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PÄÄKIRJOITUS | Kari Yliräisänen, kirkkoherra

Sallitaanko lasten
tulevaisuus?
TULEVA sunnuntai on Mikkelinpäivä,
jota seurakunnissa vietetään lasten ja
enkelien päivänä.

Siipein
suojassa
PIAN vietämme Mikkelin

päivää, joka on omistettu
arkkienkeli Mikaelille - ja
kaikille enkeleille. Kun pu
hutaan enkeleistä, mieliim
me piirtyy ensimmäisenä
kuva kauniista olennosta
linnunsiipineen ja sädekehi
neen. Jumala loi jo aikojen
alussa enkelit ystävikseen
ja palvelijoikseen. Vanhassa
testamentissa mainitut Ju
malaa ylistävät serafit (Jes. 6)
ja paratiisin portin vartijoina
toimivat kerubit (1. Moos. 3)
ovat Raamatun keskeisimpiä
enkelilajeja ja poikkeavatkin
ulkoiselta olemukseltaan
lapsuudessamme saaduista
enkelikäsityksistä.
Mutta keitä enkelit ovat ja
miksi enkeleitä on ylipäänsä
olemassa? Kaikkivaltiaan
luomakunnan monimuotoi
suus palvelee kaiken olevaisen
kauneutta. Enkelien tehtävä
on ilmentää jumalallista kau
neutta maailmassamme.
Jumalan rakkauden täytyi
kummuta maailmaan, ja
enkelien tuli tuoda maail
maan tuon rakkauden valoa.
Kuten enkeli sanoo Joosualle
”Riisu kengät, sillä paikka
jolla seisot, on pyhä.” Joosuaa
käskettiin riisua jalkineensa,
mutta alkuseurakunnan Pie
tari sai kehotuksen laittaa ne
jalkaansa, vyöttää vaatteensa
ja lähteä seuraamaan enkeliä.
Siitä päästäänkin rakastavan
Jumalan ajatuksen alkuläh
teille.
Aki Hätinen
Rovaniemen seurakuntapastori

JEESUS asettaa lapset esikuvaksi aikui
sille. ”Sallikaa lasten tulla tyköni. Hei
dän kaltaisten on Jumalan valtakunta.”
Mitä kaikkea Jeesus mahtoi sisällyttää
sanaansa? Lapset ovat eri vaiheissaan
monenlaisia. He ovat hellyttäviä, hyväk
syntää hakevia. He tarvitsevat turvaa,
suojaa, he ovat luottavaisia, toisaalta
aikanaan myös uhmakkaita, itsepäisiä
ja itsekkyydessään myös riitaisia. He
ovat ohjausta ja rajoja tarvitsevia. He
ovat avoimia, etsiviä, kyseleviä, ennak
koluulottomasti toimivia, huolettomia.
He elävät sisäisessä luottamuksessa, että
aikuisten rakkaus ja elämä kannattelee
ja se on elettävä avoimen vilpittömästi ja
täysillä.
Ehkäpä jotain tätä kaikkea Jeesus ha
lusi opettaa elämän koulimille, rutiinei
hin tarttuneille, väsyneille ja turtuneille
aikuisille.
ILMASTONMUUTOS on tuonut
kaikkien elämään huolen tulevaisuu
desta. Hiilijalanjälkeä lasketaan ihmi
sen kaikelle toiminnalle. Myös lapsen
syntymiseen ja kasvamiseen aikuiseksi
ihmiseksi on laskettu hiilijalanjälkeä.
Lundin yliopiston tutkimuksen mukaan
rikkaiden maiden asukkaiden luopu
misilla autoista, kaukolennoista tai
esimerkiksi lihan syönnistä on vähäinen
merkitys verrattuna hiilijalanjälkeen,
joka tulee lasten saannin myötä. On
laskettu, että yksi lapsi viisinkertaistaa
ihmisen aiheuttaman hiilijalanjäljen.
Kolme lasta siis tuottaisi 15, neljä 20
kertaisen jäljen.
Ihmiskunnan lisääntyminen liitettynä
jatkuvan kasvun ajatukseen on nähty on
gelmana jo vuosikymmeniä sitten, maa
pallon kantokyvyn rajat tulevat eittämättä
vastaan. Kuitenkaan Suomeen syntyvien
määrä ei liene ratkaisevassa asemassa
ongelmatiikan ratkaisussa. Ennuste

”

Ilmastonmuutos
on ruoska, joka
pakottaa syvään
muutokseen.

muutaman vuoden takaa on, että Intia,
Pakistan Indonesia, tietyt Afrikan maat ja
Yhdysvallat muodostavat yli puolet maa
pallon tulevasta väestönkasvusta. Tärkeää
olisi saada ilmastonmuutosta jarruttavaa
kehitystä nimenomaan siellä, missä sen
vaikutus on suurinta. Eikä vain väestön
lisääntymisen osalta vaan muutoinkin.

