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PÄÄKIRJOITUS | Kari Yliräisänen, kirkkoherra

Kirkollisesta
keskustelukulttuurista
JOKIN aika sitten professori Janne Saarikivi lanseerasi YLE -kolumnissaan ajatuksen uskonnon varastamisesta. Saarikivi
tarkoitti sitä, että jotkut ihmiset tai ryhmät
esittäessään julkisuudessa tiukkoja, lukkoon lyötyjä näkemyksiään kirkon oppina,
omivat kristillisen uskon sisällön itselleen ja puhuvat kaikkien kirkon jäsenten
nimissä, vaikka suuri enemmistö kirkon
jäsenistä ajattelee kulloisestakin asiasta eri
tavoilla, Saarikivi mukaan lukien. Mietteiden taustalla ovat mm. Päivi Räsäsen
kannanotot julkisuudessa.
VÄITE herättää kysymyksen, kenellä

on oikeus lausua kirkon oppi tai kirkon
kannanotto? Onko yksittäisellä kirkon
jäsenellä oikeutta lausua näkemyksiään
julkisuudessa kirkon oppina? Kyllä. Kastetulla kirkon jäsenellä on oikeus ns. yleisen
pappeuden perusteella sanoittaa kirkon
uskoa, oppia tai etiikkaa. Tällaisessa
tilanteessa ainoa tapa reagoida, on arvioida
lausumia sen valossa, mitä asiassa on määritelty kirkon linjaksi. Yhtä lailla kirkon
yhteisö arvioi myös pappien ja piispojenkin
kannanottoja.

Itkevä
Vapahtaja
JEESUKSEN kerrotaan
tulleen lähelle Jerusalemia
ja kun hän näki kaupungin,
hän puhkesi itkuun. ”Kunpa sinäkin tänä päivänä
ymmärtäisit, missä turvasi
on.” (Luuk. 19:41)
Mielikuva itkevästä
Vapahtajasta on voimakkaana silmissäni. Hän on niin
empaattinen kaikkia ihmisiä,
koko kaupunkia, kohtaan,
että puhkeaa kyyneliin. Hän
on niin surullinen kaupungin puolesta. Sen puolesta,
että ihmiset, eivät ole luottaneet elämäänsä Jumalan
käsiin, vaan ovat ottaneet
muita jumalia tai yrittävät
luottaa omaan viisauteensa.
Näen mielessäni Jeesuksen nousevan Ounasvaaran
päälle ja nostavan katseensa.
Mitä hän sieltä näkee? Sen,
kuinka olemme kaupungin
asukkaina kunnioittaneet
Jumalan luomaa, pitäneet
sitä hyvänä? Sen, kuinka
kohtaamme joka päivä lähimmäisemme rakkaudella?
Mitä Jeesus sanoisi
katsellessaan kaupunkiin
päin? ”Sinä olet rakentanut
perustuksesi vakaalle kalliolle” tai ”Sinä kannat hyvää
hedelmää, sillä sinun juuresi
ottavat vettä Elämän veden
lähteestä”?
Jos Jeesus seisoisi Ounasvaaralla katsomassa
kaupunkiin, valuisiko sittenkin hänen poskiaan pitkin
lämpimät kyyneleet?
Susanna Sirviö

KIRKON opin sanoittaa kirkolliskokous,
piispainkokous puolestaan ohjeistaa kirkon uskontulkintaan liittyviä kysymyksiä.
Piispat hiippakunnissaan ovat luonnollisesti ylimpiä kristillisen uskon ja opin
tulkitsijoita. Arkkipiispa käyttää kirkon
ääntä antaessaan lausuntoja, joskaan hän
ei ole koko kirkon johtaja eikä muiden
piispojen esimies. Kirkkoherran ja pappien
tehtävä on seurakunnassa kuuluttaa kirkon
tunnustuksen mukaista oppia ja etiikkaa.
NYKYPÄIVÄN keskustelukulttuurissa
on yhtenä trendinä oletus, että jokainen
mielipide yksilöllisenä näkemyksenä on
totuus ja on yhtä merkityksellinen kuin
esimerkiksi jonkin yhteisön historian
pitkässä prosessissa synnyttämä näkemys.
Myös kirkollisessa keskustelukulttuurissa
on odotus, että ensin lausutaan ”minun
mielestäni”. Se toki on paikallaan, mutta

”

Kirkon, totuusyhteisönä, on
aina pyrittävä
totuudellisuuteen.
yhtä lailla on oltava tilaa sanoittaa: ”tämä
on kirkon oppi”, siis eräänlainen ehdottomuus.

JUUTALAISKRISTILLISEEN hengelliseen traditioon on aina kuulunut
ehdottomuuksia. Niitä on kymmenessä
käskyssä, niitä tapaa Vanhan testamentin
profeettojen sanoissa ”näin sanoo Herra”.
Ne tulevat vastaamme Jeesuksen eettisissä
opetuksissa, esimerkiksi vuorisaarnassa. Opillisia ehdottomuuksia löydämme
apostoli Paavalin ja muiden kirjoittajien
kirjeistä. Ehdottomuuksien ilmaiseminen
on jatkunut maailmanlaajuisen kirkon ja
sen hengellisten liikkeiden toiminnassa.
HISTORIANKULUSSA uudet tilanteet
ovat aina haastaneet ja muuttaneet uskonnollisia näkemyksiä ja oppeja. Tämä näkyy
jo Raamatun sisällä, esimerkkinä kollektiivisen vastuun muuntuminen yksilövastuuksi. Jo kirkon alkuvaiheissa kipuiltiin,
voiko kristitty erota avioliitostaan. Eroa
pidettiin mahdollisena.
NYKYAJAN evoluutioteoria on haastanut
Raamatun näkemyksen kaiken luomisesta

VIIKON SANA |
Viikon Sana

Rukous

Psalmi Antifoni:
Onnellinen se kansa,
jonka jumala on Herra,
kansa, jonka Herra on omakseen
valinnut.
Ps. 33: 12

Kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala.
Sinä rakastit maailmaa
ja avasit Pojassasi oven valtakuntaasi.
Kiitos siitä, että etsit meitä armollasi.
Herätä meidät Hengelläsi ymmärtämään
vastuu itsestämme ja teoistamme.
Auta meitä tajuamaan etsikkoaikamme,
anna tahtoa ja voimaa parannukseen.
Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden,
joka sinun ja Pyhän Hengen kanssa
elää ja hallitsee aina ja ikuisesti.

seitsemässä päivässä ja muuttanut kristillistä tulkintaa siitä. Tieteen esiin tuomat
homoseksuaalisuuden biologiset perusteet
haastavat Uuden testamentin näkemyksen homoseksistä tuomittavana syntinä.
Myös avioliiton perusteet miehen ja naisen
liittona saavat haasteen. Kirkon piirissä
tuollaisiin haasteisiin on suhtauduttu ja
suhtaudutaan eri tavoin. Toiset pitäytyvät
tiukasti kirkon perinteisiin näkemyksiin, toiset ottavat suuntaa uuden tiedon
valossa.

NYKYHETKESSÄ kirkon sisällä tuntuu
olevan vahva polarisaatio, joka kulminoituu kysymykseen samaa sukupuolta
olevien mahdollisuudesta kirkolliseen
avioliittoon tai ylipäätään elämään parisuhteessa. Keskustelussa on ollut sävyjä,
joita on tulkittu jopa informaatiosodaksi,
jossa kaksoisviestinnällä, olkinukeilla
pyritään mielikuvien hallintaan. Kysymys
ei silloin ole aidosta, kunnioittavasta ja
vuorovaikutteisesta keskustelusta, vaan
voitolle pääsystä ja vallasta.
KIRKOSSA, totuusyhteisössä, jos missä
on pyrittävä totuudellisuuteen ja kunnioitukseen, myös silloin kun oma näkemys
sanoitetaan perinteiseksi kirkon opiksi.
Myös uudistuksia vaativien tulisi selkeästi
kertoa, mikä kirkon virallinen kanta on,
samalla kun he ilmaisevat uudistustoiveensa perusteluineen. Kaikkien on syytä
muistaa, että kysymys on aina tulkinnasta, parhaaseen mahdolliseen likiarvoon
pääsemisestä.
KYSYMYS on viime kädessä siitä, miten
tulkitaan ja sovelletaan Raamattua, jonka
kirkko on määritellyt elämänsä ja oppinsa
auktoriteetiksi (Kirkkojärjestys). Asiassa ei
voida sivuuttaa historiallista raamatuntutkimusta. Sen avulla selvitetään, mikä on
Raamatun tekstien alkuperäinen sisältö,
sitten arvioidaan sen suhteutuminen nykytietoon kirkon tulkintaperinteessä. Viime
kädessä on sanoitettava, mitä loppujen
lopuksi ajattelemme ja miksi.

Uusi kausi alkaa
taas, Pääsky
sisältää jokaiselle
jotain
Diakonian kerhot aloittavat, Kaverikammari
avataan 7.9. ja tulossa on
Kehitysvammaisten valtakunnallinen
kirkkopyhä 29.9. Ohjelmassa on myös
äitien lepoloma ja miesten saunaillat
Norvajärvellä (sivulla 9). Vauvakahvila
on avoinna perjantaisin klo 10-12 ja Naperokerhoon toivotamme tervetulleiksi
2 vuotta täyttäneet, päiväkerhoon puolestaan 3-6 -vuotiaat. Yli 12-vuotiaiden
Tubekerho kokoontuu Ounasrinteen
kappelilla (sivulla 12).
Tervetuloa tutustumaan toimintaan ja
syyskauden ensimmäiseen Pääskyyn!
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Liittyminen alueelliseen keskusrekisteriin on kustannustehokas ratkaisu, jonka tukena toimii jo olemassa oleva keskitetty IT-palveluyhteistyö. Lisäksi keskusrekisteri jakaa työkuormia,
helpottaa sijaistamista ja osaamisen ajantasaistamista sekä täyttää tietosuoja-asetuksen edellytykset, sanoo Paula Niemelä.

Paula Niemelä käynnistelee Lapin
alueellista keskusrekisterihanketta
KIRKKOHERRANVIRASTON

ne molemmat tukevat toisiaan.
Rekisteriä perustaessa tutustun
myös toimistonhoitajan kaikkiin
työtehtäviin. Kirkonkirjojen pito
on tosi kiinnostavaa, sillä välillä
virkatodistuksia tai sukututkimuksia tehdessä mennään 1800-luvulle asti. Seurakunta on työyhteisönä ihan oma maailmansa, Paula
Niemelä arvioi.
Kirkkohallituksen täysistunto
linjasi viime vuonna, että vuoden
2022 alusta kirkonkirjojen pito ja
väestökirjanpito on keskitetty alueellisten keskusrekistereiden tehtäväksi. Lisäksi ensi vuonna ja sitä
seuraavana otetaan käyttöön KirDi
eli digitalisoidut kirkonkirjat.
– Digitalisoimistyö on jo toteutunut 90-prosenttisesti. Jatkossa,
vuoden 2022 alusta lukien suku-

selvitykset laaditaan sähköisessä
muodossa olevan kirkonkirja-aineiston perusteella, kirkkoherra
Kari Yliräisänen sanoo.
Rovaniemen seurakunta tiedusteli keväällä 2018 hiippakunnan
Pohjoisen IT-alueen seurakunnilta
halukkuutta liittyä alueelliseen
keskusrekisteriin. Yli 10 seurakuntaa on vielä liittymättä ja todennäköisesti päätöksenteko tapahtuu
ensi vuonna.
– Liittyminen on paikallinen
ja kustannustehokas ratkaisu,
jonka tukena toimii jo olemassa
oleva keskitetty IT-palveluyhteistyö. Lisäksi keskusrekisteri jakaa
työkuormia, helpottaa sijaistamista
ja osaamisen ajantasaistamista
sekä täyttää tietosuoja-asetuksen
edellytykset.

Torniojokilaakso
tutuksi – retki syöpään sairastuneille
ja läheisille 26.9.

Lähtö linja-autolla Rovaniemen
kirkon parkkipaikalta Vapaudentien puolelta 26.9. klo 8.30 ja paluu samaan paikkaan n. klo 18.30
mennessä.

seurakunnan diakoniatyö ja sairaalasielunhoito.

PERINTEISELLÄ syysretkellä

OSALLISTUMISMAKSU 25€.

vastuualueena ovat kirkonkirjojenpito, väestökirjanpito ja
arkistonhoito. Paula Niemelä
aloitti Rovaniemen kirkkoherranvirastossa kesäkuussa,
määräaikaisena projektisihteerinä, sitä ennen hän on tehnyt yli
20-vuotisen yliopistouran alkaen
Arktisesta keskuksesta ja siirtyen
välillä opiskelijapalveluihin sekä
toteuttaen välillä EU-projekteja
kaupungin kanssa. Niemelän
työn tavoitteena on synnyttää Rovaniemelle kirkonkirjojen pitoon
alueellinen keskusrekisteri, joka
palvelee siihen liittyviä seurakuntia Oulun hiippakunnan pohjoisella IT-yhteistyöalueella.
– Vahvan IT-taustani takia
rekisterihanke sopii työkseni, sillä

tutustutaan tällä kertaa Torniojokilaakson eri kohteisiin joen
molemmin puolin oppaan opastuksella.
Matkareitti: ROI-Aavasaksa –
Kukkolankoski –Tornio – Kukkolaforssen – Matarenki –Pello -ROI
Matkalla nautimme kaksi kahvia (toisella sämpylä) ja lounas.
Mukaan omaa juomista ja pientä
purtavaa.

