivat tehdä yksinäisyyden lievittämiseksi.
Toiveenamme on, että esitys tuo toivoa ja herättelee
meitä kaikkia lähimmäisenrakkauteen.
Esitys lähti rakentumaan kadonneen artistin ympärille.
– Kadonnut artisti liikauttaa jokaista näytelmän
henkilöä. Niin kuin meidän kaikkien elämässä on
tapahtumia, jotka ovat sysänneet meitä johonkin
suuntaan.
– Uskon, että Jumala vaikuttaa elämässämme myös
tavoilla, joita emme itse huomaa tai tiedosta. Meidän
parhaaksemme. Haluan tuoda tämän esityksessä esille. Loppujen lopuksi meistä jokainen on yksin Jumalan edessä, ja toisaalta Jumala on koko ajan kanssamme, eli emme ole koskaan yksin, Kaisa Lakkala sanoo.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 20.5. mennessä:
diakoniatoimisto Aila Jäntti, 040-5830966.

www.rovaniemenseurakunta.ﬁ
DIAKONIAN KATULÄHETYSTYÖ
Katulähetysillat maanantaisin klo 17 srk-kodin yläsalissa.
Iltojen vieraat: 20.5. Aki Hätinen. 27.5. Kevään viimeinen ilta.
Katulähetystyön virkistyspäivä ke 5.6. klo 9 – 16 Paaniemen
leirikeskuksessa. Ilmoittautumiset viimeistään 29.5.
diakoni Antti Härölle puh. 040 768 7606 tai antti.haro@evl.ﬁ

ILTA YKSINÄISYYDESTÄ
Sinetän kappelissa
ke 12.6. klo 18

Puheita, musiikkia, runoja.
Hartaus ja maksuton iltapala.

10

8.5.2019 Pääsky

SUVILAULUJA
Aapakirkon pihalla
5.6. klo 13-15

Ounasrinteen kappelin pihalla
13.6. klo 13-15

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

yhteislaulua
rupattelua ja yhdessäoloa

KEVÄTALLAKKA | Tapahtumat

grillataan makkaraa
mehua, kahvia, pullaa

Tervetuloa kaikenikäiset, vauvasta vaariin!
Päihteetön tilaisuus.
Järjestää seurakunnan diakonia-, musiikki- ja lapsityö.

Helmikammari
Ikäihmisten kyläpaikka,
Pohjolankatu 4.
Avoinna ma-to klo 10-14,
myös kahvio avoinna.

Helmikaupassa myytävänä käsintehtyjä kortteja,
käsitöitä ja suruadresseja.
Tuotto oman seurakunnan diakoniatyölle.
Viikko-ohjelma lauantaisin Uusi Rovaniemi-lehdessä

Ilta hengellisille harjoituksille
la 15.6. klo 17-19
Ounasrinteen kappelilla.

Pastori, TT, Peppi Sievers.
Kaveripyynnön lähettää

Rovaniemen seurakunta

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

Diakonian

SOPPATYKKI
15.5. klo 16-17.30
Muurolan
K-marketin pihalla
Tarjolla lihakeittoa ja kahvia.
Paikalla seurakunnan työntekijöitä.
Lapsille omaa ohjelmaa.
Tervetuloa ilmaiselle päivälliselle!
www.rovaniemenseurakunta.ﬁ
Haluatko keskustella, ripittäytyä,
esirukouspalvelua, liittyä kirkkoon?

Päivystävä pastori

on tavattavissa ma- pe klo 10-13
kirkkoherranvirastossa, puhelin 040 685 4925.
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.
Rovaniemen kirkko on kesäaikana
avoinna 13.5.-1.9. 2019 klo 9-21
11.5. klo 16 Arto Heikkilän urkuja pianokonsertti ”Soi, kiitos soi,
40 vuotta Lapin Musiikkiopiston
opettajana”.
Vapaa pääsy.
15.5. klo 16 Viikkomessu,
Kari Yliräisänen, puhe piispa
Jukka Keskitalo, kanttorina
Laura Alasaarela.
(Huom. kellonaika).
15.5. klo 19 kamarikuoro Aven
konsertti.
17.5. klo 15 Lapin Yliopiston
promootiojumalanpalvelus.
18.5. klo 13 kirkon kryptassa
rukousiltapäivä.
19.5. klo 10 Kaatuneiden muistopäivän messu. Radiointi YLE 1.
Messun jälkeen kunniakäynnit
sankarivainajien muistomerkillä
ja srk-keskuksessa kirkkokahvit
ja isänmaallinen iltapäivä.
19.5. klo 18 nuorten kevätjuhla.
20.5. klo 19 nuorten pianistien
konsertti, Jenna Körkkö ja
Emilia Heikkilä. Lapin Pianoseura,
vapaa pääsy.
21.5. klo 10 lasten kevätkirkko.
23.5. klo 19 Häämusiikin ilta.
Kanttorit esittelevät hääohjelmistoa. Vapaa pääsy.
26.5. Suvivirren sunnuntai.
2.6. klo 18 Kauko Simosen
kirkkokonsertti. Lottaperinneyhdistys. Vapaa pääsy,
käsiohjelma 10 €.

KESKIKAUPUNKI
9.5. klo 18 srk-keskuksessa
Sanan ja rukouksen ilta.
10.5. klo 18 israelilaista
kansantanssia Keltakankaan
kerhohuoneella, Keltakangas 2.
18.5. klo 17 srk-keskuksessa
OMA-ilta.