PIISPA Seppo Häkkinen kysyi taan
noisessa kolumnissaan, onko lapsen
saanti ympäristörikollisuutta vaiko
tulevaisuuden turvaamista. Tätä nykyä
syntyvyys Suomessa on sangen alhaista,
ollaan nälkävuoden 1868 tasossa. Vä
estön uusiutumisen kannalta syntyvyys
on laskenut jo liian alas. Kansakunta on
alkanut näivettymään. Ns. huoltosuh
teen näkökulmasta kansakunta tarvit
see uusia lapsia. Tässä voinee siteerata
Jeesuksen sanaa myös näin: ”Sallikaa
lasten tulla.” On kysyttävä, voiko myös
tänä aikana olla totta vanha sanonta:
”Lapsi tuo tullessaan leivän”.
Ruotsalasnuori Greta Thunberg on
noussut julkisuuteen terävillä vaatimuk
sillaan ja kampanjointien sytyttämisellä

VIIKON SANA |

MYÖS KIRKOSSA on annettu oh
jeistus lapsivaikutusten arvioimiseksi
(LAVA) seurakuntien päätöksenteossa
ja toiminnassa. Toimintasuunnitelmia
tehdessä tämä on huomioitava sanoitta
malla asioita.
Piispa Häkkinen totesi kolumnissaan
tutkimukseen Kohtuuden rajat (2014)
perustuen, että ”juuri kukaan meistä ei
nykyisin elä ympäristön kannalta kestä
västi, ellei satu olemaan todella köyhä ja
kaiken lisäksi koditon.
Tutkimuksen keskeinen johtopäätös
onkin, että luonnonvarojen kulutusta
maassamme ei voida vähentää kestävälle
tasolle ainoastaan yksilöllisiä kulutustot
tumuksia muuttamalla. On muutettava
radikaalisti elämäntapaamme liittyviä
yhteiskunnallisia ratkaisuja. Olemmeko
siihen valmiit?”

Pääsky
ja syksy
SYYSKUUN Pääsky tuo t ullessaan

Rukous
Herra on luotettava kaikissa sanoissaan,
uskollinen kaikissa teoissaan.
Herra tukee horjuvia,
maahan painetut hän nostaa jaloilleen.
Kaikki katsovat odottaen sinuun,
ja sinä annat heille ruoan ajallaan.
Sinä avaat kätesi
ja hyvyydessäsi ravitset kaiken mikä elää.
Herra on kaikessa oikeamielinen,
hän on uskollinen kaikissa teoissaan.
Hän on lähellä sitä,
joka huutaa häntä avuksi,
sitä, joka vilpittömästi kääntyy
hänen puoleensa.
Hän täyttää niiden pyynnöt,
jotka häntä pelkäävät,
hän kuulee heidän huutonsa
ja auttaa heitä.

todellisten tekojen aikaansaamiseksi il
mastonmuutosta vastaan. Gretan toimin
taa on toki arvosteltu, mutta syvimmäl
tään Gretan toiminta ilmentää osaltaan
vahvasti myös YK:n Lasten oikeuksien
periaatteita. Esimerkiksi periaatetta 2:
Lapsen tulee saada nauttia erityistä
suojelua ja hänelle tulee lainsäädännöl
lä tai muulla tavoin suoda edellytykset
ruumiillisesti, henkisesti, moraalisesti,
sielullisesti ja sosiaalisesti terveeseen ja
normaaliin kehitykseen vapaissa ja ihmis
arvon mukaisissa oloissa. Säädettäessä
tätä tarkoittavia lakeja lapsen etujen tulee
olla tärkeimpänä näkökohtana.
Tämä ja muutkin Lasten oikeuksien
periaatteet tulee nähdä velvoittavina
myös lasten tulevaisuutta ajatellen.
Arjessamme lausumme: ”Lapsissa on
tulevaisuus”. Heissä ja heillä on tule
vaisuus, vain jos nykyiset toimijat ja
vallankäyttäjät sen antavat. Periaate
muistuttaa suorasukaisesti: ”Säädettäessä
tätä tarkoittavia lakeja lapsen etujen tulee
olla tärkeimpänä näkökohtana”. Ilmas
tonmuutos on se ruoska, joka pakottaa
tähän. Lapset ovat ihmiskunnan vastuul
lisia toimijoita aikanaan.