Ilmoittautumisen jälkeen osallistumismaksu maksetaan suoraan
tilille: PSSy:n Rovaniemen osasto,
FI45 5640 0240 0783 65, viite
1326, joka vahvistaa osallistumisen. Maksu viimeistään 13.9.
Ilmoittautuminen ja tiedustelut
diakoniatoimistosta ajalla 2- 10.9.
puh 040 - 5830966.
Retken järjestää Pohjois-Suomen
Syöpäyhdistys ry. ja Rovaniemen

Fakta
PÄÄTÖS hyväksynnästä
tehdään kunkin seurakunnan
kirkkovaltuustossa. Enemmistöpäätös on riittävä, jos
sopimuksessa ei ole toisin sovittu. Rovaniemen keskusrekisterihankkeen on tarkoitus
valmistua keväällä 2020.

Oulun hiippakunnassa on
kaksi keskusrekisteriä, Oulussa
ja Kokkolassa. Oulun alueellinen keskusrekisteri perustettiin
pilottihankkeena, johon on liittynyt viisi Lapin seurakuntaa.
Muita alueellisia keskusrekistereitä perustavat näillä näkymin
Rovaniemen lisäksi Kuopio,
Turku ja seurakuntayhtymät.

Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvosto päätti vuosi sitten, että
yhteisen keskusrekisterin perustamista jatketaan keskitetyn mallin
mukaan. Yhteydenpito yhteistyökumppaneihin on jo alkanut.

Yksittäiset seurakunnat voivat halutessaan järjestää kirkonkirjojen
pitämisen kokonaan tai osittain
yhteisessä keskusrekisterissä.

Syyskeräys –
Apua vähävaraisille
Rovaniemellä

läisiä. Apu välitetään Rovaniemen
seurakunnan diakoniatyöntekijöiden kautta mittatilaustyönä esim.
ruokaan, vaateisiin tai vaikkapa
pesukoneen hankintaan.
Jo pienikin apu on tarpeen silloin kun raha puuttuu kokonaan.
Lahjoittamalla voit auttaa lähellä
olevaa lähimmäistäsi.

KERÄÄMME avustusvaroja apua
tarvitseville vähävaraisille rovaniemeläisille ajalla 1-30.9.
Keräysvaroilla avustetaan
työttömyydestä, velkakriiseistä ja
yllättävästä hädästä, kuten sairastumisista johtuvaan taloudelliseen
ahdinkoon joutuneita rovanieme-

TIEDUSTELUT diakoniatoimiston toimistosihteeri Aila Jäntti,
puh. 040-5830966.
Varoja tähän keräyskohteeseen
kerää Kotimaanapu ry., linkki
keräyssivulle https://www.lahjoitaapua.fi/kohde/syyskerays_2019.
Kotimaanapu ry. on kristillistä

lähimmäisenrakkautta toteuttava
hyväntekeväisyystoimija, jonka
tuottama apu kohdistetaan täysimääräisesti Suomeen.
Kotimaanapu auttaa hädänalaisia suomalaisia ja suomessa
asuvia syntyperään, uskontoon
tai poliittiseen vakaumukseen
katsomatta. Kotimaanavun kautta
voit auttaa joko vapaaehtoistyön tai
raha- ja tavaralahjoitusten kautta.
Kotimaanapu on osa Kirkkopalvelut-kokonaisuutta. Kirkkopalvelut
ry on seurakuntien ja kristillisten
toimijoiden valtakunnallinen
yhteistyö- ja palvelujärjestö sekä
hyvinvointi- ja koulutuspalvelujen
tuottaja.

Noora Hietanen
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HENKILÖ | Noora Hietanen
Tällä palstalla ihmisten mietteitä ja kysymyksiä elämästä ja uskosta.
JOUNI HAGSTRÖM

New Wine -tapahtuma 2-6.10.
Rovaniemellä
Ke 2.10. koulutuspäivä seurakuntien työntekijöille ja vastuunkantajille seurakuntakeskuksessa, Rauhankatu 70.
Luennoitsijat Mark Aldridge, Director
of Church Leadership Development, Anglikaanikirkko ja New Wine UK. Jukka Jämsén,
pastori, Lapuan hiippakuntasihteeri.
Koulutusosio avaa ohjelmakokonaisuuden,
johon voi osallistua myös kokonaisuutena
jatkaen sen jälkeen retriitissä Norvajärvellä
ja edelleen pe-su viikonlopputapahtumassa.
10-11.15 Työntekijän sisäinen elämä ja terveenä
pysyminen. Kuinka jaksaa elämässä ja työssä?
Mark Aldridge
11.15-12 Kuinka säilyä tuoreena hengellisessä työssä?
Jukka Jämsén
12-12.30 lounas
12.30-13.10 Tervettä yhteisöllisyyttä rakentamassa.
Miten voimme auttaa jokaista
yksilöä kukoistamaan ja kasvamaan palvelutehtävässään?
Jukka Jämsén
13.10-14 Mentorointi – Toisten auttamista oppimaan
taitoja, joiden avulla kukin voi
kasvaa omalla ainutlaatuisella tavallaan. Mark Aldridge
Päivällinen (itsenäisesti kaupungilla), ja siirtyminen
Norvajärven leirikeskukseen.
Ke 2.-pe 4.10. New Wine – Vastuunkantajaretriitti
Norvajärven leirikeskuksessa. Kouluttajat Mark Aldridge
ja Jukka Jämsén.
Ke 2.10. klo 18 majoittuminen, 18.30 aloitus,
20.15 Iltapala/Saunat
To 3.10. retriittiohjelmaa
Pe 4.10. aamupäivä retriittiohjelmaa, lounas 12,
lopetus 13
New Wine -viikonlopputapahtuma
Kairatemppelissä, Kairatie 37, ja Rovaniemen kirkossa.
Pe 4.10. klo 18 nuorille käytännön opetusta ja ohjausta
Kairatemppelissä.
La 5.10. Kairatemppelissä:
klo 10-12.30 Sessio
klo 12.30-14.30 Lounastauko
klo 14.30-16 Sessio
klo 16-16.30 Kahvit/Tee
klo 16.30-18 Sessio
Su 6.10. klo 10 messu kirkossa, saarna Jukka Jämsén
klo 12.30-15.30 Sessiot ja tauko, käytännön harjoittelua
Kairatemppelissä.
klo 17 OMA-messu kirkossa, saarna Mark Aldridge
Vastuunkantajaretriitin hinta 150 € täysihoidolla
(omat lakanat mukaan). Ilmoitautumiset Rovaniemen
seurakunnan sähköisen ilmoittautumisen kautta.
www.rovaniemenseurakunta.fi ilmoittautumiset.

Kirkko on

ROVANIEMI-VIIKOLLA
AVOINNA
klo 15-21:
keskiviikkona 4.9.
perjantaina 6.9.
lauantaina 7.9.

LEIRI PÄIHDERIIPPUVAISILLE

Norvajärvellä
8 – 11.10.

Lähtö seurakuntakeskukselta ti 8.10. klo 9.30
Leiri loppuu pe 11.10. n.klo 12.
Puheita, keskusteluja, tiedon jakamista, aktiviteettejä ja
yhdessä oloa. Leirimaksu 40€.
Päihteiden käytöstä kehittyy usein vakava ongelma, josta
ei selviä omin voimin. Rovaniemen seurakunnan diakoniatyö
järjestää leirin naisille ja miehille, tarkoituksena tukea
päihteistä vapaaseen elämään.
Tiedustelut/ilmoittautuminen, viimeistään 30.9.
diakoni Antti Härö, 040-7687606.

Ammattina
sanansaattaja
– VIESTINNÄLLÄ varmistetaan, että oikea tieto
on oikeaan aikaan oikeilla henkilöillä oikeassa paikassa. Päätin 10-vuotiaana tulla toimittajaksi isona.
Rovaniemen seurakunnan uusi viestintäpäällikkö Noora Hietanen palasi juurilleen Tampereelta.
Siellä viestijä on käynyt kouluja ja työskennellyt yli
puolet elämästään. Ennen toimittajaksi ja opettajaksi
valmistumista hän teki töitä esimerkiksi puutarhalla,
siistijänä, kassamyyjänä, pitsakokkina, puhelinvaihteessa, tarjoilijana, tutkimusapulaisena…
– On hyödyllistä tietää mitä eri työt ovat käytännössä. Yliopisto-opinnot antavat käsityksen tiedon
äärettömästä määrästä ja syventävät tietoisuutta
ihmisen pienuudesta näkyvissä ja näkymättömissä
maailmankaikkeuksissa.

Elämä on joki
On erilaisia vertauskuvia ja tapoja hahmottaa elämää, joka välillä vie ja toisinaan toppuuttelee, työntää tyvenistä kuohuviin koskiin. Eri ihmiset uskovat
sattumaan, kohtaloon, universumiin, korkeampiin
voimiin, johdatukseen - Jumalaan.
– Uskonto oli lempiaineitani koulussa ja luin oppikirjat kannesta kanteen saatuani ne. Parhaimmillaan
uskonnonopetuksessa yhdistyy monta. Maantieteellisestä näkökulmasta kristinusko on vakiinnuttanut
vaikkapa tyttöjen ja naisten koulutuksen tietyillä alueilla. Historiallisina hädän hetkinä kirkko on toiminut
suojapaikkana, seurakunta useimmiten puolueettomana auttajana.
Kirkon sanomassa ja arvoissa Nooralle rakkaus on
tärkein, mutta toisaalta usko kantaa läpi epätoivoisten
ja vihantäyteisten vaikeuksien.
– Jeesus Nasaretilainen on yli kaiken ihailemani
historiallinen toimija. Alkuseurakunnan armollisuus,
rohkeus, yhteisöllisyys ja lähimmäisenrakkaus ovat
tavoittelemisen arvoisia aina.
Esimerkiksi ekumenia ja diakonia ovat Noora
Hietasen mielestä hienosti hoidettuja, hyvin toimivia
työaloja Suomessa, josta monet muut maat voivat
oppia kansainvälisissä verkostoissa.

Syntynyt Rovaniemellä
– Taustani on kattavasti Lapista. Olen saanut kuulla

”Tytön voi viedä
Lapista, mutta Lappi
ei lähde tytöstä.”

pohjoisesta alkuvoimastani, mitä se ikinä onkaan.
Ukki oli metsämies ja vei luontoon kaikkina kahdeksana vuodenaikana. Tunnen vaarat ja joet sekä
hillasuot sääskineen hiihtokeskusten ja uimarantojen lisäksi.
Maakuntakadun mummilassa ensimmäiset elinkuukaudet ja sen jälkeen lomansa viettänyt kastettiin
Ivalon kirkossa. Niin lapsuudessa kuin aikuisuudessakin Rovaniemellä ovat olleet parhaat ulkoilureitit,
ladut ja leikkipuistot.
– Kaupunki ja kulttuuri ovat onneksi tutut. Oli
hienoa tarttua tilaisuuteen tulla tänne töihin. Kirkonmäki ja seurakunta ovat näköalapaikkoja ympäröiviin
yhteisöihin.

Kummeus on kunnia-asia
Kuulemma on kaksi kunniaa, joihin on kuultava
kutsu kieltäytymättä: kummiksi ja arkunkantajaksi.
Nooran vanhin kummilapsi on jo aikuinen, valmistunut ammattiin ja asuu Ruotsissa.
– Perheensä muuton jälkeen olen perinteisesti
postittanut paketteja pari kertaa vuodessa. Nuorempia kolmea kummilastani muistan myös, mutta pyrin
antamaan aikaanikin. Elämän hienoimpia hetkiä ovat
olleet kokemukset kasteen ja konfirmoinnin sakramenteista.

Vanhin viidestä
Esikoisena saa avata latuja ja raivata umpihankea
nuoremmille, toisaalta erityistä huomiota ensimmäisenä. Kun on sisaruksia, oppii vuoropuhelemaan ja perustelemaan sekä aistimaan omia ja
muiden rajoja jo lapsena.
– Sisaruussuhteet ovat erittäin tärkeitä, yleensä elämän pisimpiä ihmissuhteita. Yhdessä kasvaessa oppii
tuntemaan toisensa parhaiten. Vanhemmilla ja myös
minulla jo isojen lasten äitinä on haastava tehtävä
annostella vuoroin vapautta ja vastuuta sekä viljellä
tasa-arvoa niin, että kaikki saavat yhtä hyvät eväät
elämäänsä perheen eri vaiheissa.
Toimitus: viestinta.rovaniemi@evl.fi
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Saattohoidon tukihenkilö

Kuuntelee, kulkee rinnalla
ja pitää kädestä
KUN PARANTUMATON sairaus
koskettaa omaa tai läheisesi elämää, on
mahdollisuus saada saattohoidon tukihenkilö auttamaan ja tukemaan.
Rovaniemeläinen Maija Jääskeläinen
on toiminut saattohoidon tukihenkilönä
jo yli 30 vuotta.
– On monia yksinäisiä, joilla ei ole
lapsia tai lapset ovat kaukana. Moni
tarvitsee kuuntelijaa tai vierelläkulkijaa
tai pitämään kädestä.
Tukea tarvitsevan voi kohdata sairaalassa, terveyskeskuksen vuodeosastolla,
palvelutalossa tai kotona.
– Jos potilas ei jaksa enää puhua, niin
hänelle voi puhua, kuunnella musiikkia tai lukea kirjaa. Monta ihmistä olen
saattanut niin sanotun rajan yli ja monen
seurassa ollut viime henkäykseen saakka.
Tukihenkilönä toimiminen on antoisaa.
– Tässä voi tulla myös ystävyyssuhteita. Olen saanut hyvää palautetta niin
hoitohenkilökunnalta kuin omaisiltakin.
Maija Jääskeläinen on ollut mukana
myös tuettavansa viimeisellä matkalla
hautajaisissa.
– Omaiset halusivat, että tulen mukaan. He saivat kuulla minulta omaisensa viimeisistä hetkistä ja olivat tyytyväisiä
ja kiitollisia siitä, että hänen ei tarvinnut
olla yksin.
Tukihenkilökin voi tarvita tukea. Kuukausittain tukihenkilöillä on mahdollisuus keskustella seurakunnan työntekijän kanssa.