22.5. klo 13 srk-keskuksessa
Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus.
22.5. klo 18 Norvajärvellä
miesten saunailta, lähtö
srk-keskuksen edestä 17.30.
Isäntänä Toivo Koivula, lauluilta.
Mukana myös Tuomo Korteniemi.
23.5. klo 17 Luottamusta sanasta
-keskusteluilta Perheasiain
neuvottelukeskuksessa,
Maakuntakatu 7.
23.5. klo 18 srk-keskuksessa
Sanan ja rukouksen ilta, puhe
Helinä Sundelin.
24.5. klo 18 israelilaista
kansantanssia Keltakankaan
kerhohuoneella, Keltakangas 2.
5.6. klo 18.45 Ilta Kirkkolammella.

KORKALOVAARA
9.5. klo 19 kappelissa Lapin
Musiikkiopiston keväinen konsertti,
Silja Hurtig-Veteläisen ja
Laura Raudaskosken oppilaat
esittävät viulu- ja huilumusiikkia.
Vapaa pääsy.
12.5. klo 13 kappelissa äitienpäivän
messu.
19.5. klo 13 kappelissa messu.
26.5. klo 13 kappelissa messu.

OUNASJOKI
11.5. klo 11-13 Sinetän kappelissa
äitien hemmottelupäivä.
19.5. klo 11 Sinetän kappelissa
lasten ja nuorten messu.
26.5. klo 10 Meltauksen kappelissa
messu.
12.6. klo 18 Sinetän kappelissa
Ilta yksinäisyydestä.

ALAKEMIJOKI
12.5. klo 10 messu kappelissa.
15.5. klo 16-17.30 Soppatykkitempaus Muurolan K-Marketin
pihalla. Lihakeittoa, kahvia.
Lapsille omaa ohjelmaa.
Tervetuloa ilmaiselle päivälliselle!
16.5. klo 18 kappelissa virsi-ilta.
Klo 17.30 Hirvaan diakoniakylätoimikunta tarjoaa kahvit
ruokapankin työn tukemiseksi.

YLÄKEMIJOKI
12.5. klo 12 Viirin kappelissa
messu ja Äitienpäiväjuhla.
19.5. klo 10 Auttin kappelissa
jumalanpalvelus. Kunniakäynnit
Auttin ja Viirin hautausmailla.
Kaatuneitten muistopäivä.

SAARENNAMMANKYLÄT
12.5. klo 11 Aapakirkossa messu
ja äitienpäiväjuhla.
16.5. klo 18 Aapakirkossa
Virsikirja tutuksi- yhteislaulutapahtuma.
19.5. klo 11 Aapakirkossa
jumalanpalvelus, alueen
4-vuotiaiden synttärit.
26.5 klo 11 Aapakirkossa ja klo 13
Jouttikeron kappelissa messu.
30.5. klo 18 Aapakirkossa
Virsikirja tutuksi- yhteislaulutapahtuma.
5.6. klo 13-15 Aapakirkon pihalla
suvilauluja.

OUNASVAARA
12.5. klo 15 kappelissa messu.
19.5. klo 15 kappelissa messu.
23.5. klo 18 Kappeli-ilta.
”Jumalan huolenpitoa uutta
luoden...”
13.6. klo 13-15 kappelin pihalla
suvilauluja.
15.6. klo 17-19 kappelissa
Ilta hengellisille harjoituksille.
Pastori, TT, Peppi Sievers

t
Katso muu
at
tapahtum
niemenwww.rova
a.fi
seurakunt
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Tavivaaran hautausmaalle
kuljetukset lauantaisin 18.5.-21.9.
Ei Juhannuspäivänä 22.6.

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

www.rovaniemenseurakunta.ﬁ
Henkilökohtaisesti ohjattu

IGNATIAANINEN RETRIITTI
Norvajärven leirikeskuksessa 28.-30.8.
Hinta 170€ sisältää
täysihoidon omin
liinavaattein.
Mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä 15 henkilöä.
llmoittautuminen 19.7. mennessä:

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

93,4MHz

Valinnan kautta into musisointiin lisääntyy, ei opettajan käskystä tai häntä matkimalla,
sanoo pianon- ja urkujensoiton opettaja Arto Heikkilä.

Elämäntyönä musiikki
– HYVÄLTÄ! Tuntuu oikein
hyvältä, vastaa Arto Heikkilä
vakuuttavasti perinteiseen kysymykseen, miltä tuntuu siirtyä
eläkkeelle. Hän mietiskelee, millaista on herätä elokuun ensimmäiseen päivään eikä tarvitsekaan suunnistaa töihin.
Lapin Musiikkiopisto on toiminut Arto Heikkilän työpaikkana
vuodesta 1979 lähtien. Silloin hän
aloitti työnsä pianon- ja urkujensoiton opettajana. Pitkän rupeaman, 28 vuotta, hän toimi myös
musiikinopettajana Ranuan kristillisellä kansanopistolla. Joka syksy
kuoro aloitti uuden työkauden
ja sen päätteeksi äänitettiin levy.
Kuoroa varten Arto on sovittanut
lukemattomia lauluja. Vuosien
varrella on sävellystyönä syntynyt
myös kahdeksan kantaattia.

Urut valloittavat
Pienen pojan sormet etsiytyivät
ensin kotona olleen harmonin
koskettimille. Sitten saatiin piano
ja opettajiksi löytyivät ensin
seurakunnan silloinen kanttori Jukka Kuninkaanniemi ja
sittemmin Raili Wilen, joka tuli
opettajaksi Musiikkiopistoon.
– Itse urut, onhan se mahtava
soitin. Värien rikkaus ja äänen
voima, ne tekivät vaikutuksen jo
pienestä pitäen, vastaa Arto Heik-

kilä kysyttäessä mikä aikoinaan
herätti kiinnostuksen urkuihin.
Hän opiskelikin kanttoriksi, suoritti silloisen urkudiplomin, mutta
elämäntyönsä hän on tehnyt opiskelujen jälkeen musiikkiopistossa
opettaen nuoria soittajia.
Puhuttaessa uruista tulevaisuuden soittimena, Arto uskoo niiden
säilymiseen. Mutta nykytilanteen
valossa kun kirkon väkimäärä on
laskusuunnassa, on huolestuttavaa, millainen on kirkkomusiikin
tulevaisuus kirkossa.