Herra suojelee niitä,
jotka häntä rakastavat,
mutta jumalattomista hän tekee lopun.
Ylistäköön minun suuni Herraa,
hänen pyhää nimeään kiittäkööt kaikki
luodut aina ja ikuisesti!
Kunnia Isälle ja Pojalle
ja Pyhälle Hengelle,
niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
iankaikkisesta iankaikkiseen.
Aamen.
PS. 145:13A–21

suuria uutisia (s. 3) ja muistut
taa meitä Mikkelinpäivän
teemasta: lapsista ja
enkeleistä (kannessa)
sekä valtakunnallisesta
kehitysvammaisten kirkko
pyhästä 29.9.2019 klo 10 Rovaniemen
kirkolla (s. 6-7).
Tervetuloa myös Muurolan kappelin
50-vuotisjuhlaan su 27.10.2019 klo 10
(s. 10)!
Pääskyn toimitus
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Kanttori Laura Alasaarela, lähiö- ja perhetyön diakoni Jaana Sarajärvi, viestintäpäällikkö Noora Hietanen, lapsityön pastori
Elina Rask-Litendahl, oppilaitostyön pastori Milla Purosalo-Vandenbroucke, seurakuntapastori Rainer Väänänen ja Lapin
seurakuntien kehitysvammaistyön pastori Terhi Ämmälä.

Kirkkoherra
Yliräisänen eläkkeelle
syyskuussa 2020
KIRKKOHERRA Kari Yliräisänen on irtisa
noutunut virasta 1.9.2020 alkaen siirtyäkseen
eläkkeelle, tuomiokapituli on todennut irtisa
noutumisen kokouksessaan 12.9.
Päätös tarkoitaa sitä, että Rovaniemen seura
kunta valitsee uuden paimenensa ensi vuoden
puolella. Ajankohtaa ei vielä ole määritelty.
Kaikkiaan se riippuu asian käynnistymisestä
tuomiokapitulin puolelta sekä kirkollisvaalisää
dösten asettamista aikatauluista.
Käytännössä valintaprosessi etenee seuraa
vasti.
Tuomiokapituli tulee lähiaikoina pyytämään
seurakunnalta lausunnon, jossa seurakunta
määrittelee kirkkoherran virkaan liittyvät eri
tyisvaatimukset. Lisäksi kirkkovaltuusto tekee
tuomiokapitulille ehdotuksensa, valitaanko
kirkkoherra suoralla vaalilla, jossa seurakun
talaiset äänestävät kirkkoherran vaiko välilli
sellä vaalilla, jolloin kirkkovaltuusto valitsee
kirkkoherran.
Suorassa vaalissa seurakuntalaiset voivat
äänestää yhtä kolmesta ehdokkaasta, jotka
tuomiokapituli on asettanut vaalisijoille 1-3.
Jos kirkkovaltuusto suorittaa valinnan, silloin
mukana ovat kaikki virkaa hakeneet, jotka tuo
miokapituli on todennut kelpoisiksi hakemaan
virkaa.

– SEURAKUNTAMME otti siu

nauksella vastaan uusia työntekijöitä.
Seurakunta on kutsunut heidät pal
velukseen ja he ovat saaneet tehtä
väänsä valtuutuksen, kirkkoherra
Kari Yliräisänen totesi pyysi virkaan
ja tehtäviin siunattavia siirtymään
alttarikaiteen ääreen.
”Sun työhös, Jeesus, kutsun sain /
suo, että sen mä muistan vain, / suo
voimaa työhös mulle. / Suo kunniaas
mun etsiä, / maailma turha hyljätä / ja
elää yksin sulle.”
– Kun työntekijät on siunattu kukin
tehtäväänsä seurakuntaa palvelemaan,
heitä Herramme rohkaisee: ”Jos joku
tahtoo olla minun palvelijani, hän
seuratkoon minua! Ottakaa heidät
kaikki rakkaasti vastaan, tukekaa heitä

kaikessa heidän työssään ja kantakaa
heitä rukouksissanne Jumalan eteen.
Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa
iloiten.”