SAIRAANHOITAJA, saattohoidon
asiantuntija Sirpa Lintula on jo pitkään ollut Rovaniemen kotisairaalassa
hoitamassa kotisaattopotilaita.
– Lääkäri tekee saattohoitopäätöksen

Maija Jääskeläinen
on toiminut
saattohoidon
tukihenkilönä jo yli
30 vuotta.

Sairaanhoitajat
Leena Pernu
ja Sirpa Lintula
pitävät tärkeänä
tukihenkilön roolia
olla kuuntelijana
ja läsnäolijana,
yhteisellä matkalla
tuettavan kanssa

KUVAT: JOUNI HAGSTRÖM

”Eletään elämää,
ei odoteta kuolemaa”

siinä vaiheessa, kun potilaan vointi on
sellainen, että mitään parantavaa hoitoa
ei ole tarjolla ja kuolema on aika lähellä
jo, puhutaan päivistä tai viikoista. Lääkäri tekee saattohoitopäätöksen yhdessä
potilaan omaisten kanssa.
Sairaanhoitaja, osastonhoitajan varahenkilö Leena Pernu pitää tärkeänä
tukihenkilön roolia olla vierellä ja läsnä.
– Hän on kuuntelija ja läsnäolija. Tukihenkilöllä ei ole hoitovastuuta, mutta
hän saa kulkea potilaan kanssa yhteisen
matkan. Osastolla hoitajat ja lääkärit ovat
aina potilaan ja omaisten käytettävissä.
Lisäksi potilaan ja tai omaisen pyynnöstä seurakunnan sairaalapastorit tulevat
käymään potilaan luona lyhyelläkin
varoitusajalla antamaan niin hengellistä
kuin henkistä tukea.
– Kotisaattohoidossa on kotisairaala
lääkäreineen tiiviisti mukana. Kotona
korostuu omaisten rooli sekä saattohoitopotilaan oma elämä kaikkine kuvineen
ja ympäristöineen. Menemme aika lähelle sitä potilaan elettyä elämää. Tukihenkilöiden apu voi olla konkreettista
auttamista, kaupassakäyntiä omaisen
kanssa tai vapaa-ajan suomista potilaan
omaisille. Tärkeintä on, että vielä eletään
potilaan kanssa elämää eikä odoteta
kuolemaa, Sirpa Lintula sanoo.
Sirpa Lintula on omaisena kokenut
saattohoidon läheltä, kun hänen isänsä
kuoli hiljattain.
– Isäni oli palvelutalossa pitkään ja
jo palliatiivisessa hoidossa (hoidetaan
oireita, mutta ei enää parantavaa hoitoa),
koska hänellä oli parantumaton syöpä. Kunnon romahdettua hänellä oli
kolme vuorokautta saattohoitoa ennen
kuolemaansa. Itse sain tukea palvelutalon hoitajilta, jotka arvostivat ja kysyivät
aina, miten jaksan tai ottivat olkapäästä
kiinni ja katsoivat minua silmiin, Lintula
kertoo.
Pasi Kokko

TULE RINNALLA KULKIJAKSI –
SAATTOHOIDON TUKIHENKILÖKOULUTUS
SAATTOHOIDON TUKIHENKILÖTOIMINTAA
on järjestetty vuodesta 2015 Rovaniemen seurakunnan (diakoniatyö ja sairaalasielunhoito),
Rovaniemen kaupungin terveyskeskuksen ja
Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyksen yhteistyönä. Järjestämme uuden tukihenkilökoulutuksen, johon asiasta kiinnostuneet voivat hakea.
Koulutukseen valitaan haastattelun kautta.
Ilmoittautuneille tulee kutsu haastatteluun.
Koulutus on maksuton.
AVOIN TIEDOTUSTILAISUUS saattohoidon
tukihenkilötoiminnasta ja koulutuksesta
on Helmikammarilla, Pohjolankatu 4 (torin
puolelta sisään) 4.9. klo 18. Tilaisuuden alussa
kahvitarjoilu. Tervetuloa.

→ Koulutuksen ajat: 19.10. klo 10-15,
30.10. klo 17-20 ja 6.11. klo 17-20
→ Paikka: Helmikammari, Pohjolankatu 4
→ Tiedustelut: Rovaniemen kaupunki /
palveluesimies Sirkka Peltola
p. 040 -740 5415, Pohjois-Suomen
Syöpäyhdistys ry./neuvontahoitaja
Kaisa Pahtakari p. 0400- 944 267 tai
Rovaniemen seurakunta /diakoni
Marja Posio p. 0400-127189
→ Ilmoittautumiset ajalla 2-13.9.
Sirkka Peltola p: 040 740 5415
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Diakonian
kerhot
aloittavat
syyskauden
KESKIKAUPUNKI
• Rantaviirin diakoniakerho Keltakankaan kerhohuoneella,
Keltakangas 2-4,
• 12.9. klo 13. Kokoontuu parittomien viikkojen torstaina.
• Kirjoitus- ja keskustelupiiri yli 60 vuotiaille
seurakuntakodin takkahuoneessa, Rauhakatu 70 G,
• 5.9. klo 11-13. Kokoontuu torstaisin.

KORKALOVAARA
• Eläkeläisten kerho Korkalovaaran kappelissa 10.9. klo 13.
Kokoontuu parittomien viikkojen tiistaina.
• Varttuneiden kerho Ylikylässä kerran kuussa
maanantaisin klo 14 kodeissa 9.9. alkaen.
• Diakoniapäiväkahvi Ylikylässä kerran kuussa
maanantaisin klo 14 kodeissa 23.9. alkaen.

SAAREN-NAMMANKYLÄT
• Nammankylien tiistaikerho Jouttikeron kappelissa 3.9.
klo 13. Kokoontuu parillisten viikkojen tiistaina.
• Seurakuntakerho Nahkurinpolku 5E kerhohuoneella 3.9.
klo 10. Kokoontuu parillisten viikkojen tiistaina.
• Diakoniakerho kaiken ikäisille Aapakirkolla Luukussa 5.9.
klo 10. Kokoontuu parillisten viikkojen torstaina.
Huomaa muuttunut aika!

OUNASRINNE
• Torstaikerho Ounasrinteen kappelilla Herrankukkarossa
5.9. klo 11. Kokoontuu parillisten viikkojen torstaina.

YLÄKEMIJOKI
• Kyläpaikka Oikaraisen koulun nuorisotilassa
maanantaisin klo 15: 30.9., 28.10., 25.11. ja 9.12.
• Kyläpaikka Auttin kappelissa tiistaisin klo 10: 24.9., 8.10.,
12.11., 17.12.
• Kyläpaikka Viirin seurakuntakodissa torstaisin klo 10:
19.9., 17.10. ja 21.11. Ilmoittautuminen ruokailua varten
viimeistään tiistaina.
• Kyläpaikka Tennilän kylätalolla tiistaisin klo 10.30: 3.9.,
1.10., 5.11. ja 3.12.

ALAKEMIJOKI
• Kaikenikäisten kerho Kivitaipaleessa Taipaleen koululla
2.9. klo 9.30. Kokoontuu parillisten viikkojen
maanantaina.
• Kaikenikäisten kerho/perhekerho ja puuroaamu
Muurolan kappelissa 3.9. klo 10. Kokoontuu parillisten
viikkojen tiistaina. Tarvitessasi kyytiä ole yhteyksissä
Laila Junttiin, 0400-152243.

OUNASJOKI
• Alueen diakoni 31.12. saakka Riitta Nurmimäki, 0400261589.
• Tiistaikerho Sinetän kappelissa 17.9. klo 10.30.
Kokoontuu parillisen viikon tiistaina.
• Kotiseutupiiri Meltauksen kappelissa 19.9. klo 11.
Kokoontuu parillisen viikon torstaina.
• Torstaikerho Maijasen kappelissa 26.9. klo 13. Kokoontuu
joka 3.viikko.

Retkipäivä

Pajakylään

ilahdutti ikäihmisiä
Silta-säätiö tarjosi alkukesästä Rovaniemen syrjäseutujen
vanhuksille neljä retkeä Joulupukin Pajakylään
Napapiirille. Retket toteutettiin yhteistyössä Rovaniemen
seurakunnan diakoniatyön kanssa.
MAKSUTTOMAAN retkipäivään kuului ohjelman ja
lounasruokailun lisäksi retkeläisten kuljetus kotiovelta Napapiirille ja takaisin kotiin.
Seurasimme lähemmin kesäkuun lopulla järjestettyä
neljättä retkeä, johon osallistui ikäihmisiä Niesistä,
Tiaisesta sekä Nammankylistä.
Päivän aluksi Silta-säätiön Olli Lehtoniemi opasti
retkeläisiä Joulutalosta löytyvään Joulunäyttelyyn. Lähes
400 neliömetrin kokoinen näyttely esittelee niin tämän
päivän joulutapoja kuin kotimaisia ja ulkomaalaisia
vanhoja jouluperinteitä. Näyttelykierroksen päätteeksi
vierailijaryhmä istahti yhteiseen valokuvaan joulupukin
kanssa.

– Silta-säätiömmekin perusajatus nojaa Pyhän
Nikolauksen tarinaan. Eli muistaisimme joulupukin
tarinassa sen perimmäisen ajatuksen heikompiosaisten
auttamisesta ja auttamisen ilosta, ei niinkään se mitä
saadaan.
Osmo Ylinampa, 92, vietti retkipäivää erittäin hyvissä tunnelmissa.
– Tämä oli mukava ja antoisa reissu. Kiittää täytyy
kovasti, kun sain olla tällaisessa tilaisuudessa mukana.
– Joulupukki on minulle tuttu jo entuudestaan, mutta hän on erikoinen supliikkimies, että hänen kanssaan
kyllä tulee toimeen, kun vaan malttaa kuunnella mitä
hän kertoo. Tämä pukki oli mukava tapaus.
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Silta-säätiön ja Rovaniemen
seurakunnan diakoniatyön
yhteistyössä järjestämä retki
Pajakylään huipentui Joulupukin
tapaamiseen. Kyseessä oli kesän
neljäs ja samalla viimeinen
retkipäivä rovaniemeläisille
ikäihmisille.

JOUNI HAGSTRÖM
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Diakonian muita
säännöllisiä kokoontumisia
KEHITYSVAMMAISTYÖ
• Kaverikammari avaa ovet lauantaina 7.9. klo 12-13.30
Nuorisokahvila Katutasossa, Kansankatu 17.
• Askartelukerho alkaa maanantaina 9.9. klo 17-18.30
Nuorisokahvila Katutasossa,
• Kansankatu 17. Paikkoja rajatusti. Ilmoittaudu Terhi Ämmälälle,
040-5807048.
• Torstaikerho aikuisille kehitysvammaisille alkaa 5.9. klo 13-15
seurakuntakodin yläsalissa. Kokoontuu aina parillisen viikon
torstaina. Lisätiedot dtt mirva.suni@evl.fi tai 040-5644639.
• Iloiset Musikantit kokoontuvat Sari Laitilan johdolla joka torstai
kello 18-19 seurakuntakodin yläsalissa, Rauhankatu 70.
Syyskausi alkaa 29.8. Lisätietoja: sarilaitila6@gmail.com.

KATULÄHETYSTYÖ
• Katulähetysillat alkavat 2.9. klo 17 seurakuntakodin yläsalissa,
Rauhankatu 70 G.
• Kokoontuu maanantaisin. Illoissa puhutaan hengellisistä asioista,
miten kasvaa suhteessa Jumalaan ja elää armahdettuna. Laulua
ja yhteistä rukousta. Kahvitarjoilu. Iltojen puhuja vieraat
ilmoitetaan myöhemmin. Tiedustelut erityisdiakoni Antti Härö,
040-7687606.

Raamattupiirit
aloittavat syyskauden
• Miesten raamattupiiri Korkalovaaran kappelissa parittomilla
viikoilla torstaisin klo 19. Seuraavan kerran 29.8.
• Lähetys- ja raamattupiiri Aapakirkolla ti
3.9. klo 18. Kokoontuu joka toinen
tiistai 10.12. saakka.
• Raamattupiiri Ounasrinteen
kappelissa 2019-20 klo 18:
18.9, 16.10, 20.11, 18.12, 15.1,
12.2, 18.3, 15.4, 20.5.
Vetäjänä Mikko Reijonen.