– Iso soitin kummasti vaan
inspiroi!
Innostavimpia hetkiä Arto Heikkilä on kokenut opetustyössään
silloin kun oppilaan kanssa on
seurusteltu klassisten suurten mestareitten sävellysten parissa, kun
oppilas pääsee sisälle sävellykseen.
– Ne ovat niitä tähtihetkiä, hän
kuvaa.
– Soittamista en aio jättää,
onhan se ollut niin tärkeä osa elämääni, lupaa Arto Heikkilä eläkkeelle siirtymisensä kynnyksellä.
Ulla Miettunen

Tähtihetkiä
Soittoharrastus vaatii pitkäjänteisyyttä ja sitoutumista. Mikä saa
lapsen ja nuoren mielenkiinnon
pysymään yllä, kun soittaminen voi olla vain yksi harrastus
monista?
– Minulla on tapana kysyä
oppilaalta, mitä haluat soittaa
seuraavaksi. Valinnan kautta into
musisointiin lisääntyy, ei opettajan
käskystä tai häntä matkimalla.
Oman äänen löytäminen soittamisessakin auttaa pääsemään sisälle
musiikkiin ja se tuottaa tulosta.
Arto pohtii, että urkuoppilaiksi
tulevat ovat useimmiten kodeista,
joissa hengellisyys on tuttua. Kun
opiskelun voi liittää vaikka suuren
kirkkokansan säestämiseen uruilla,
se on mahtava kokemus soittajalle.

”Soi, kiitos soi!”
-konsertti
Rovaniemen kirkossa on
lauantaina 11.5. klo 16
konsertti, jossa Arto Heikkilä
musisoi pianon ja urkujen
ääressä juhlistaen näin
40-vuotista uraansa Lapin
musiikkiopiston opettajana.
Konsertissa esitetään myös
hänen säveltämäänsä
kamarimusiikkia. Konsertin
säveltäjänimiä ovat J.S.Bach,
J.-L.Clerambault, F.Chopin, J.
Sibelius, F.Mendelsson, A.
Heikkilä.

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

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

Norvajärven
leirikeskuksessa
AVOIMET OVET LAUANTAINA 24.8. KLO 12-15
Samalla pääset tutustumaan
seurakunnan työaloihin ja
niiden toimintaan.
Tapahtumaa on toteuttamassa
lapsi- ja perhetyön sekä
nuoriso-, diakonia- ja
kehitysvammaistyön väkeä.

Päivän ohjelmaa:
Leirikeskuksen esittelyä
Toimintarasteja
Lauluesityksiä
Hartaus
Makkaran ja rieskan paistoa
Saunomista ja uimista
Arpajaiset

Lisätiedot:
Tuovi Kärsämä 040 772 4281, tuovi.karsama@evl.ﬁ

www.rovaniemenseurakunta.ﬁ

PUUROAAMU
Ounasrinteen kappelissa
tiistaisin klo 9-11.

Herkullinen aamupuuro leivän
ja kahvin kera!
www.rovaniemenseurakunta.ﬁ
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PASI KOKKO

Musiikkiryhmä
Iloiset Musikantit
osallistuu valtakunnalliseen
kehitysvammaisten
kirkkopyhään
Rovaniemellä
syyskuussa.
Kuvassa on
osa ryhmästä,
jota johtaa
Sari Laitila.

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

”Kuka viereesi jää”
Valtakunnallinen kehitysvammaisten
kirkkopyhä Rovaniemellä
VALTAKUNNALLISTA kehitysvammaisten kirkkopyhää vietetään
Rovaniemen kirkossa sunnuntaina
29.9.2019 kello 10–15.
Teemana on monelle rakkaasta
Ystävän laulusta tuttu lause ”Kuka
viereesi jää”, tutustumme aiheeseen Lapin ihmisen näkökulmasta.
Kirkkopyhä on mikkelinpäivänä,
joten luvassa on myös vilahduksia
enkeleistä.
Eräs kirkkopyhään osallistuva
totesi päivän aiheesta: ”Enkelit
onki tärkeitä. Ne ovat aina vierellä, vaikka niitä ei näe. Kaikilla on oma
enkeli, joka on ihan omanlainen.”

Vipattaako leirijalka? Lähdetään yhdessä

JÄLJET-LEIRILLE!

KIRKKOPYHÄ alkaa kello 10 selkokielisellä messulla Rovaniemen kirkossa, saarna Rovaniemen seurakunnan
kirkkoherra Kari Yliräisänen. Messussa ovat mukana kehitysvammaisten
musiikkiryhmä Iloiset Musikantit ja tyttökuoro
Lumitähdet.
Messussa on tukiviittomia käyttävä tulkki ja kuvitettu messuvihko. Koko jumalanpalvelus heijastetaan
myös valkokankaalle.

Messua on ollut suunnittelemassa
vapaaehtoisista ja seurakunnan työntekijöistä koostunut työryhmä.
Messun jälkeen on ruokailu. Sitten on vielä mahdollista
kiertää seurakuntakeskuksen
piha-alueella olevia pajoja,
joissa paikalliset toimijat esittelevät toimintaansa. Pajoissa
ovat mukana mm. Rovaniemen
Kehitysvammaisten Tuki ry ja
Lapin Metkat (Me itse ry).