SIUNAAMISEN jälkeen messu
eteni normaalisti ja palvelutehtävis
sä liturgiasta sekä saarnasta vastasi
kappalainen Heini Kesti, avustava
na pappina toimi Topi Litendahl,
ehtoollisavustajina Mikko Reijonen ja Kari Yliräisänen, tehtäviin
siunauksessa kirkkoherran mukana
olivat Raili Kerola ja Heikki Salo.
Musiikkiin oman onnistuneen pa
noksensa toi Seitakuoro johtajanaan
Kadri Joamets sekä johtava kanttori
Sari Alakulppi ja Laura Alasaarela, joka toimi myös tekstinlukijana

SEURAKUNNAN KUVA-ARKISTO

Seurakunnan uusien työntekijöiden
tehtäviin siunaus messussa
Rovaniemen kirkossa 8.9.2019
Noora Hietasen kanssa. Kolehti ke
rättiin diakoniatyöhön vähävaraisten
hyväksi ja kolehdin kantoivat Noam
Glick ja Jukka Laaksonen. Suntiona
työskenteli Martti Turunen.

MESSUN jälkeen kirkkoherra
toivotti kaikki tervetulleiksi kirk
kokahveille ja juhlahetkeen seura
kuntakeskukseen sekä sieltä arjen
jumalanpalvelukseen eli palvelemaan
lähimmäisiämme. Kirkkokahveilla
työtehtäviinsä siunatut esittäytyivät ja
kertoivat muun muassa lempivirtensä,
jotka myös yhdessä veisattiin kanttori
Lauran säestyksellä.
Suunnistuspokaalit 2019

Toimitus / Noora Hietanen

ANTERO RAHTU

Kirkkoretkelle 1.9.2019 Tornioon osallistui yhteensä 55 henkilöä kappalainen Heini Kestin luotsaamana.
Ylitorniossa otetussa kuvassa on puolet kirkkoretkiryhmästä.

ROVANIEMEN seurakunta voitti 17.9.2019
viestikilpailuihin päättyneen Ounasrastien
firmaliigan B-sarjan kolmannen kerran
peräkkäin. Kiitos joukkueen kaikille jäsenille
kesän pihkaniskailusta. Kiitos Ruusu, Jukka
ja Toivo Tervaskanto, Hanna Rantala, Sanna
Koivuranta-Virtanen, Maria ja Tuomo Korte
niemi, Ilkka Silvola, Vesa-Pekka Koivuranta
ja Kari Yliräisänen.

Radio Rova Dei 93,4 MHZ
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HENKILÖ | Reijo Vähälä
Tällä palstalla ihmisten mietteitä ja kysymyksiä elämästä ja uskosta.

JOUNI HAGSTRÖM

Reijo Vähälä esitti toivelauluja ja -runoja Helmikammarissa 11. syyskuuta. Edellisestä käynnistä oli aikaa yli viisi vuotta.

Valtakunnallinen kehitysvammaisten kirkkopyhä
Rovaniemellä 29.9.
TEEMANA on monelle rakkaasta Ystävän
laulusta tuttu lause ”Kuka viereesi jää”, tutus
tumme 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.”
Kirkkopyhä alkaa kello 10 selkokielisellä
messulla Rovaniemen kirkossa, saarna Ro
vaniemen seurakunnan kirkkoherra Kari
Yliräisänen. Messussa ovat mukana kehitys
vammaisten 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 seura
kunnan työntekijöistä koostunut työryhmä.
Ehtoollista jaetaan alttarilta ja kirkkosaliin
merkityiltä paikoilta. Ehtoollisleipä on glu
teenitonta ja viini alkoholitonta. Kirkkosalin
keskikäytävän vasemman puoleiset reunapaikat
ovat varattu pyörätuolia käyttäville. Kirkon
ulko-oven vasemmalla puolella on pyörätuoli
liuska. Kirkkosalissa liuska alttarille on alttarin
oikeassa kulmassa virsitaulun alla. Kirkossa on
inva-wc.
Messu on kaikille avoin, se päättyy noin kello
11.15. Seurakuntakeskuksen piha-alueella
on pajoja, joissa paikalliset toimijat esittelevät
toimintaansa. Pajoissa ovat mukana mm. Ro
vaniemen Kehitysvammaisten Tuki ry ja Lapin
Metkat (Me itse ry).
Päiväjuhla alkaa kirkossa kello 13.30. Luvas
sa mm. Pohjoisia tuulahduksia Ivalosta, Onnen
avaimet – musiikkinäytelmän palanen, Kolpe
neen näytelmäkerhon esitys sekä tietenkin
yhteislaulua yhdessä Iloisten Musikanttien
kanssa!
Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo
on luvannut muistaa kirkkopyhää videoterveh
dyksellä.
Päiväjuhla päättyy kello 15. Messu on
mahdollista kuunnella Radio Rova Deistä
93,4 MHZ!