Seurakunnan Tiistaikerho on tärkeä kohtaamispaikka.
– Tiistaikerholaiset on erityisen hyvä porukka.
Olemme vanhoja tuttuja toisillemme, kun olemme suunnilleen samojen kylien alueelta, täältä
Lapista etupäässä, muutamia kauempaakin. Kerhomme vetäjä, diakonissa Mirva Suni on erittäin
hyvä, aivan spesialisti tähän hommaan.
Ulla ja Martti Kallatsa saivat Pajakylään kuljetuksen Niesin kylästä.
– Kaikki on mennyt hienosti. Ruoka on ollut
hyvää. Pukin tapaaminen oli loistojuttu. Martti
sanoo.
– Kyllä kannatti tulla, Ulla kiittelee.
– Kiitokset myös Mirvalle retkestä. Tiistaikerhossa kuljetaan, niin siellä nähdään hänet aina ja
halaillaankin joka kerta, Martti kertoo.
– Tiistaikerhon ohjelmassa voi olla muun
muassa bingoa tai jumppaa ja virsiä veisataan,
kaikenlaista kivaa. Ei sieltä malta olla poissa,
jatkaa Ulla.
Antti Rapakko vietti retkipäivää iloisissa
tunnelmissa.
– Näin komea ilma, kaikki tuttuja ja kaikilla on
asiaa toisilleen. Pukillakin oli nyt paremmin aikaa
jutella kuin viime talvena, jolloin oli pitkä jono ja
tapaaminen jäi lyhyeksi.
– Tiistaikerho on niin tärkeä, että ei sieltä voi
poiskaan olla. Mirva on vielä niin iloinen, niin se
vie ajatukset arkisista hommista pois kokonaan.
Antilla oli kesällä vielä luvassa uusia vierailuja
Pajakylään, kun lapsenlapset ja lapsenlapsenlapset olivat tulossa käymään.

Puheensorinasta
virren veisuuseen
Diakonissa Mirva Suni iloitsi onnistuneesta
retkipäivästä.
– Kaikki ovat olleet niin tyytyväisiä. Kiva, jos
tällainen päivä tulisi perinteeksi. Olemme nyt
saaneet syrjäkyliltä liikkeelle ikäihmisiä, jotka
muuten pääsevät huonosti kulkemaan.

Seurakunnan Nammankylien Tiistaikerho
Jouttikeron kappelilla kokoontuu joka toinen
tiistai parillisilla viikoilla.
– Kerho on todella suosittu. Parhaimmillaan
mukana on ollut 31 kerholaista. Pöytä on aina
täynnä. Aloitamme kerho aina syyskuun alussa ja
lopetamme toukokuun lopussa.
- Tiistaikerhon erikoisuus on, että siellä käy
tavallista enemmän pariskuntia, joita on puolet
kerholaisista. Useimmiten diakonian kerhoissa
käy vain naisia, mutta täällä myös miehet ovat
lähteneet matkaan.
– Erityisesti kävijöille merkitsee, että eri kyliltä
tulevat ihmiset tapaavat toisiaan. Iloisessa tapaamisessa puheensorina on niin valtava, että yritän
välillä saada puheenvuoroa. Yksi keino saada
kaikki hiljenemään on ehdottaa virttä laulettavaksi. Silloin kaikki pysähtyy ja koko väki alkaa
veisata virttä, Mirva Suni kertoo.
– Silta-säätiön näkökulmasta retkipäivät ovat
tulleet tarpeeseen ja kohderyhmä on ollut oikea.
Yhteistyö seurakunnan kanssa on toiminut hyvin
ja diakoniatyöntekijät ovat löytäneet eri puolilta
Rovaniemeä ikäihmiset, jotka ovat voineet osallistua retkipäiviin, Olli Lehtoniemi toteaa.
Silta-säätiö on Pokka-yhtiöiden perustama
säätiö, jonka tarkoituksena on edistää Joulun
sanoman ja antamisen ilon toteutumisen suomalaisen Joulupukin myötävaikutuksella kaikille
vähäosaisille.
Pasi Kokko
· Silta-säätiön perustajayhtiöitä ovat:
Olavi Pokka Oy, Napapiirin Lahja Oy,
Lapin Nahka Oy, Santa Claus Village Oy
ja Napapiirin Kehitys Oy.
· Silta-säätiölle voi tehdä lahjoituksia
tilille FI43 5645 0020 0047 50.
· Silta-säätiön puolesta Olli Lehtoniemi,
p. 040 168 5114
Lisätiedot:
· Rovaniemen seurakunta, johtava diakoni
Markku Kukkonen p. 040 503 4290,
markku.kukkonen@evl.fi
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• CBS raamattupiiri
seurakuntakodin
takkahuoneessa jatkuu
syyskaudella 9.9. klo 9.30, tällöin
aloitetaan uusi opiskeluvihko Apostolien
teot, hinta 10€/henkilö. Piiri kokoontuu joka maanantai 9.12. asti
Tiedustelut Marja Posio 0400-127189.

Ihmissuhteet
ja

Perheasiain
neuvottelukeskuksessa,
Maakuntakatu 7

seksuaalisuus

Keskusteluryhmä ihmissuhteista, seksuaalisuudesta,
ihmisyydestä ja hengellisyydestä. Tarjoaa tietoa, mahdollisuuden vertaistuelle ja avoimelle keskustelulle aiheista, joista ei
ole tilaa keskustella muualla.
Avoin kaikille, erityisesti yksineläjille tai yksinhuoltajille.
Vetäjänä pappi, seksuaalineuvojaopiskelija Susanna Sirviö.
Ryhmä on hänen lopputyö seksuaalineuvojaopinnoissa.
Toisena vetäjänä perheneuvoja Marjo Rundgren.
Kokoontumiset klo 18-19.30: 23.9., 7.10., 28.10. ja 4.11.
Ryhmä on suljettu, tällä halutaan taata turvallinen ja
luottamuksellinen ilmapiiri ryhmässä.
Ilmoittautuminen ja tiedustelut 20.9. mennessä
Susanna Sirviö, 040-4813637.
www.rovaniemenseurakunta.ﬁ
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Tervetuloa mukaan
kirkkomuskaritoimintaan!
• Muskariryhmissä lauletaan, leikitään, loruillaan, liikutaan,
soitetaan ja kuunnellaan. Ohjelmistona on sekä
perinteisiä että uudempia lastenlauluja ja loruja.
Muskarihetket tukevat myös kotien kristillistä
kasvatusta sisältäen lasten virsiä sekä muita hengellisiä
lauluja kirkkovuoden aiheiden mukaisesti.
• Perheryhmissä tärkeää on vuorovaikutus lapsen ja
vanhemman välillä sekä yhdessäolo koko ryhmän
kanssa. Perheryhmiin lapset osallistuvat yhdessä
vanhemman tai muun tutun
aikuisen kanssa.
Kirkkomuskarin
syyskauden hinta on 50
€ / 1 lapsi + aikuinen ja
sisarusryhmät 70 € /
perhe. Ryhmät on
tarkoitettu
0–5-vuotiaille lapsille.
Tarkempi lukujärjestys
löytyy osoitteesta:
www.
rovaniemenseurakunta.fi/
kirkkomuskari.
• Kuorotoimintaan valmentava muskarikuoro kokoontuu
kirkon kryptassa to klo 16.30–17.15 ja on tarkoitettu
noin 5–7-vuotiaille. Muskarikuoro on maksuton.
• Kaikkien ryhmien syyskausi alkaa viikolla 35. Vapaita
paikkoja voi tiedustella osoitteesta muskarit.rovaniemi@
evl.fi
• Kirkkomuskareita ohjaavat Sanna Koivuranta-Virtanen ja
Henna Väistö.

”Kuka viere
Enkelten siipien
havinaa, messu, Iloiset
Musikantit, Lumitähdet, pajat, lelunäyttely,
erilaisia esityksiä!
Kehitysvammaisten
valtakunnallisessa
kirkkopyhässä
29.9.2019 klo 10–15
Rovaniemen kirkolla
KIRKKOPYHÄ on kokoava tapahtuma,
jossa kehitysvammaiset ihmiset kaikkialta
Suomesta kokoontuvat yhteen nauttimaan
jumalanpalveluksesta, toistensa seurasta
sekä monipuolisesta ohjelmasta. Kirkossa on
tilaa noin 900 ihmiselle ja kirkon käytävällä
sekä etuosassa 40 pyörätuolille. Messussa
laulaa ainakin kaksi kuoroa ja selkokielinen,
selkeällä kielellä toteutettava tilaisuus kuuluu
Radio Rova Deistä. Oulun hiippakunnan
piispa Jukka Keskitalo muistaa kirkkopyhää
videotervehdyksellä.
Kehitysvammaisten valtakunnallisen kirkkopyhän teemana on Mikkelinpäivän mukaisesti
enkelit. Kirkkopyhään osallistuva totesikin
päivän aiheesta: ”Enkelit onki tärkeitä. Ne ovat
aina vierellä, vaikka niitä ei näe. Kaikilla on
oma enkeli, joka on ihan omanlainen.” Enkelien lisäksi kirkkopyhän teemana on monelle
rakkaasta Ystävän laulusta tuttu lause ”Kuka
viereesi jää”, johon tutustutaan Lapin ihmisen
näkökulmasta.

Kirkkopyhä

Tervetuloa
pyhäkouluun!
• Pyhäkoulu sunnuntaisin kirkossa klo 10 messussa
saarnan aikana. Ryhmä kokoontuu urkulehterin
takahuoneessa, käynti kirkon eteisestä opaspöydän
puolelta.
• Tila on perheiden käytössä koko messun ajan.
• Pyhäkoulu sunnuntaisin Rautiosaaressa kodeissa,
tiedustelut Marketta Haukipuro 044- 3730483.
• Punaisen talon pyhäkoulu, Länsirinteentie 4, torstaisin
klo 18-19, aloittaa torstaina 12.9.
• Oletko kiinnostunut pyhäkoulunohjaajan työstä tai
muista vapaaehtoistehtävistä lapsityössä?
• Ota yhteyttä lapsityönohjaaja seija.luomaranta@evl.fi
040-7317987

Alkaa aamukymmeneltä messulla Rovaniemen kirkossa, saarnasta vastaa kirkkoherra
Kari Yliräisänen. Messussa ovat mukana
kehitysvammaisten musiikkiryhmä Iloiset
Musikantit ja tyttökuoro Lumitähdet. Kaikille
avoin messu päättyy noin kello 11.15.
Messussa on tukiviittomia käyttävä tulkki ja
kuvitettu messuvihko. Koko jumalanpalvelus
heijastetaan myös valkokankaalle. Messun ovat
suunnitelleet vapaaehtoiset ja seurakunnan
työntekijät työryhmänä. Ehtoollista jaetaan
alttarilta ja kirkkosaliin merkityiltä paikoilta.
Ehtoollisleipä on gluteenitonta ja viini alkoholitonta.
Kirkkosalin keskikäytävän vasemman puoleiset reunapaikat ovat varattu pyörätuolia käyttäville. Kirkon ulko-oven vasemmalla puolella
on pyörätuoliliuska. Kirkkosalissa on liuska
alttarille alttarin oikeassa kulmassa virsitaulun
alla. Kirkossa on inva-wc.

Ruokailu
Tapahtuu ammattikoulun ravintola Tekuilassa (Jokiväylä 11). Ruokailuun ja sieltä takaisin
kirkolle on jatkuva linja-autokuljetus, joka
lähtee kirkon edestä heti messun päätyttyä.
Ravintola Tekuila on esteetön ja sen läheisellä käytävällä on inva-wc. Ruokailun jälkeen
ravintolasta ajaa jatkuva linja-autokuljetus
takaisin kirkolle. Pyörätuolia käyttäville ja
liikuntarajoitteisille on varattu mahdollisuus
ruokailuun kirkon viereiseen seurakuntakeskuksen ravintola Ruustinnaan (Rauhankatu
70).

Pajat ja lelunäyttely
Ruokailun jälkeen on mahdollista kiertää
seurakuntakeskuksen piha-alueelle rakennettuja pajoja, joissa paikalliset toimijat esittelevät
toimintaansa. Pajoissa ovat mukana esimerkiksi Rovaniemen Kehitysvammaisten Tuki ry ja
Lapin Metkat eli Me itse ry. Pajoista on saatavilla
muistoksi rovaniemeläistä käsityötä. Pajat ovat
päiväjuhlankin jälkeen vielä toiminnassa.

Päiväjuhla
Alkaa kirkossa kello 13.30. Luvassa muiden
muassa Pohjoisia tuulahduksia Ivalosta,
Onnen avaimet – musiikkinäytelmän
palanen, Kolpeneen näytelmäkerhon esitys sekä yhteislaulua
yhdessä Iloisten Musikanttien
kanssa! Päiväjuhlasta tehdään
ohjelmavihko, joka lähetetään
jokaiselle ilmoittautumisen
jälkeen.
Osallistumismaksu on
25 euroa, johon sisältyvät
ohjelma ja ruokailut.

9

Pääsky 28.82019

JOUNI HAGSTRÖM

esi jää...”
Lapin seurakuntien kehitysvammaistyön pappi
Terhi Ämmälä ja kehitysvammaistyön diakonissa
Mirva Suni toivottavat kaikki tervetulleiksi myös
valtakunnalliseen kirkkopyhään 29.9.2019.

2-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE

NAPEROKERHO
AAPAKIRKKO PE KLO 9-11
VIIRINKANKAAN KERHOTILA MA KLO 9-11

Naperokerho on tarkoitettu 2-vuotiaille lapsille.
Tavoitteena on edistää lapsen kasvu-, kehitysja oppimisedellytyksiä ikäkauteen sopivalla toiminnalla.
Lapsi saa leikkiä saman ikäisten lasten kanssa ja opetella
ryhmässä toimimisen taitoja. Kerhomaksu 40 € / kausi.

Ilmoittautuminen www.rovaniemenseurakunta.fi

Äitien lepoloma

alaikäisten lasten äideille
16.-17.11. Norvajärvellä

Lähtö la klo 10 kirkon parkkipaikalta, paluu su klo 15.
Ohjelmassa lepoa, keskustelua, ulkoilua, hiljentymistä...
Ohjaajina
diakoniatyöntekijä Jaana Sarajärvi ja
pastori Elina Rask-Litendahl.
Mukaan mahtuu 18 äitiä, kaikille oma huone.
Leirimaksu 30€ verkkomaksuna leirin jälkeen.
Sähköinen ilmoittautuminen 1.9. alkaen:

www.rovaniemenseurakunta.ﬁ

Miesten saunaillat
Norvajärvellä
Lähtö klo 17.30
srk-keskuksen pihalta,
Rauhankatu 70.