PÄIVÄJUHLA kirkossa alkaa
kello 13.30. Luvassa on mm. Pohjoisia tuulahduksia Ivalosta, Onnen
avaimet -musiikkinäytelmän palanen,
Kolpeneen näytelmäkerhon esitys sekä
tietenkin yhteislaulua yhdessä Iloisten
Musikanttien kanssa!
Oulun hiippakunnan piispa Jukka
Keskitalo on luvannut muistaa kirkkopyhää
videotervehdyksellä.
Ilmoittautuminen kehitysvammaisten kirkkopyhään
päättyy 9.9.2019. Lisätietoa Rovaniemen seurakunnan verkkosivuilta www.rovaniemenseurakunta.fi

Lasten kesäleirit Paaniemessä
järjestetään 12.-14.6. sekä 17.-19.6.
Leirien sisältö on sama, tarkoitettu 7-14-vuotiaille!
Laulua, leikkiä, uusia kavereita, hiljentymistä ja kaikkea
muuta leiritekemistä.
Mahdollisuus majoittua joko teltassa tai sisätiloissa!
Leirin hinta 10€, maksetaan käteisellä leirille saapuessa.
Lisätietoja seija.luomaranta@evl.ﬁ, p. 040 731 7987.
Tule mukaan seikkailemaan!
Ilmoittautuminen 12.4.-12.5.:

www.rovaniemenseurakunta.ﬁ
Leirikirje ilmoittautuneille lähetetään toukokuun lopussa.

VÄRITYSTEHTÄVÄ | Piirros Inkeri Kinnunen
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Selvin päin kesään!
SEITSEMÄNNENTOISTA

kerran järjestettävä Selvin päin
kesään -kampanja kannustaa
päihteettömään juhlintaan ja
elämäntapaan.
Kesän alkaminen antaa kaikille
aihetta iloon ja juhlaan. Ammattiin
valmistuvien lisäksi koululaiset
saavat nauttia kesäloman alkamisesta. Hauskanpidon keskellä on
tärkeää pysähtyä huomaamaan,
että päihteettömän juhlinnan korvaamaton etu on siinä, että silloin
myös päättöviikonlopun ja kesän
alkajaisten jälkeiset päivät ovat yhä
juhlaa. Hyviä syitä juhlaan ei siis
kannata pilata päihteillä!
Selvin päin kesään -kampanja
rohkaisee tänä vuonna uudistetulla ilmeellään kaikkia, erityisesti
nuoria, päihteettömään juhlintaan ja kesän viettämiseen. Se
haastaa myös kasvatusvastuussa
olevat aikuiset toimimaan nuorten
päihteettömän elämän ja turvallisuuden takaamiseksi sekä omien
valintojen tarkastelemiseen. Vanhempien tulee osata ennakoida ja
pohtia oman perheen pelisääntöjä
juhlahumunkin keskellä. Aikuisten vastuulla on rakentaa yhdessä
nuorten kanssa sellaista arkea ja
juhlaa, jossa päihteettömyys on
helppo ja luonnollinen valinta.

KAMPANJASSA muistutetaan, että kaikki päihteet,
alkoholin, tupakan ja huumeiden
lisäksi myös sähkösavukkeet,
nuuska ja kannabis vahingoittavat terveyttä. Nuorten ja heidän
vanhempiensa tulisi tunnistaa
entistä paremmin myös niistä
aiheutuvat sosiaaliset haitat ja
välttää niiden käyttöä.
Selvin päin kesään -kampanja
järjestetään 16. kerran ja se sijoittuu erityisesti koulujen päättäjäisviikonloppuun 2.–3.6.2018.

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

TERVETULOA
KIRKKOMUSKARITOIMINTAAN!

Muskarissa lauletaan, leikitään...

KAMPANJAKUMPPANEINA

tänä vuonna ovat Raittiuden
Ystävät ry, Ehkäisevä päihdetyö
EHYT ry, Förbundet Hem och
Skola, Koulutus Elämään -säätiö,
KRAN rf, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Myllyhoito, Nuori
kirkko ry, Nuorisokasvatussäätiö, Nykterhetsförbundet Hälsa
och Trafi k rf, Sininauhaliitto,
Sininuorisoliitto, Suomen ASH,
Suomen Punainen Risti, Suomen
Terveydenhoitajaliitto, Suomen

Valkonauhaliitto ja Viron Raittiusliitto. Kampanjan tapahtumia
järjestetään mm. Kokkolassa ja
Lohjalla.
Selvin päin kesään -kampanjatoimijat onnittelevat lämpimästi
valmistujaisjuhliansa viettäviä
nuoria ja toivottavat kaikille aurinkoista kesälomaa. Olemme ylpeitä
nuortemme yhä raitistuvasta elämästä ja toivotamme rohkeutta
päihteettömyyteen myös tulevaisuudessa. Juhlitaan turvallisesti
ilman päihteitä!

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

Katulähetyksen valtakunnalliset
kesäpäivät elokuussa

MUKANA päivillä ovat muun muassa hiljattain kirjan ”Pelkkänä korvana” kirjoittanut
hiippakuntasihteeri, pastori Jukka Jämsén,
kirkkoherra Kari Yliräisänen, johtava diakoni Markku Kukkonen, erityisdiakoni Antti
Härö, katulähetystoimikunnasta pj. Sirpa
Vanhahanni-Haji ja Pertti Ahokas, perusturvan toimialajohtaja Markus Hemmilä, Pekka
Ruokanen, Esko Palovaara, Jani ”katupaimen” Liukkonen, Arto Pasanen, kappalainen
Heini Kesti sekä muusikot Saila Ruotsala
(laulu, kitara, lyömäsoittimet) ja Lasse Heikkilä (kitara, lyömäsoittimet, ym.).
Tiedustelut ja ilmoittautuminen juhlille
sekä seurakunnan leirikeskukseen
majoittumiseen viimeistään 25.6.:
erityisdiakoni Antti Härö, 040-7687606
tai diakoniatoimiston toimistosihteeri Aila Jäntti, 040-5830966.