Runomies auttaa
meitä löytämään
LÄHES päivälleen viisikymmentä vuotta sitten Reijo Vähälä saavutti monen yllätykseksi korkeushypyssä hopeaa
Euroopan mestaruuskisoissa Ateenassa syyskuussa 1969.
Tänään Vähälä on Suomea kiertävä runomies, mutta hän
saa yhä vastailla kysymyksiin urheilumenestyksestään.
– Tänä vuonna EM-hopea on tullut enemmän esille, kun
saavutuksesta tulee täyteen ”pyöreitä vuosia”.
– Ehkä runomies on ollut minussa aina sisällä. Kun ak
tiiviurani oli loppunut, niin perustimme korkeushyppääjien
yhdistyksen Rimarallin. Sanoitin ja lauloin samannimisen
laulun, joka äänitettiin. Yllättäen 45 vuoden takainen tallen
ne löytyi hiljattain ja tyttäreni laittoi Rimarallin kuultavaksi
YouTubeen.
– Laulu ei kerro pelkästään korkeushypystä, vaan rimaral
lista laajemmassa mielessä. Ihmisillä on erilaisia tavoitteita ja
tavoite on kuin rima, joka tulee ylittää.

Pyhäkoulun
opettajaksi
Vähälällä oli iso elämänmurros 70-luvulla.
– Urheilijaurani jälkeen olin kolmenkympin murrosiässä
ja mietin mihin kelpaan. Kaikki meni päälle päin hyvin,
mutta mietin, mitä elämälläni teen. Kirjoittelin silloin paljon,
lähinnä itselleni.
- Näin jälkeenpäin ajatellen kirjoittaminen oli aikamoista
terapiaa minulle. Kirjoituksista koottiin kirja Elämäni hyppy.
Vähälä kannustaa kaikkia kirjoittamiseen.
– Jos asiansa saa kirjoitettua edes ranskalaisin viivoin, niin
se on ikään kuin kahva, josta voi ojentaa ajatuksensa muille.
Murrosvaiheessaan Vähälä näki myös vakavan unen.
– Se pakotti miettimään, mitä alan tekemään. Päädyin
pyhäkoulun opettajaksi kevättalven ajaksi. Tehtävään ryhty
minen oli iso valinta elämässäni.

Helmien
levittäjä
Runojen pariin Vähälä päätyi ollessaan Aamulehdessä
ATK-päällikkönä.
– Minulla oli työni puolesta ensimmäisiä kannettavia
tietokoneita, joten aloin huolestua oman muistini rapistu
misesta. Urheilijan tavoin mietin, onko harjoitusmenetelmiä
muistin kehittämiseksi. Olin juhlassa, jossa pääpuhuja aloit
ti puheensa runolla. Kuuntelin ihmeissäni, onko kiireinen
mies opetellut runon ulkoa. Metsästin saman runon, Uuno

Kailaan Pallokentällä, ja opettelin sen. Hain kirjastosta
runokirjoja ja opettelin lyhyitä runoja.
– Nykyisin runoon tutustuessani mietin, miksi se on
tehty. Viisaat kirjoittajat ovat kätkeneet klassikkorunoihin
sa, ja varmaan prosaankin, oppimiaan elämänviisauksia ja
jättäneet ne sinne meidän löydettäviksi.
– Noin 25 vuotta sitten vaihdoin seurakuntaa Tampereella
ja ryhdyin pyynnöstä lähetysjohtokunnan puheenjohtajaksi.
Varainkeruun yhtenä vaihtoehtona tuli mieleeni runoma
tinea. Sain tukea ajatukselleni ja toteutin ensimmäinen
runomatineani ”Itkevä huilu”.
Vähälä pääsi esittämään runoja myös lähialueen kou
lulaisille ja siitä sai alkunsa koulujen kiertäminen ympäri
Suomea.
– Olen saanut myös tuhansia oppilaiden tekemiä runoja.
– Ihmisellä ei ole kovin montaa käänteentekevää, mer
kityksellistä löytöä. Toivottavasti viisaiden runojen välityk
sellä onnistun ojentamaan ihmisille löydön. Runoissa on
rikkauksia ja koen olevani helmien levittäjä Suomenmaassa.
Usko antaa runomiehellekin vankan perustan jaksaa
elämässään eteenpäin.
– Koen olevani rakkauden kohteena. Voin jakaa muille
voimaa, jota saan itse. Vapahtajan käsissä tässä ollaan, Reijo
Vähälä toteaa.
Pasi Kokko