Illat järjestetään:
4.9., 18.9., 25.9., 23.10.,
30.10., 13.11., 27.11. ja 11.12.
Pentti Kinnunen työskenteli Sodankylän seurakunnan diakonina 1987–2008. Suunnitellut ja valmistanut puisia
eläinleluja lasten piirustusten perusteella 25 vuoden ajan. Lelunäyttelyyn voi tutustua Rovaniemen kirkolla 29.9.2019.

lisätietoja pastori
Aki Hätinen, 040-6216474
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SYYSALLAKKA | Tapahtumat

Raamattukoti-ilta ke 25.9. klo 18

Ounasrinteen kappelilla, mukana Maarit Kattilakoski.

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

Kahvitarjoilu, vapaaehtoinen maksu Raamattukodin työn tukemiseen.
Voit tutustua Raamattukodin työhön http://ﬁn.bibletranslators.org/

ROVANIEMEN KIRKKO

Torstaisin klo 18

12.9., 26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11. ja 5.12.

srk-keskuksen juhlasalissa, Rauhankatu 70.

Rukousta, opetusta, iltapalaa ja ylistystä.
Syksyn aikana käymme läpi aiheita Apostolien teoista.
Illoissa mukana Helinä Sundelin.
Esirukousta joka ilta tarjolla.

Olet lämpimästi tervetullut mukaan!
SURURYHMÄ LÄHEISENSÄ MENETTÄNEILLE

alkaa ma 21.10. klo 18-19.30
seurakunnan perheneuvonnan tiloissa, Maakuntakatu 7

Ohjaajina toimivat sairaalapappi Sanna Kerola ja
diakoniatyötekijä Marja-Leena Kivilompolo.
Ryhmä kokoontuu 5 kertaa. Seuraavat tapaamisajat
sovitaan ensimmäisellä kerralla.
Ryhmään otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä
8 osallistujaa.
Ilmoittautuminen Sanna Kerola 040-7363356

Kirkko avoinna 1.9. 2019 saakka
klo 9-21.
Sunnuntaisin klo 10 messu kirkossa.
Tiistaisin klo 8.30 Aamun rukoushetki kirkon sakastissa.
Keskiviikkoisin klo 18 arki-illan ehtoollinen kirkossa.
31.08. klo 18 Vaivatun vaellus
-konsertti. Esa Ruuttunen, laulu,
Risto Lauriala, piano.
Pääsylippu 15 €.
04.09. klo 17 urkujen esittely ja urkuvartti kirkon lehterillä. Rovaniemi-viikon tapahtuma.
04.09. klo 18 lukuvuoden avajaismessu ja uusien opiskelijoiden siunaaminen. Messun jälkeen tarjolla
iltapalaa ja mahdollisuus käydä kirkon tornissa.
06.09. klo 19 Lauluja levoksi ja lohduksi-konsertti, Hanna Ekola laulu,
Virpi Salo piano, laulu.
Vapaa pääsy, ohjelma 15€.
07.09. klo 18 Kaipaus –runoja ja
lauluja, Kati Kanto, vapaa pääsy,
ohj. 10 €. Tuotto Suomi
Unkari –seuralle.
08.09. klo 10 messu jonka yhteydessä seurakunnan uusien työntekijöiden tehtävään siunaaminen.
12.09. klo 19 Jesse Kaikurannan
Syksyn värit – konsertti. Liput 20€
tiketti.fi, ovelta 25€.
15.09. klo 18 Tuomasmessu.
16.09. klo 19 urkukonsertti, Jan
Lehtola. Vapaa pääsy, ohjelma 10€.
26.09. klo 19 Lapin Sotilassoittokunnan Oopperan juhlaa - konsertti, solistit Emilia Vesalainen-Pellas
ja Mika Nisula. Vapaa pääsy, ohjelma 15€.
29.09. klo 19 Be Still – hyväntekeväisyyskonsertti, Lauluyhtye Laudi
ja Lauluyhtye Kuura. Vapaa pääsy,
ohjelmamaksu 10-20€, tulot Pohjois-Suomen syöpäyhdistykselle
lappilaisten rintasyöpäpotilaiden
tukemiseen.

25.09. klo 18 Norvajärven leirikeskuksessa miesten saunailta. Isäntänä Unto Matinlompolo. Lähtö yhteiskyydein kirkkoherranviraston
edestä klo 17.30.
26.09. klo 18 seurakuntakeskuksessa Sanan ja rukouksen ilta.
29.09. klo 10-15 kehitysvammaisten valtakunnallinen kirkkopyhä.

KORKALOVAARA
01.09. klo 13 kappelissa messu.
Kirkkokahvit.
08.09. klo 13 kappelissa messu.
Kirkkokahvit.
09.09. klo 13 kappelilla Merimieskirkkopiiri aloittaa syyskauden.
10.09. klo 13 eläkeläisten kerho
Korkalovaaran kappelissa aloittaa
syyskauden.
15.09. klo 13 kappelissa messu.
Merisunnuntai. Merimieskirkkopiiri
järjestää kirkkokahvit.
22.09. klo 13 kappelissa messu.
Muistimessu yhteistyössä Lapin
muistiyhdistyksen kanssa.
29.09. klo 13 kappelissa messu.
Kirkkokahvit.

ALAKEMIJOKI
30.08. klo 17 kappelissa varhaisnuorten Donkkis Big Night.
01.09. klo 10 kappelissa messu.
02.09. klo 9.30 kaikenikäisten kerho Kivitaipaleessa Taipaleen koululla aloittaa syyskauden.
03.09. klo 10-12 kappelissa Puuroaamu, kaikenikäisten- ja perhekerho.
08.09. klo 10-12 kappelilla brunssi.
Aamupala, kirkkohetki, kahvit.
20.09. klo 17-19 kappelilla varhaisnuorten Donkkis Big Night.
26.09. klo 18 kappelissa Virsi-ilta,
Hirvaan diakoniakylätoimikunta
tarjoaa kahvit ruokapankin työn
tukemiseksi klo 17.30.

YLÄKEMIJOKI
01.09. klo 10 Auttin kappelissa
messu ja klo 12 Viirin kappelissa jumalanpalvelus.
15.09. klo 10 Auttin kappelissa
messu ja klo 12 Viirin kappelissa jumalanpalvelus.
29.09. klo 12 Viirin kappelissa
messu ja alueen 4v ja 70/80v syntymäpäiväjuhla.

OUNASJOKI
KESKIKAUPUNKI

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 kerran viikossa.
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
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
Viirinkankaan kerhotila, Keltakangas 2
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/
ILMOITTAUTUMISET

 1.08. klo 17 OMA-ilta srk-keskuk3
sessa.
01.09. klo 13 Siioninvirsiseurat
srk-kodin alasalissa.
04.09. klo 18 Norvajärven leirikeskuksessa miesten saunailta. Isäntänä Aki Hätinen.
Lähtö yhteiskyydein kirkkoherranviraston edestä klo 17.30.
05.09. klo 11 Kirjoitus- ja keskustelupiiri yli 60 vuotiaille seurakuntakodin takkahuoneessa aloittaa
syyskauden.
05.09. klo 17 Luottamusta Sanasta-ryhmä Perheasian neuvottelukeskuksessa,
Maakuntakatu 7.
09.09. klo 9.30 CBS-raamattupiiri
aloittaa syyskauden srk-kodin takkahuoneessa.
11.09. klo 13 srk-keskuksessa Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus.
12.09. klo 13 Rantaviirin diakoniakerho aloittaa syyskauden seurakunnan kerhotilassa, Keltakangas
2-4.
12.09. klo 18 seurakuntakeskuksessa Sanan ja rukouksen ilta.
15.09. klo 13/17.09. klo 19/22.09.
klo 15 Ääneti Sinä tulet – Kadonnut
artisti esitys seurakuntakodilla,
Rauhankatu 70 H. Vapaa pääsy, ohjelma 5€.
18.09. klo 18 Norvajärven leirikeskuksessa miesten saunailta. Isäntänä Pasi Kokko.
Lähtö yhteiskyydein kirkkoherranviraston edestä klo 17.30.

08.09. klo 11 Sinetän kappelissa
messu. Kirkkokahvit.
15.09. klo 10 Meltauksen kappelissa messu. Kirkkokahvit.
17.09. klo 10.30 Tiistaikerho Sinetän kappelissa aloittaa syyskauden.
19.09. klo 11 Kotiseutupiiri Meltauksen kappelissa aloittaa syyskauden.
22.09. klo 11 Sinetän kappelissa
messu. Kirkkokahvit.
25.09. klo 18 Meltauksen kappelissa Virsikirja tutuksi –ilta. Taksia saa
käyttää.
26.09. klo 13 Torstaikerho Maijasen kappelissa aloittaa syyskauden.

OUNASVAARA
31.08. klo 17 kappelissa varhaisnuorten Donkkis Big Night.
01.09. klo 15 kappelissa messu.
03.09. klo 9-11 Puuroaamut alkavat kappelilla.
05.09. klo 11-13 Torstaikerho aloittaa kappelilla Herrankukkarossa.
08.09. klo 15 kansanmessu kappelilla.
18.09. klo 18 kappelissa Helmiä
psalmeista-raamattupiiri aloittaa
syyskauden.
21.09. klo 17-19 kappelilla varhaisnuorten Donkkis Big Night.
25.09. klo 18 Raamattukoti-ilta
kappelilla, mukana Maarit Kattilakoski.Kahvitarjoilu, vapaaehtoinen
maksu Raamattukodin työn tukemiseen.

SAARENNAMMANKYLÄT
01.09. klo 11 Aapakirkossa messu.
Syyskauden avaus.
03.09. klo 10 Seurakuntakerho
Nahkurinpolku 5E kerhohuoneella,
klo 13 Nammankylien tiistaikerho
Jouttikeron kappelissa ja klo 18
Aapakirkolla raamattu- ja lähetyspiiri aloittaa syyskauden.
05.09. klo 10 diakoniakerho kaiken ikäisille Aapakirkolla Luukussa
aloittaa syyskauden.
Huomaa muuttunut aika!
08.09. klo 11 Aapakirkossa ja klo
13 Jouttikeron kappelissa messu.
12.09. klo 18 Aapakirkossa Virsikirja tutuksi -lauluilta.
15.09. klo 11 Aapakirkossa messu.
22.09. klo 11 Aapakirkossa messu.
22.09 klo 13 Jouttikeron kappelissa yhteislaulutilaisuus.
24.09. klo 18 Jouttikeron kappelissa virsi-ilta.
29.09. klo 11 Aapakirkossa Mikkelinpäivän messu. Sadonkorjuujuhla.

t
Katso muu
at
tapahtum
niemenwww.rova
a.fi
seurakunt
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NÄYTELMÄ |
HEIKKI JUNTTI

LUOTTAMUSTA SANASTA

Perheasiain neuvottelukeskuksessa, Maakuntakatu 7

Torstaisin klo 17
5.9., 3.10., 7.11.
ja 5.12.
Tied. Raija 040-741 8329
tai Tiina 045-268 3374.

Ryhmässä luetaan Raamattua ja
keskustellaan sairaudesta nousevista
ajatuksista ja tunteista. Kaikille avoin
ja palvelee erityisesti syöpää
sairastavia tai sairastaneita sekä
heidän läheisiään.

Yhteistyössä Pohjois-Suomen syöpäyhdistys ry.
Tule etsimään rohkeutta ja voimia elämääsi!

ÄÄNETI- SINÄ TULET,

KADONNUT ARTISTI

esitykset:

Näytelmän vanhalle naiselle (Laila Juntti) ja nuorelle miehelle (Roope King) yksinäisyys on tuttua.

Yksinäisyyden monet
kasvot esillä näytelmässä
SUOMALAISET ovat monella mittarilla mitattuna
maailman onnellisin kansa. Kuitenkin parisuhde,
perhe ja ystävät ovat tutkimusten mukaan monen
ihmisen onnen mittareita. Millaista ihmisen elämä
on, jos sosiaalisia suhteita ei olekaan? Entä, jos
ihminen kokee yksinäisyyden raskaana?

Diakoniatyöntekijälle
tuttu ilmiö
Seurakunnan diakoniatyössä on nähty konkreettisella
tavalla yksinäisyys yhtenä aikamme suurista ihmisyyttä syövistä ongelmista. Diakoniatyöntekijä Laila
Juntti on työryhmän jäsenenä ollut tekemässä tekstejä
produktioon. Hän myös näyttelee vanhaa naista.
– Jokaisella ihmisellä on joku käsitys yksinäisyyden
kokemuksesta ja työryhmä halusi pureutua näihin
tilanteisiin, Laila Juntti kertoo. Hänen mukaansa diakoniatyöntekijän todellisista työelämän kokemuksista
käsin on ollut helpompi eläytyä yksinäisen vanhan
naisen rooliin.
Vanhan naisen yksinäisyyden lisäksi esityksessä
nähdään pienen lapsen, nuoren miehen, yksinhuoltajaäidin ja artistin yksinäisyyttä. Yksinäisyydellä voi
olla hyvin eri-ikäisen ihmisen kasvot.
– Juuri se onkin paradoksaalista yksinäisyydessä,
että väkijoukossakin voi tuntea yksinäisyyttä. Arkielämässä on tilanteita, joissa kohtaa muita, mutta voi silti kokea valtavan syvää yksinäisyyttä. Tämän teoksen
yksinäisyys on sitä kaikkein raastavinta yksinäisyyttä,
joka alentaa ihmisen hyvinvointia.
Alusta saakka teosta käsikirjoitettaessa on haluttu
miettiä erityisesti sitä, että jokaisella ihmisellä on
mahdollisuus olla lieventämässä toisen tuskaa ihan
vain tulemalla rinnalle, olemalla käytettävissä kuulevana korvana ja juttukaverina.