Lisätietoa tapahtumasta Rovaniemen
seurakunnan verkkosivuilta
www.rovaniemenseurakunta.fi

JOUNI HAGSTRÖM

KESKIYÖN aurinko on jo elokuussa ohi,
mutta valoisaa kyllä riittää, kun Katulähetyksen valtakunnalliset kesäpäivät pidetään
Rovaniemellä 9.-11. elokuuta.
Kesäpäivien tilaisuudet ovat seurakuntakeskuksessa, Rauhankatu 70, sekä vieressä
olevassa Rovaniemen kirkossa.
Päivät alkavat perjantaina 9.8. toritapahtumalla ja soppatykkilounaalla Lordin aukiolla.

SYKSYN 2019 PÄIVÄ- JA NAPEROKERHOT
Päiväkerho on tarkoitettu 3–6 -vuotiaille lapsille. Kerhot
kokoontuvat yhdestä kolmeen kertaa viikossa eri puolilla
Rovaniemeä. Päiväkerhot ovat kasteopetukseen
pohjautuvaa viriketoimintaa.
Naperokerho 2-vuotta täyttäneille.
Ryhmässä lapset oppivat sosiaalista kanssakäymistä
toimiessaan ikäistensä kanssa. Kerhossa on lapsen tietoja -ja
taitoja kartuttavaa toimintaa: lauluja, leikkejä, askartelua ja
ulkoilua. Kerhoja ohjaavat ammattitaitoiset lastenohjaajat.

KERHOPAIKAT
Naperokerhoja 2-vuotiaille Aapakirkossa ja Koskenkylässä
Aapakirkko, Aapatie 6
Korkalovaaran kappeli, Vaaranlammentie 3
Koskenkylän kerhotila, Eliisantie 3 D 10
Nivavaaran kerhotila, Asematie 1
Ounasrinteen kappeli, Saaruantie 3
Seurakuntakoti, Rauhankatu 70
Sinetän kappeli, Kittiläntie 2177
Ilmoittautumiset 1.3. - 30.4.
LUKUKAUSIMAKSU 40€
Kävitpä sitten kerran tai
kolme kertaa viikossa!

LISÄTIETOJA:
Mira Uimaniemi
puh. 040 6538 415

Seuraa meitä Facebookissa:
Rovaniemen seurakunnan
lapsi- ja perhetyö

WWW.ROVANIEMENSEURAKUNTA.FI
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MAAILMA LÄHELLÄ MEITÄ | Käsityökahvila

TUTUKSI |
Rainer Väänänen
seurakuntapastori

JOUNI HAGSTRÖM

KUVAT: PAULA PYYHKÄLÄ

Vankka koulutus ja kokemus tukevat uuden
seurakuntapastorin työtä.

RAINER VÄÄNÄNEN on toiminut seurakuntapastorina Rovaniemen seurakunnassa
maaliskuusta alusta.
– Ensimmäisestä työpäivästä alkaen vastaanotto niin työpaikalla kuin seurakuntalaisten
keskuudessa on ollut todella positiivinen.
Rovaniemi on tuttu paikka jo opiskeluajoilta. Rainer valmistui seurakuntasihteeriksi
1980-luvun lopulla. Ensi askeleensa kirkon
työhön hän otti 19-vuotiaana aloittaessaan
seurakuntamestarin opinnot Jyväskylässä.
– Siellä juttelin nuoren papin kanssa ja tuli
vahva tunne, että haluan opiskella teologiaa.
Rainer opiskeli lastenohjaajaksi Jaakkiman
kristillisessä opistossa ja nuorisotyönohjaajaksi Raudaskylän kristillisessä opistossa. Hänet
vihittiin diakoniksi Diakin ammattikorkeakoulussa Oulussa. Silti koko ajan mielessä olivat papin opinnot, jotka hän suoritti Itä-Suomen yliopistossa.
– Pitemmällä kaavalla olen mennyt, mutta
opiskelu on ollut antoisaa ja monipuolista.
Papin työssä on oltava nöyrä.
– Tässä työssä vaaditaan joustavuutta ja
elämänkokemustakin niin, että pystyy ymmärtämään, vastaanottamaan ja kohtaamaan
niin nuoria kuin vanhojakin ihmisiä erilaisista
lähtökohdista.
Rainer pitää ihmisten kohtaamista ruohonjuuritasolla parhaana keinona lähentää
seurakuntaa ja seurakuntalaisia. Hän iloitsee
aktiivisista vapaaehtoisista, esimerkiksi Tuomasmessussa.
– Vapaaehtoistyö on portti seurakuntalaisten
arkeen ja juhlaan. Tie ihmisten sydämeen löytyy tällaisen yhteyden ja yhteisyyden kautta.
Rainer Väänäsellä on kolme lasta, joista kaksi
asuu vielä kotona Muhoksella.

Käsityökahvila
viimeistä
kertaa koolla
tänä keväänä,
mukana Leena
Ruonaniemi,
Eila Herranen,
Sinikka
Koivuranta
ja Anna-Liisa
Puro.

Leena Heikkisen
suunnittelemia
ja tekemiä
nukenvaatteita.