”

Kosketus on kevyt
katse rakkauden,
sielun hipaistessa
hiljaa toisiaan.
Laila Juntti

Työryhmä:
Sanna Blanco Sequeiros
Matilda Harju
Pauliina Harju
Laila Juntti
Kaisa Lakkala
Harriet Urponen

Ohjaus: Kaisa Lakkala
Sävellykset: Harriet Urponen
Valot: Hannu Friman
Käsikirjoituksen ja ohjauksen
mentorointi: Tuula Väisänen
Vapaa pääsy!
Käsiohjelma 5€

Esitys on tuotettu Kansalaisfoorumin ja Rovaniemen seurakunnan tuella

KEHITYSVAMMAISTEN OMAISTEN
VIRKISTYSPÄIVÄ
Norvajärven leirikeskuksessa
la 26.10. klo 12-17
12 Lounas
13 Yhteislaulua ja muuta ohjelmaa kodalla
14 Nokipannukahvit kodalla
14.30-15.30 Ulkoilua piha-alueella
15.30-17 Saunat käytössä ja makkaranpaistoa kodalla
Osallistumismaksu 10€

Ilmoittautumiset ja ruokavaliot 11.10. mennessä
Diakoniatyö, mirva.suni@evl.ﬁ 040-5644639

PUUROAAMUT
Ounasrinteen kappelissa

joka tiistai alkaen
3.9. klo 9-11

Ilmainen aamupuuro lisukkeineen ja kahvit.
Lapsiperheillä mahdollisuus jatkaa perhekerhossa
lapsityön tiloissa klo 9.45.
Kävijöiden kesken arvotaan yllätyspalkinto joka kerta!
Jaetaan kauppojen ylijäämäruokaa!
Joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina vierailija kertomassa
ajankohtaisesta aiheesta.
Joka kuukauden toisena tiistaina vaatteiden vaihtopäivä!

Lähimmäisyys lääkkeeksii
yksinäisyyteen
– Meillä jokaisella on kokemuksia, jossa näemme
ihmisen, jonka kohdalla mietimme hänen tilannettaan. Olisiko mahdollista silloin rohkaistua kohtaamaan, katsomaan silmiin ja kysäistä häneltä, että
mitä hänelle kuuluu? Näin voisimme itse olla ikään
kuin Jumalan työtovereita välittämässä ja rakastamassa lähimmäistämme, Laila Juntti pohtii.
Teoksen kantaesitys oli toukokuussa ja muutamia
esityksiä on syyskuussa.
– Estystä on rakennetty helposti liikuteltavin kulissein ja siksi olisi periaatteessa mahdollista esittää
sitä siellä, missä yksinäisyydestä halutaan avoimesti
keskustella, Laila Juntti vinkkaa.
Harriet Urponen

Su 15.9. klo 13
Ti 17.9. klo 19
Su 22.9. klo 15
seurakuntakodilla,
Rauhankatu 70 H.

Tiedustelut: Antti Härö 040-7687606, Mari Pohjanen 040-7617448,
Marja-Leena Kivilompolo 040-7604538

Muurolan kappelissa

joka toinen tiistai alkaen
3.9. klo 10-11

Herkullinen aamupuuro leivän ja kahvin kera!
Puuroaamun jälkeen voit osallistua
kaikenikäisten- tai perhekerhoon.
Matilda Harju esittää näytelmässä pientä tyttöä.

Ääneti-Sinä tulet, Kadonnut artisti esitykset
syyskuussa:
Su 15.9. klo 13, ti 17.9. klo 19 ja su 22.9. klo 15.
Seurakuntakodin salissa, os. Rauhankatu 70 H.
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KOULUIKÄISILLE |
Kouluikäisten
leirit
6.-8.9. Hiihtoleiri
Järjestää varhaisnuorisotyö
yhteistyössä Ounasvaaran
hiihtoseuran kanssa kaikille
9-15 vuotiaille tytöille ja pojille
Norvajärvellä. Leikkiä, laulua,
peliä ja yhdessäoloa. Ei edellytä
urheiluseuran jäsenyyttä eikä
urheilutaustaa.
Leirin hinta 24€. Tiedustelut
Ari Jarva 0400-194845

14.-15.10. WWJD
(What would Jesus do)-leiri
kokoaa 5-8 luokkalaiset Norvajärvelle Ollaan ulkona ja sisällä, videoidaan, musisoidaan,
hengaillaan hyvässä seurassa ja
heittäydytään täysillä eeppiseen
leirimeininkiin.
Leirin hinta 24€. Ilmoittautuminen 1.9.-6.10. Lisätietoja
Juho Rinne 040-3582135.

16.-17.10. Supervoimii! -leirillä
puuhailevat 1-4 –luokkalaise
Norvajärvellä. Tule mukaan syksyn parhaalle leirille, jossa heittäydytään pohtimaan minkälaisia

supervoimia meiltä löytyykään!
Minkälaisen sankarin sinä löydät
itsestäsi? Supervoimii!-leirillä
leikitään ja lauletaan, herkutellaan ja hiljennytään. Leirille
mahtuu mukaan 25 leiriläistä.
Ensi kertaa ilmoittautuvilla
on etuajo-oikeus leiripaikkoja
jaettaessa.
Leirin hinta on 24€, ilmoittautuminen 1.9.-6.10. Lisätietoja Taru
Spännäri 040-7321989.

Kouluikäisten
kerhot
alkavat 9.-13.9. Millaisia kerhoja
ja missä selviää nettisivuiltamme.
Eri alueilla on paljon monipuolisia kerhoja eri ikäisille koululaisille. Käy tsekkaa tarjonta ja
ilmoittaudu mukaan! Ohjaajien
tiedot ja ilmoittautumisohjeet
löytyvät kerhotiedoista.

Tule ideoimaan, videoimaan,
esiintymään ja editoimaan
Tubekerhoon Ounasrinteen kappelille Herran
Kukkaroon klo 16-19.
Tehdään yhdessä mah-

Tule ideoimaan, videoimaan, esiintymään ja editoimaan
Ounasrinteen kappelille Herran Kukkaroon klo 16-19
torstaisin 5.9., 3.10., 21.11. ja 12.12.
You tubeen

PERHEKERHOT
Tule lasten kanssa perhekerhoon!
Perhekerhoissa kokoontuvat vanhemmat tai
hoitajat alle kouluikäisten lastensa kanssa kerran
viikossa 1,5-3 tunniksi kerrallaan.

Tiistaisin

Aapakirkko avoin perhekerho klo 9-12
Koskenkylä klo 10-11.30
Korkalovaaran kappeli klo 12-14
Muurolan kappeli klo 10-12, joka toinen tiistai
Ounasrinne klo 9.30-11
Seurakuntakoti avoin perhekerho klo 9-12

Keskiviikkoisin

NUORILLE |
Nuortenleiri 2004
syntyneille ja sitä
vanhemmille 11.-13.10.
Norvajärvellä
Tule mukaan viettämään laatuaikaa. Luvassa hyvää seuraa,
ruokaa, saunomista, löhöilyä ja
pelailua! Otetaan niskalenkki
syksyn pimeydestä ja vietetään
yhdessä ihan hiiskatin hyvä viikonloppu!
Leirille mahtuu mukaan 25
nuorta. Hinta 32€ alle 18v ja 52
€ yli 18v.
Ilmoittautumiset 1.-30.9. Mukana
Jenni Rautio, Taru Spännäri ja
Jere Turpeinen.

Donkkis Big Night-illat
Hei kaikki alakouluikäiset!
Donkki-aasi saapuu pitämään
mahtavia toimintailtoja Muurolan ja Ounasrinteen kappeleilla!
Illat ovat ilmaisia, järjestää Rovaniemen seurakunnan lapsi- ja
nuorisotyö. Mukanaan voi myös
tuoda nyyttäriherkkuja! Jos olet
vähintään 6. luokalla tai aikuinen, voit alkaa myös oranssipaitaiseksi Donkkisohjaajaksi ja
auttaa illan järjestelyissä ja pitää
ikiomaa toimintapistettä!
Illat klo 17-19:
Muurolan kappeli pe 30.8., 20.9.,
11.10., 29.11.
Ounasrinteen kappeli la 31.8.,
21.9., 12.10., 30.11.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset
ohjaajaksi: nuorisotyönohjaaja
Juho Rinne 040-3582135.

Tubekerho

K12

Tehdään yhdessä

tavia videoita Youtubeen. K12.
5.9. 3.10. 21.11. 12.12.
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15.–17.11. Maata Näkyvissä
–festarit Turussa
Ilmoittautuminen netissä 1.10.
saakka. Hinta 85€. Lisätietoja
Jere Turpeinen 040-5469408 ja
Jenniina Heikkilä 040-7300153.

Syksyn 2019 itu- ja isosleirit
Ituleireilemään lähtevät tänä
vuonna rippikoulunsa käyneet.
Isosleirit on tarkoitettu ituvuoden
käyneille.
25.-27.10. Isosleiri 1. Ilmoittatuminen 13.9.-10.10.
1.-3.11. isosleiri 2. Ilmoittatuminen 13.9.-10.10.
22.-24.11. ituleiri 1 (Alakemi-

joki – Ounasjoki – Ounasvaara
- Korkalovaara)
Ilmoittautuminen 13.9.-7.11.
29.11.-1.12. ituleiri 2 (Saaren-Nammankylät – Yläkemijoki
– Keskikaupunki) Ilmoittautuminen 13.9.-7.11.

Haluatko vuonna 2020
riparille ja ilmoittautuminen
on unohtunut?
Ei hätää, laita viestiä Meritalle
040-7301965 tai merita.orell-kiviniemi(ät)evl.fi.
Nettisivuilta rippikouluvaihtoehdoista voit tarkistaa, mille
riparille mahtuu vielä.

Aapakirkko iltaperhekerho klo 17.30-19

Torstaisin

Helmikammari iltaperhekerho klo 17.30-19
Sinetän kappeli avoin perhekerho klo 9-11.30
Viirin kappeli klo 9.30-11.30, joka toinen torstai

Perjantaisin

Nivavaaran kerhotila klo 9.00-11
Korkalovaaran kappeli avoin perhekerho klo 9.00-12
Vauvakahvila Katutasolla klo 10-12

LASTEN JA PERHEIDEN
ROVANIEMEN SEURKAUNTA

SYKSYN 2019
TUOMASMESSUT

Rovaniemen kirkossa klo 18

Su 15.9., 13.10., 10.11. ja 8.12.
Pysähdy, lepää ja löydä voimaa.
Kirkosta löytyy paikka sinulle.
Olet lämpimästi tervetullut!

VÄRITYSTEHTÄVÄ | Piirros Juho Rinne
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JOUNI HAGSTRÖM

Kanttorit Laura
Alasaarela ja
Lauri Ahola
odottavat
innolla nuoria
seurakunnan
musiikki
toimintaan
mukaan.

Israelilaista
kansantanssia
OUNASRINTEEN KAPPELILLA,
SAARUANTIE 3.
OSALLISTUJILTA ei edellytetä aiempaa tanssitaustaa,
harjoittelemamme israelilaistanssit ovat piiritansseja, joten
paria ei edellytetä.
Monet tansseista pohjautuvat Raamatun Sanaan, osa on
messiaanisia. Olet tervetullut mistä tahansa kristillisestä
seurakunnasta. Rukoilemme harjoituksissa kristittyjen yhteyden puolesta. Siunaamme harjoituksissa myös Israelia.
Ota harkkoihin mukaan liikuntaan sopiva asu, juomapullo ja liukumattomat tossut/sisäpelikengät. Kouluikäiset
lapset ovat myös tervetulleita. Tule avoimin mielin!
HARJOITUKSET klo 10 - 11.30 lauantaisin:

7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 16.11., 30.11. ja 14.12.
Rovaniemellä toimii myös israelilaistanssin harrastajaryhmä Yehuda. Yehuda on hepreaa ja tarkoittaa ’saan ylistää’. Se
on palvellut mm. vuonna 2018 toteutetussa Kansanmessussa Korkalovaaran kappelilla ja keväällä 2019 Ounasrinteen
kappelilla. Tilauksesta tanssitaan myös erilaisissa juhlissa.
Ryhmässä on tilaa uusille ylistäjille.