”

Papin työssä
on oltava nöyrä.
– Tyttö opiskelee lähihoitajaksi ja poika lähtee syksyllä Itä-Suomen yliopistoon opiskelemaan, ja kas kummaa, teologiaa, naurahtaa isä,
jonka omat vanhemmat ja veli asuvat Utajärvellä.
Matkailu on kuljettanut pappia eri puolille
maailmaa. Erityisen rakas kohde on monilla reissuilla tutuksi tullut Kanada, erityisesti
Toronto.
– Olen vieraillut usein suomalaisessa seurakunnassa ja vienyt sinne myös suomalaisia
nuoria tutustumaan.
Vapaa-ajallaan seurakuntapastori lataa
akkujaan lähes jokailtaisilla juoksulenkeillään
jokimaisemissa. Kesän tullen vauhtia kiihdyttää
vielä kaksipyöräinen.
– Virittelen moottoripyörääni jo kevätkuntoon, jospa tänä kesänä ehtisi vielä hurauttaa
Rovaniemen kairojakin, Rainer Väänänen
toteaa.
Pasi Kokko

Lähetyksen käsityökahvilassa syntyy

Sukkia, myssyjä ja
hyvää maailmalle
ROVANIEMEN seurakunnan lähetyksen käsityöpiiri
alkoi syksyllä 2010 Aapakirkon tiloissa.
Käsitöitä oli jo tehty aikaisemminkin, mutta itse pääsin mukaan vasta tuona vuonna jäätyäni eläkkeelle. Parin
vuoden kuluttua käsityöpiiri siirtyi Rauhankadun varteen
seurakuntakodin puolelle, jolloin nimikin muuttui käsityökahvilaksi.
Kokoonnumme pääasiallisesti parin viikon välein iltapäivällä käsitöitä tehden ja kahvitellen kertoen samalla
menneitten päivien ja päivän tapahtumia. Joukossa on ollut
kokeneita käsityöläisiä ja vasta-alkajia, mutta toisten tukiessa uusille käsityönsaroille monet ovat saaneet innostusta
uuden oppimiselle.
Jotkut tykkäävät neulomisesta ja virkkauksesta, toiset taas
ompelemista tai askartelusta. Jokainen voi valita mieluisensa
tavan työskennellä. Mitään varsinaista päiväohjelmaa ei ole
laadittu vaan työ on vapaata kunkin mieltymystensä mukaan

ja voi olla mukana tekemättä yhtään mitään.
Mukana on ollut myös maahanmuuttajia opettelemassa
sukan neulomista ja suomen kieltä. Sukkalangat ostetaan,
mutta muu materiaali on saatu lahjoituksina tai Toivontorilta. Näistä on syntynyt monenlaista kuten sukkia, lapasia,
myssyjä, patalappuja, farkkutuotteita, joulu- ja pääsiäiskoristeita jne. ja lisäksi aivan ihastuttavia nukenvaatteita.
Tuotteet ovat myynnissä myyjäistapahtumissa, joita on
järjestetty seurakuntasalissa muutaman kerran vuodessa.
Seuraavan kerran tuotteittamme on saatavilla Helahuppaloissa kirkonmäellä, helatorstaina 30. toukokuuta klo 9-15.
Jokainen innokas käsityöharrastaja tai kahvilassa kävijä
on sydämellisesti tervetullut iloiseen seuraan. Lisätietoja
käsityökahvilasta saat lähetyssihteeriltä tai lähetystyöstä
vastaavalta kappalaiselta Topi Litendahlilta.
Jatkamme syksyllä innokkain mielin. Kesää odotellessa...
Sinikka Koivuranta
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MUSIIKKIA |

MENOKSI |
JOUNI HAGSTRÖM

Kauko Simonen

Kauko Simonen
laulaa lotille

dessä lauletaan kanttorin säestyksellä.
Illan ohjelmassa on myös kahvittelua vapaaehtoisten seurakuntalaisten
järjestämänä.

LAPIN LOTTAPERINNEYHDISTYS järjestää perinteisen kevätkonsertin Rovaniemen
kirkossa 2.6.2019 klo 18. Solistina on Kauko
Simonen, säestäjänä uruissa ja pianossa on
Mauri Miettunen. Ohjelmistossa on keväisiä
lauluja sekä sota-ajan lauluja, hengellisiä lauluja unohtamatta. Ohjelman hinta 10 euroa.
Tämän konsertin tuloilla sekä Lotta Svärd
-järjestön avustuksella järjestämme syksyllä
lottien ja pikkulottien kolmipäiväisen kuntoutuksen Meri-Lapin alueella.

NÄIHIN tilaisuuksiin voi vapaasti osallistua joko kaikkiin tai vain
siihen, mikä sillä hetkellä tuntuu
mielekkäimmältä, kutsuvalta.
Lämpimästi tervetuloa!

Musiikkia
seurakunnassa

Suven keskiviikkoillat kutsuvat!
KIRKONMÄELLÄ musiikki soi,
nautitaan ehtoollista ja vietetään
yhdessä iltaa.
Rovaniemen kirkossa ja kirkonmäellä on kesäkeskiviikkoisin 5.6. alkaen
monipuolista ohjelmaa.

mittaisen ohjelman.
Sen jälkeen klo 18 on mahdollisuus
osallistua Arki-illan ehtoolliselle, jonka
pituus on noin puoli tuntia, papin ja
kanttorin toimittamana.

MUSIIKKIVARTTI soi kirkossa klo
17.30 alkaen. Kanttorit musisoivat
vuorollaan joko yksin tai kutsumansa
muusikon kanssa noin varttitunnin

lammen rannassa n. klo 18.45. Siellä
vietetään vapaamuotoinen laulujen,
musisoinnin ja pienten puheiden ilta.
Juontajana toimii yleensä pappi, yh-

ILTA jatkuu tämän jälkeen Kirkko-

Musiikkivartti Rovaniemen kirkossa
5.6. alkaen joka keskiviikko klo 17.30 elokuulle
saakka.

Ortodoksinen
kuoro
Rovaniemelle
Tampereen ortodoksisen kirkon
kuoro vierailee Rovaniemellä,
Lapin ortodoksisessa seurakunnassa
(Ounasvaarantie 16)
18.-19.5.2019.
• la 18.5. klo 18 pääsiäisaiheinen konsertti Petsamo-salissa (vapaa pääsy,
käsiohjelma 10 e)
• su 19.5. klo 10 liturgia apostoli Andreaksen kirkossa
• su 19.5. klo 12.30-13.30 ortodoksisen
kirkkomusiikin esittelytilaisuus Petsamo-salissa (vapaa pääsy)

ORTODOKSINEN kirkkomusiikki
on säestyksetöntä neliäänistä laulua. Jumalanpalvelukset rakentuvat
laululle, eikä hiljaisuutta tai soittimia
käytetä. Erityisen riemullisia laulut
ovat pääsiäisenä, joka kestää 40 päivää,
helatorstaihin saakka. Näitä on tarjolla
runsaasti sekä konsertissa, että sunnuntaiaamun jumalanpalveluksessa.

To 9.5. klo 19 Korkalovaaran kappelissa Lapin
Musiikkiopiston keväinen konsertti,
Silja Hurtig-Veteläisen ja Laura Raudaskosken
oppilaat esittävät viulu- ja huilumusiikkia.
Vapaa pääsy.
La 11.5. klo 16 kirkossa Arto Heikkilän urku- ja
pianokonsertti ”Soi, kiitos soi” – 40 vuotta
Lapin Musiikkiopiston opettajana. J.S.Bach,
J.-L.Clerambault, Fr.Chopin, J.Sibelius,
F.Mendelssohn ja A.Heikkilä. Vapaa pääsy.
Ke 15.5. klo 19 kirkossa kamarikuoro Aven
konsertti. Ohjelmassa Mozart:Te Deum,
Laudate
Dominum, Lacrimosa, Rutter: Pie Jesu,
Lux Aeterna. Johtaa Maie Kuusik ja
Anitta Ainali-Vuollo. Solistina Wenhao Zhang.
Sunnuntaina järjestetään myös
ortodoksisen kirkkomusiikin esittelytilaisuus, joka on avoin yleisölle siinä
missä konsertti ja jumalanpalveluskin. Tilaisuudessa kanttori esittelee
musiikkia ja kuorotoimintaa. Yleisöllä
on mahdollisuus päästä laulamaan
yhdessä Tampereen ja Rovaniemen ortodoksisten kirkkojen laulajien kanssa.
Toivotamme kaikki aiheesta kiinnostuneet tervetulleiksi!

Tampereen ortodoksisen kirkon
kuoro on noin 20 hengen kamarikuoro, jonka tehtävänä on laulaa
jumalanpalveluksissa. Kuoro on tehnyt
kaksi levyä. Kuoroa ovat johtaneet
useat kuuluisat kanttorit, mm. dir.cant.
Jarmo Lehto, joka on nyt kanttorina
Lapin ortodoksisessa seurakunnassa.
Kuoroa johtaa nykyisin Heikki Hattunen, joka on Tampereen ortodoksisen seurakunnan kanttori jadiakoni.

Ma 20.5. klo 19 kirkossa nuorten pianistien
konsertti, Jenna Körkkö ja Emilia Heikkilä.
Bach - Brahms - Sibelius - Drorak – Grieg.
Lapin Pianoseura, vapaa pääsy.
To 23.5. klo 19 kirkossa Häämusiikin ilta. Kanttorit esittelevät hääohjelmistoa. Vapaa pääsy.
Su 2.6. klo 18 kirkossa Kauko Simosen
kirkkokonsertti. Lottaperinneyhdistys.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €.

39. vuosikerta | Julkaisija: Rovaniemen seurakunta | Päätoimittaja Kari Yliräisänen p. 040 5032 734 kari.yliraisanen@evl.fi | Toimitus Pasi Kokko
p. 040 702 2223 pasi.kokko@evl.fi | Jouni Hagström p. 040 6854 935 jouni.hagstrom@evl.fi | Lehtityöryhmä: Kari Yliräisänen pj., Jouni Hagström,
Pasi Kokko, Markku Kukkonen, Elina Rask-Litendahl, Merita Orell-Kiviniemi ja Maarit Simoska. | Toimituksellinen aineisto Rovaniemen seurakunnan
tiedotustoimisto, PL 8104, 96101 ROVANIEMI |Ulkoasu ja taitto Kotimaa Oy | Painatus Suomalainen Lehtipaino Oy | Jakelu : Pohjois-Suomen
Suorajakelu Oy | Jakelureklamaatiot: www.jakelupalaute.fi/paasky | Tilaukset 25 euroa vuodessa | Painos 30 400 kpl.

Seuraava Pääsky ilmestyy ke 19.6.2019 | Aineisto ma 3.6.2019.
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Arja Koriseva oli konsertoimassa
Rovaniemen kirkossa
30-vuotistaiteilijajuhlakiertueellaan.

Arja Korisevan perheen voimana läsnäolo ja yhdessä tekeminen:

”Tunnen syvästi,
että minua rakastetaan”
ARTISTI, viihdetaiteilija Arja Korisevan
äitienpäivä on vaaleanpunainen. Esikoisen
syntymä teki maailmasta sinisen, sitten
kahden tyttären syntymä muutti sitä vaaleanpunaiseen suuntaan. Kolmen lapsen
välillä on useamman vuoden ikäero, joten
jokainen heistä on saanut oman vauva- ja
lapsuusaikansa.
– Rakkaus omaa lasta kohtaan yllätti
minut. En ole ikinä tuntenut ketään enkä
mitään kohtaan sellaista rakkautta, ikävän tunnetta ja vastuuta kuin koin omaa
lastani kohtaan. Se herätti paljon tunteita,
suojeluvaistoa ja halua olla lapsen kanssa
koko ajan. Äitiyden tunteet voivat toki olla
monenlaisia siinä vaiheessa, mutta minussa
ne olivat positiivisia.
– Minähän en ollut mikään nuori äiti, olin
riskisynnyttäjä ikäni puolesta, kertoo Arja
esikoisensa syntymisestä.
– Minun kohdallani asiat ovat tapahtuneet hienossa järjestyksessä, Arja kuvailee.
– Olin saanut elää opiskeluajan, hakeutua
ammattiin ja luoda uraa ennen kuin minusta tuli äiti. Ehkä siksi olen osannut nauttia
äitiydestä, antaa sille aikaa.
– Kyllä, varmasti, vastaa Arja Koriseva
kysymykseen, muuttiko äitiys häntä.
– Kun alkaa katsoa lapsen silmin, löytää
uusia näköaloja. Itsekin herää uuteen ja
ihmeelliseen maailmaan, pohtimaan miksi ja
miten kysymyksiä.