Musiikkia nuorille
Rovaniemen seurakunnassa
KUORO ei ole pelkästään lasten
ja ikäihmisten harrastus, vaan
Rovaniemen seurakunnasta löytyy
tarjontaa myös nuorille laulajille
ja musiikinharrastajille. Syksy tuo
erityisesti nuorille seurakuntalaisille paljon uutta jo olemassa
olevien musiikkiryhmien rinnalle.
Perinteisemmän kuoromusiikin
harrastajille kanttori Lauri Ahola
aloittaa syyskuussa aluksi projektiluontoisena klassisen nuorten
kuoron. Kuorossa lauletaan kolmeja neliäänistä sekakuoromusiikkia.
Kuoro on tarkoitettu rippikoulun
käyneille laulajille.
Kevyemmän musiikin ystäville
sopii nuorisokanttori Laura Alasaarelan luotsaama Gospelkuoro.
Ohjelmistossa on niin suomenkuin englanninkielistä uudempaa
hengellistä musiikkia. Lauluja
lauletaan pianon, rytmisoitinten ja
bändinkin säestyksellä. Gospelkuoroon ei ole koelauluja ja mukaan
voi tulla myös kesken kauden.
Kuoroon ovat tervetulleita kaikki

yläasteikäisistä opiskelijoihin ja
nuoriin aikuisiin.
Uutta seurakunnan musiikkitoiminnassa ovat bändikerhot.
– Kerhoissa bändisoittamisesta
kiinnostuneet lapset ja nuoret pääsevät tutustumaan bändisoittimiin.
Opettelemme yhdessä soitinten
alkeita ja tunnustelemme, mikä soittimista tuntuu omimmalta. Kerhoista muodostuu toivon mukaan ajan
myötä porukoita, joiden kesken voi
perustaa ihan oikean, oman bändin,
kertoo kerhoista vastaava Laura
Alasaarela.
– Tavoitteena on, että kerholaiset
ovat tulevaisuudessa tiiviisti mukana
seurakunnan tilaisuuksissa, yhdessä
muun muassa Gospelkuoron
kanssa. Mukaan ovat tervetulleita
kaikki kuudesluokkalaiset ja sitä
vanhemmat.
Alasaarela muistuttaa, että seurakunta lukuisine tilaisuuksineen
tarjoaa musiikin harrastajille loputtomasti mahdollisuuksia osallistua
ja palvella lahjoillaan. Erityisesti

LISÄTIEDOT vapaaehtoistyöntekijä Sirkka Juntunen
sirkka.juntunen(at)gmail.com tai 040-5589091.

nuorille suunnattuja messuja toteutetaan pitkälti vapaaehtoisvoimin.
– Musiikkivapaaehtoisuus on oiva
tapa päästä musisoimaan yhdessä ja
tutustumaan uusiin ihmisiin. Kerron mielelläni lisää mahdollisuuksista, jos tällainen tehtävä seurakunnassa kiinnostaa, kannustaa Laura
Alasaarela.

Mitä, missä, milloin?
• Klassisen nuorten kuoron harjoitukset kirkossa torstaisin
klo 17.30. Aloitus 19.9.
• Gospelkuoro keskiviikkoisin
kirkon kryptassa 11.9. alkaen
klo 16.30
• Kuoroihin ei ole koelauluja!!!

Tervetuloa lämminhenkisiin
perhemessuihin Ounasrinteen ja
Muurolan kappeleilla.
Messun päätteeksi tarjolla
ruoka ja kahvi sekä askartelua lapsille.

Ounasrinteen kappelilla 6.10., 3.11. ja 1.12. klo 15-17
Muurolan kappelilla 10.11. klo 14-16

• Bändikerhot alkavat torstaina
12.9 klo 15 Aapakirkolla ja klo
17 seurakuntakeskuksen bänditilassa.

Varhaisnuorten

Hei alakouluikäiset!
Donkki-aasi saapuu pitämään
mahtavia toimintailtoja
Muurolan ja Ounasrinteen kappeleilla!
Illat ovat ilmaisia, ne järjestää seurakunnan lapsija nuorisotyö. Voit tuoda nyyttäriherkkuja!
Jos olet vähintään 6. luokalla tai aikuinen,
voit alkaa myös oranssipaitaiseksi
Donkkisohjaajaksi ja auttaa illan järjestelyissä ja
pitää ikiomaa toimintapistettä!

Muurolan kappelissa klo 17:
30.8., 20.9., 11.10. ja 29.11.
Ounasrinteen kappelissa klo 17:
31.8., 21.9., 12.10. ja 30.11.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset ohjaajaksi:
nuorisotyönohjaaja Juho Rinne 040 3582135

14

28.8.2019 Pääsky

MUSIIKKIA |

TUTUKSI |
Susanna Sirviö

Kuvassa:
Risto Lauriala
(vas) ja Esa
Ruuttunen
konsertoivat
kirkossa
lauantaina
31.8.

JOUNI HAGSTRÖM

seurakuntapastori

Hengellisyys ja seksuaalisuus menevät syvälle
ihmiseen, Susanna sanoo.

SUSANNA SIRVIÖLLÄ on takanaan vauhdikas kesä.
– Kesäpappina riitti monenlaista työtä. Hieman yllättäen löysin itseni kahdelta rippileiriltä,
mutta ne olivatkin positiivisia yllätyksiä.
Susanna puhuu nuorille rippileiristä Jeesus-kuplana.
– ”Riparilla” saa olla viikon ihan ydinasioiden äärellä ja elää Jeesus-kuplassa, rukoilla,
kuulla Sanaa, viettää aikaa yhdessä. Arjessa on
monesti vaikeaa elää tällaisessa kuplassa, mutta
rippileirillä se onnistuu täydellisesti.
Sodankylästä lähtöisin oleva pappi kertoo
kasvaneensa hengelliseen elämään.
– Kotini ei ollut mitenkään hengellinen,
mutta ehkä hengellisyys näkyi siinä, että mi-

”

Rippileirillä
nuori saa elää
Jeesus-kuplassa.
nut laitettiin seurakunnan päiväkerhoihin ja
leireille. Rippileirin jälkeen jatkoin isosena ja
avustajana, ja päädyin kirkolle töihinkin.
– Jeesus on ollut minulle ilon asia jo lapsuudestani. Kun lauloin vielä kotona päiväkerhosta
oppimaani laulua ja tanssin mukana, niin äiti
ihmetteli, voiko Jeesus-lauluja tanssia. Olin
vastannut, että ilman muuta. Vuosien varrella
ilo on vain syventynyt.
Rovaniemen seurakunta oli Susannan ensimmäinen kesäteologin paikka, vuosina 2011
ja 2012.
Susannan perheessä on aviomies sekä kaksi
poikaa, 3-vuotias ja 1,5-vuotias.
– Mieheni kanssa teemme vuorotyötä. Joskus on jopa vapaapäiviä yhtä aikaa.
Vapaa-ajallaan laulua harrastava Susanna on
ottanut yksinlaulutunteja ja laulaa Tuomaskuorossa.
– Laulusta olen löytänyt jutun, jossa voin
kehittyä ja samalla unohtaa kaiken muun.
Maaliskuussa Susanna aloitti seksuaalineuvojaopinnot Peräpohjolan Opistossa. Osana
opintojaan hän käynnistää Rovaniemellä
Ihmissuhteet ja seksuaalisuus -ryhmän.
– Ryhmä kokoontuu neljä kertaa. Silloin
pääsee luottamuksellisessa ilmapiirissä keskustelemaan ihmissuhteisiin ja seksuaalisuuteen
liittyvistä teemoista.
Susanna on erityisen vaikuttunut häpeää
käsittelevästä tutkimuksesta.
– Teologian professori Paavo Kettusen tutkimuksen mukaan suomalaiset häpeävät eniten
hengellisyyteen ja seksuaalisuuteen liittyviä
asioita.
– Seksuaalisuus ja hengellisyys menevät
hyvin syvälle ihmiseen ja kysymys molemmissa
on: kelpaanko minä? Jumala-suhteessa kysytään, kelpaanko Jumalalle ja seksuaalisuudessa,
kelpaanko minä kumppanille, Susanna Sirviö
pohtii.
Pasi Kokko

Vaivatun vaellus
Laulusarja baritonille ja pianolle.
Rovaniemen kirkossa 31.8. klo 18.
Pääsymaksu 15€.
Esa Ruuttunen laulu,
Risto Lauriala piano.

ELÄMÄ. Matka. Vaellus. Joskus vaivalloista. Usein myös suurta virkistystä ja iloa.
Viipyillessään Siionin virsien äärellä
Jaakko Alatalo, Nivalassa syntynyt,
Lapissa elämäntyönsä tehnyt valokuvaaja ja laulunlyömä käsikirjoittaja,
löysi useista virsistä samaa vaivaisen
vaelluksen tuntua, jota on saksalaisen
Franz Schubertin maanmiehensä
Wilhelm Müllerin runoihin säveltämässä laulusarjassa Winterreise- Talvinen matka. Tuo teos ja monet Siionin
virsien sävelmät ovat jopa syntyneet
samoihin aikoihin.
Siionista Jaakko valitsi tukun mieluisimpia, vaelluksen henkeen sopivia
virsiä ja sai niiden viitoittamalle polulle
houkutelluksi säveltäjä- kirkkomuusikko Juhani Haapasalon, jonka

sävelkynän piirrot loivat viidentoista
virren kokoelmasta laulusarjan Vaivatun vaellus baritonille ja pianolle.
Matkalle lähtivät mukaan laulutai-

teilija Esa Ruuttunen ja pianotaiteilija
Risto Lauriala, joiden juuret ovat
myös Nivalan ja Kalajokilaakson maisemissa. Heidän yhteinen ensiesiintymisensä tapahtuikin Nivalassa omana
ylioppilaspäivänään 1969. Yhteinen
musiikkimatka on sittemmin jatkunut lukuisin konsertein eri puolille
Suomea.
Papiksi valmistuttuaan Esa toimi
kymmenen vuotta virassa Temppeliaukion kirkossa, kunnes laulajan
ammatti vei voiton ja seurasi kiinnitys
Kansallisoopperaan sekä vierailukiinnityksiä ooppera- ja konserttisolistiksi
moniin Keski-Euroopan suuriin oopperataloihin, Yhdysvaltoihin, Etelä-Amerikkaan, Japaniin ja Venäjälle.
Risto toimi taiteilijauransa ohessa
vuosikymmenten ajan Sibelius-akatemiassa säestyksen lehtorina. Orkesterisolistina, omin konsertein, kamarimuusikkona ja liedpianistina hän on
esiintynyt lukuisissa Euroopan maissa
sekä Japanissa, Venäjällä, Yhdysvalloissa ja Etelä-Amerikassa.

Jan Lehtolan
urkukonsertti
kirkossa 16.9. klo 19.
Vapaa pääsy, ohjelma 10€.

Jesse Kaikurannan
Syksyn värit
– konsertti
kirkossa 12.9. klo 19.
Liput 20€ tiketti.fi, ovelta 25€.

SUOMEN yhden valovoimaisimman tulkitsijan, Jesse Kaikurannan Syksyn värit -konsertissa
kuullaan maanläheisiä lauluja
Lapin ruskasta, tuttuja hengellisiä
sävelmiä ja artistin omia suurimpia hittejä. Jessen turvallinen ja
levollinen ääni soi upeasti kirkkomiljöössä. Tervetuloa syksyn ruska-ajan ainutlaatuiseen konserttiin
Rovaniemen kirkkoon!
The Voice Of Finland 2012
-kisassa kärkeen sijoittunut Jesse
Kaikuranta on upea tulkitsija. Esiintymiset 2000–luvulta lähtien niin
musiikki- kuin teatterilavoillakin
ovat tehneet Jessestä uskottavan ja
aidosti koskettavan artistin.

MUSIIKIN tohtori Jan Lehtola konsertoi Lapissa syyskuun alussa. Jan
Lehtola on tunnetuimpia kansainvälisiä urkutaiteilijoitamme massamme.
Hän opettaa päätyökseen Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa Kuopiossa urkujensoittoa. Tämän lisäksi
hän konsertoi laajalti ja kirjoittaa.
Viime marraskuussa hän debytoi
BBC Philharmonic -orkesterin solistina soittaen Kaija Saariahon Maan
varjot uruille ja orkesterille. Kuluvan
kauden aikana Lehtola konsertoi
Saksassa, Luxemburgissa ja Italiassa. Jan Lehtolan discografia sisältää
lähes 50 äänitettä. Äänitteiden lisäksi
Lehtola on julkaissut tutkimuksia;
hän on toimittanut Oskar Merikannon kirjeet ulkomailta vaimolle
Liisalle. Jan Lehtola on kysytty
asiantuntija urkuhankkeissa. Hän on
tälläkin hetkellä mukana usean historiallisen soittimen restaurointiprojektissa sekä Helsingin Musiikkitalon
konserttisalin urkutyöryhmässä,
jonka tehtävänä on suunnitella salin
uudet urut.
Lehtola esittää konsertissaan ro-

mantiikan ajan teoksia säveltäjäniminä
Otto Olsson, Sulo Salonen Arthur
Bird ja Oskar Merikanto. Konsertissa kuullaan vasta viime joulukuussa
löytynyt ja Lehtolan huhtikuussa
kantaesittämä Oskar Merikannon
ennen tuntematon teos Kromaattinen
fantasia. Konsertin päättää Johann Sebastian Bachin laaja Es-duuri-preludi
ja fuuga, joka on Bachin viimeinen
laaja tämän lajityypin sävellys. Lehtola
tuo mukanaan levyjään ja kirjojaan,
joita voi hankkia edulliseen hintaan
konsertin yhteydessä.
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Ilo ja riemu!
– Laulun ja Soiton
päivän kuorojen
yhteiskonsertti

Pekka Simojoki ja Häikäisevän kirkas
-kiertue Rovaniemellä
kirkossa 8.10. klo 19.
Liput 20€ tiketti.fi, ovelta 25€.

PEKKA SIMOJOKI julkaisi uuden
ylistyslevyn Häikäisevän kirkas viime
syksynä. Näiden uusien ja vanhempien Simojoen ylistyslaulujen pohjalta
toteutetaan kirkkokiertue syyskuussa
2019. ”Voi, mikä riemu, Häikäisevän
kirkas, Siunattu olkoon hän, Pyhän

kosketus, Suurenmoinen…” ja monet
muut rakastetut laulut vievät Pyhän
ääreen. Iloa ja valoa on ilmassa.
Kiertueen tuottavat Kansan Raamattuseura ja Hengen uudistus kirkossamme yhteistyössä Ohjelmatoimisto
Kristallin kanssa. Konsertti on osa
Kristuspäivä 2019 -kiertuetta.
Konserttien musiikista vastaa
Simojoen lisäksi Make Perttilän joh-

tama yhtye, jossa soittavat Joonas
Kasurinen (koskettimet), Ville
Salminen (kitarat), Pasi Ryökkynen (basso), Mikko Pettinen
(trumpetti ja laulu) ja Sami Koskela (rummut). Laulusolisteina Mirkka
Paajanen, Maija Lehtinen ja Heidi
Simelius.

Hanna Ekolan konsertista
lepoa, lohtua ja toivoa
Rovaniemen kirkossa perjantaina
6.9. klo 19.

VALOA, voimaa, lohtua ja toivoa on
kuulijalle luvassa lämminhenkisessä
ja hoitavassa Hanna Ekolan Lauluja levoksi ja lohduksi -konsertissa
Rovaniemen kirkossa perjantaina 6.9.
klo 19.
Konsertin sielukkaat, kuulijaa lähelle
tulevat tulkinnat elämänmakuisista lauluista kertovat elämän iloista ja suruista
sekä siitä, mistä matkalle voi saada
voimaa ja lohtua.
Jo liki 30 vuotta valtakunnallisesti
konsertoinut Hanna Ekola on hiljattain julkaissut 13. levynsä Taivaanrakas, jossa on 12 laulajan itsensä
sanoittamaa laulua luopumisesta,
selviytymisestä, kiitoksesta ja toivosta.

Laulujensa lisäksi Hanna Ekola on
julkaissut 26 ajatelma- ja runoteosta.
Hanna on teksteillään ja lauluillaan
osannut sanoa jotain suurta yleisöä
syvältä koskettavaa, mistä kertoo se,
että hänen kirjojaan on myyty noin
satatuhatta ja levyjä noin kaksisataatuhatta kappaletta.
Hanna on myös palkittu Emma-patsaalla ja Vuoden kiinnostavin kirja
-palkinnoilla.
Hanna Ekolan kanssa musisoi pianisti-laulaja Virpi Salo. Heleä-ääninen
Hanna ja tummaääninen Virpi ovat
esiintyneet yhdessä jo vuodesta 1995
lähtien. Saumattomasta yhteistyöstä
syntyy herkkä ja puhutteleva kokonaisuus ja konsertissa kuullaan myös
heidän duettoaan.
Lauluja levoksi ja lohduksi –kon-

serttiin ovat kaikki lämpimästi tervetulleita.
Konserttiin myydään 15 euron hintaisia ohjelmia ovelta (käteismaksu).

Rovaniemen alueen kuoroja johtajineen
Rovaniemen kirkko
Sunnuntai 6.10. klo 15.
Vapaa pääsy, ohjelmamaksu 10 € alueen kuorojen toiminnan kehittämisen tueksi.

SUOMEN Laulajain ja Soittajain Liiton
Lapin piiri kokoaa Rovaniemen alueen kuorot
suureen yhteiskonserttiin Laulun ja Soiton
päivän kunniaksi sunnuntaina 6.10.
Kuorot esiintyvät Rovaniemen kirkossa
musiikin iloa ja riemua kuvastavilla kappaleilla
ja konsertti päättyy juhlavaan yhteisnumeroon.
Jo aiemmin perinteenä ollut lokakuun konsertti
saa näin uuden alkunsa.
Valtakunnallista Laulun ja Soiton päivää on
juhlittu Suomessa jo vuodesta 1993 alkaen.
Kuoro- ja soitinharrastajien musiikkiliittojen yhdessä ideoimana päivänä on tarkoitus
tarjota matalan kynnyksen musiikkitapahtumia
kaikelle kansalle ja esitellä sitä suurta kirjoa,
jota harrastajamusiikki voi osallistujilleen ja
kuulijoilleen olla.
Rovaniemellä Laulun ja Soiton päivää on
vietetty vuosien saatossa eri tavoin. Konserttimuodot ja kokoonpanot ovat vaihdelleet,
samoin tapahtumien järjestäjä. Välillä on
kokoonnuttu yhteen ja välillä esiinnytty kukin
ryhmä erikseen. Pitkään aiemmin toiminut
perinne oli Sulasolin järjestämä kuorojen yhteiskonsertti Rovaniemen kirkossa.
Muutaman vuoden tauon jälkeen on Lapin
piiri päättänyt elvyttää tapahtumaa kaikille
avoimena iloisena musisointihetkenä. ”Lauluhaluja selvästi on, joten mikseipä tällaisellekin
vapaamuotoiselle ja avoimieliselle tapahtumalle
ole paikkansa isompien teemakonserttien ohella”, pohtii piirin puheenjohtaja Mikko Vehkaperä piirin vuosittaista toimintaa.
Tilaisuuden järjestäjänä toimii paikkakunnallinen kuorojärjestö Sulasolin Lapin piiri ja
myös konserttiesiintyjien rungon muodostavat
piirin jäsenkuorot. Estradi on kuitenkin avoin
myös kaikille muille alueen lauluryhmille.
Kukin kuoro ja lauluryhmä pääsee esittämään
pari laulun ja soiton iloa ja riemua kuvastavaa
kappaletta muille kuoroille ja yleisölle ennen
yhteistä päätösnumeroa.
Yhteen kokoontumisella on aina voimaannuttava vaikutus. Jokaiselle löytyy oma paikkansa, mutta yhdessä ollaan enemmän kuin
osiemme summa.

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 | Noora Hietanen p. 040 670 0277 noora.hietanen@evl.fi |
Lehtityöryhmä: Kari Yliräisänen pj., Jouni Hagström, Noora Hietanen, 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 25.9.2019 | Aineisto ma 9.9.2019.
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Jukka Jämsén tekee kirkossa tilaa armolahjoille:

”Jumalanpalvelukset muutettava
juhlasaleista tupakeittiöiksi”
JUKKA JÄMSÉNIN mukaan Pyhän
Hengen toiminta on jäänyt länsimaiden
kirkoissa usein piiloon.
– Herätysliikkeissä on ollut karismaattinen alku. Valistuksen ajasta 1700-luvulta
olemme vain olleet niin järkikeskeisiä, erotelleen uskonasiat ja tosiasiat. Länsimaissa
ei ole oikein soveliasta puhua hengellisistä
kokemuksista, vaan olemme vaienneet Raamatun armolahjoista.
– Sen sijaan kasvavissa luterilaisissa
kirkoissa Etiopiassa ja Tansaniassa ihmisiä
paranee rukouksilla, profetoiminen on arkipäiväistä ja kielillä puhuminen normaalia.
Lapuan hiippakunnan hiippakuntasihteerinä (lähetys- ja kansainvälinen työ) toimiva
Jukka Jämsén on jo parikymmentä vuotta
vastannut johtajaretriittitoiminnasta Suomen New Wine -liikkeessä.
– Liike on hyvä, eurooppalaisille sopiva
versio edellä mainituista armolahjoista. Kysynnästä päätellen liike voisi olla rakentava
ja maltillinen tapa löytää uudestaan asioita,
jotka jo Lutherille olivat tuttuja, mutta jotka
ovat matkan varrella painuneet piiloon.

JOUNI HAGSTRÖM

Pastori Jukka Jämsén rohkaisee kirkkoa muutoksiin ja uuteen hengelliseen elämään.
– Olisi kiva, jos jumalanpalvelukset muuttuisivat juhlasaleista tupakeittiöiksi.
Toivon, että meille tulisi rupattelukulttuuri Taivaallisen Isän kanssa.

Kannattaa puhua siitä,
että Pelastus on valmis
ja saamme sen lahjana.
Siitä voi tulla rentous,
että ei tämä muuksi
muutu, onnistun minä tai
epäonnistun, Jukka Jämsén
sanoo.

Raamattu
armolahjoineen
– New Wine -liikkeessä otetaan koko Raamattu vakavasti, armolahjoineen. Jeesus
on keskeinen ja Raamattu tärkein ohje
toiminnassa.
Suomessa New Wine -liikkeen näkyvin
osa on 1990-luvulta lähtien järjestetty kesätapahtuma, joka vuodesta 2003 on koonnut
väkeä Himokselle.
– Osallistujamäärä on kasvanut kymmenisen prosenttia vuodessa. Viiden päivän
tapahtuma kokoaa noin 2500 ihmistä.
New Winen tunnuslause on ”Local
Churches Changing Nations” (paikallisseurakunnat muuttamassa kansakuntia).
– New Wine ei pyri olemaan kirkko eikä
se tahdo perustaa seurakuntia, vaan liike
tukee seurakuntia hengelliseen uudistamiseen.
- Esimerkiksi Katekismus-meditaatiossa
pohditaan Kymmentä käskyä, Uskontunnustusta ja Isä meidän -rukousta. Annetaan
meditaation huuhtoa mieltä ja mietitään sen
pohjalta Raamatun paikkoja.
– Lutherin mukaan yksi Pyhän Hengen
antama sana on parempi kuin tuhat muuta
sanaa. Eli kuullaan mitä Jumala puhuu.
Luther oli karismaattisempi kuin usein
ymmärretään, Jämsén toteaa.

Pelkkänä
korvana
Pelkkänä korvana -kirjassaan Jämsén vastaa käytännön kysymyksiin profetoimisesta. Kirja hahmottaa kuuntelevaa rukousta
Raamatussa ja sen paikkaa tasapainoisen
seurakuntaelämän osana. Teos soveltuu
erityisesti käytännön oppaaksi niille, jotka
tahtovat löytää tuon lahjan ja antaa sille
tilaa kokoontumisissa.
– New Wine -liikkeen myötä tutustuin
rukousmuotoon, jossa yleensä rukoillaan
ryhmissä. Ollaan hiljaa, keskitytään yhteen
ihmiseen ja ollaan kuulolla, mitä nousee
mieleen tätä ihmistä varten. Pyhä Henki
antaa meille lahjoja ja profetian lahjan.

Mikä on New Wine?
• Seurakuntien uudistumiseen tähtäävä verkosto. Ylistäminen, Jumalan Sanan opettaminen ja Jumalan
kohtaaminen ovat keskeisiä arvoja.
• Järjestää tapahtumia, koulutusta ja
yhteyttä seurakuntien vastuunkantajille ja varustaa jokaista kristittyä
viemään eteenpäin Jumalan valtakuntaa.
• Suomessa New Wine on vaikuttanut
1990-luvun alusta lähtien. Liike on
lähtenyt Englannin anglikaanikirkon
parista ja levinnyt ympäri maailmaa.
• Toimii nykyisin yli 20 maassa.
• Lisätietoa: www.newwine.fi

Yritämme kuunnella, mitä Jumala haluaa
tuoda esiin.

Onko seurakunnissa
tilaa armolahjoille?
Jopa seurakuntien sisälläkin on vaihtelua,
miten armolahjoille on tilaa.

– Lämpimissä seurakuntayhteisöissä on
armollinen ilmapiiri, jossa saa yrittää ja
erehtyä. Armolahjoille on tilaa ja ihmiset
saavat ajatella, että minäkin voin olla rohkaisijana, eikä se ole vain pappien tai kirkon
työntekijöiden hommaa.
Jukka Jämsén osallistui kirkkomme edustajana Luterilaisen maailmanliiton yleiskokoukseen Namibiassa 2017.
– Siellä kerrottiin, että luterilaiset kirkot
ovat menettäneet vuosina 2010-2017 kolme
miljoonaa jäsentä, joista Pohjoismaiden
osuus miljoona jäsentä. Samaan aikaan
Aasiassa ja Afrikassa luterilaiset kirkot kasvoivat seitsemällä miljoonalla jäsenellä.
– Marraskuussa kävin Etiopiassa, maailman suurimmassa luterilaisessa kirkossa.
Teologisen seminaarin vararehtori kertoi,
että ”etiopialaiset näkevät Uudesta Testamentista miten Pyhä Henki toimii, heille
tapahtuu niitä samoja asioita ja koska heille
tapahtuu niitä samoja asioita, niin siksi he
ovat karismaattinen luterilainen kirkko”.

Miten tilaa
armolahjalle?
Kuuntelevaa rukousta voi harjoitella
pienessä piirissä. Vähitellen rukous voisi
siirtyä Jumalanpalvelukseen, osaksi esirukousta.
– Jospa saisimme esirukoukseen osan,

jossa kerrotaan ihmisten saamia rukousvastauksia. Emme pyydäkään vain maailmanrauhaa, vaan jos vastauksissa joku on
rukoillut työpaikkaa ja se on järjestynyt,
niin se kerrottaisiin kirkossa. Siitä voisi tulla
rohkaisua: toimiiko Jumala arjessa?
– Olisi kiva, jos Jumalanpalveluksemme
muuttuisivat juhlasaleista tupakeittiöiksi,
Jukka Jämsén toteaa.

Kuinka ottaa
rennommin?
– Ihan ensiksi kannattaa keskittyä Kristukseen. Kannattaa puhua siitä, että
Pelastus on valmis ja saamme sen lahjana.
Siitä voi tulla rentous, että ei tämä muuksi
muutu, onnistun minä tai epäonnistun.
Minun ei tarvitse onnistua, kun Kristus
onnistui 2000 vuotta sitten ristillä.
– Uskon kautta saan olla Jumalan lapsi,
menossa kotiin tämän elämän perästä.
Ei kannata ottaa niin kauhean vakavasti
itseämme ja toisiamme. Toivon, että meillä
tulisi rupattelukulttuuri Taivaallisen Isän
kanssa, Jukka Jämsén toteaa.
Jukka Jämsén osallistuu Rovaniemellä 4.6. lokakuuta New Wine -tapahtumaan, jossa
puhumassa on myös kirkkoherra Mark
Aldridge Englannista.
Pasi Kokko