Lapset edellä
Oletko kokenut vaikeita asioita äitiyteen
liittyen?

– Kasvattamiseen liittyy aina vaikeitakin
asioita, Arja pohtii.
– Kun on kolme erilaista lasta ja kaksi
erilaista kasvattajaa, niin totta kai tulee vaikeitakin tilanteita, mutta niin pitää tullakin.
Olisi hassua, jos ei tulisi.
– Oikean ja väärän erottaminen toisistaan on tärkeää. Mieheni kanssa pyrimme
olemaan lojaaleja, ja jos vaaditaan jotain,
pyrimme siihen, että asiat viedään loppuun
saakka. Läsnäolo ja yhdessä tekeminen ovat
aina olleet meille tärkeitä. Olemme halunneet elää lapset edellä.
– Niinpä emme ole vielä ehtineet pelaamaan golfia, Arja naurahtaa.

Äiti ja artisti
– Minä olen äiti kotona ja artisti sitten töissä, vastaa iloisena ja säihkyvänä tunnettu
monitaitoinen artisti kysymykseen, miten
hän sovittaa yhteen ammattinsa ja äitiyden.
– Mielestäni niitä ei ole koskaan sotkettu keskenään. Mieheni kanssa meillä on
erilaiset työajat, mutta lasten kannalta sekin
on mennyt hyvin. Mieheni on päivätöissä ja
minä usein iltatöissä, joten lastenhoitoapua
ei olla kovin paljon tarvittu.
– Perheen kesken on puhuttu, että
julkisuus kuuluu äidin työhön, mutta se ei
korostu sen enempää kuin isänkään työ.
Arja suhtautuu työhönsä ammattimaisesti, se on työtä siinä missä olisi opettajankin
työ, mihin hän on kouluttautunut. Viihdetaiteilijan työ on vain vähän erilaista.
– Kukaan meistä ei ole ihmeellisempi tai
merkityksellisempi sen kautta, mitä teemme,

kun suhtaudumme kaikkeen kunnioituksella.
Ihmisinä olemme samanlaisia ja tasa-arvoisia.

Yhdessä tästäkin
selvitään

Syöpädiagnoosi vuonna 2015 tuli Arja
Korisevalle täysin odottamatta. Hän oli
mielestään täysin terve, ilman minkäänlaisia sairauden tuntemuksia.
Sairauden toteamisen ja sitä seuraavien
hoitojaksojen aikana perhe merkitsi Arjalle
kaikkea. Hän ei jäänyt sängyn pohjalle vaan
touhusi ja teki kaikkea ajatuksella, että katsotaan, mitä elämä tuo tullessaan. Yhdessä
tästäkin selvitään, se asenne kantoi hyvin.
– Nautin suuresti siitä, että sain olla kotona, puuhata yhdessä. Siitä sain valtavasti
voimaa. Panin kaikki voimavarani paranemiseen.
Sanana syöpä on pelottava.
– Minä puhuinkin mieluummin kasvaimesta, joka leikataan pois. Pelostakin
puhuttiin, olisi voinut puhua enemmänkin, mutta huolimatta siitä, että minulta
lähtivät hiukset ja ripset, suhtauduin siihen
kaikkeen niin, että nyt elämässä on tällainen vaihe. Ei jäädä tuleen makaamaan ja
lietsomaan sitä.
– Toivon, että tällaisen äkillisen tilanteen
edessä ihmiset löytäisivät sellaisen voiman,
etteivät anna periksi vaan jaksaisivat katsoa
eteenpäin.

Nyt leivotaankin kakku
– Äitini leipoi aina kakun pienimmänkin

aiheen vuoksi. Meillä on osattu tehdä
arjesta juhlaa. Ei ole tarvinnut odottaa
suurta juhlapyhää tai syntymäpäivää.
Kakku on leivottu vaikka koiran nimipäivän tai jossakin onnistumisen vuoksi. Sitä
teen myös itse.
– Haluan siirtää lapsilleni asenteen, että
hienoja hetkiä saa aikaan, kun itse on aktiivinen ja tekee. Se innostaa muitakin siinä
ympärillä. Asiat eivät tule valmiina eteen,
täytyy itse kuulostella, mikä olisi ihanaa ja
toteuttaa se.
– Kotikasvatuksessani positiivisella
voimalla on aina ollut suuri merkitys. Se
vaikuttaa kaikkeen tulevaan. Se on ammatissanikin ollut kantava voima.

Miten äitiys kantaa?
– Tunnen syvästi, että minua rakastetaan.
Olen tärkeä, saan rakastaa avoimesti ja
sanoa sen ääneen. Sitä tunnetta haluan
vaalia ja muistaa myös arjessa. Se kantaa
kaiken ylitse.
– Lapset ovat maailman parhaita opettajia,
luovat näkökulmia, pitävät päivässä ja ajassa
kiinni.
– Tällä hetkellä voin hyvin. Muuten en
olisikaan tässä. Kädet ristissä pitäen olen
ollut siitä kiitollinen joka päivä. Kukaan
meistä ei tiedä huomisesta eikä sitä passaa
ruveta suremaan liikaa, Arja Koriseva sanoo.
Huhtikuinen konsertti Rovaniemen
kirkossa päättyi lauluun Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi maan päällä niin kuin
taivaassa.
Ulla Miettunen