Reijo Vähälä
• 73-vuotias harrastajalausuja ja -laulaja
• Asuu Tampereella. Syntynyt Alajärvellä.
• Korkeushypyn hopeamitalisti Ateenan EM-kisoissa
1969 SE-tuloksella 217.
• Ensimmäinen oma runoilta 1994.
• Yli 2000 esiintymistä, joista kirjastovierailuja 250 ja
kouluvierailuja yli 600.
• Kirjoittanut julkaisut “Elämäni hyppy” (Karas-Sana”,
1981) ja “Mikä on ihminen!” (Suomen Liikemiesten
Lähetysliitto ry, 1986)
• Perheessä vaimo, kolme lasta ja kaksi lastenlasta
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NYT |
Mikkelinpäivä
(Enkelien sunnuntai)
Jumalan
sanansaattajat
400-LUVULTA lähtien on syyskuun 29.

Terveydenhoitaja (AMK) ja sairaanhoitaja (AMK) Kaisa Pahtakari (kuvassa oikealla) on nyt reilun kuukauden työskennellyt
Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyksen neuvontahoitajana ja järjestösihteerinä. Tukihenkilö Tuula Kotirantaa saamme kuunnella
myös Radio RovaDein haastateltavana pyhäinpäivän viikonloppuna 2.-3.11.2019.

Tukea ja apua syöpään
sairastuneille ja omaisille
TÄRKEIN osa syöpäyhdistysten
toiminnassa ovat vertaistukihenki
löt, saattohoidon tukihenkilöt sekä
kokemustoimijat. Toisinaan saman
kokenut osaa parhaiten tukea syövän
kanssa elävää ja auttaa häntä jaksa
maan arjessa.
– Vertaistukiryhmissä jaetaan ilot
ja surut. Keskustellaan sairaudesta ja
elämästä muutenkin. Ryhmät järjes
tävät yhteistä toimintaa osallistujien
toiveiden mukaan. Järjestämme tuki
henkilöille säännöllisesti koulutuksia
ja virkistäytymistä sekä työnohjausta,
järjestösihteeri ja neuvontahoitaja
Kaisa Pahtakari kuvailee.
Tukihenkilöitä ja vertaistukiryhmiä
on useilla Pohjois-Suomen paikka
kunnilla. Uusia ryhmiä muodostetaan
tarpeen ja kysynnän mukaan.
– Nytkin on suunnitteilla keväälle
tapahtuma Utsjoella, kierrän maakun
taa loppuvuoden ja kevään aikana.
Erittäin tärkeänä näen eri järjestöjen ja
toimijoiden yhteistyön, verkostoitumi
sen ja osallistamisen, Pahtakari kertoo.
Esimerkki yhteistyönä toteutetta
vasta toiminnasta on Pääsky-lehden
ilmestymispäivänä järjestettävä retki
syöpään sairastuneille ja heidän lähei
silleen Torniojokilaaksoon Rovanie
men seurakunnan kanssa.
– Seurakunta on tärkeä ja luotettava
yhteistyökumppani. Meillä on yhteisiä
tapahtumia ja tilaisuuksia jo ollut ja on
suunnitteilla lisää. Yhteistyö, valmiste
lut ja toteutus ovat sujuneet vaivatta.
Minut on uutena työntekijänä otettu
hyvin vastaan ja kaikki ovat olleet
helposti lähestyttäviä. Minulla on
sellainen tunne, että yhteistyöstä tulee
runsasta ja antoisaa, Pahtakari kiittelee.
Kaisa Pahtakarin edeltäjä Anneli
Selkälä teki työtä yhteensä 20 vuotta
ja on jättänyt PSSY:lle tukevan ja van
kan perustan, joka on hyvä tuki lähteä
jatkamaan ja tekemään uutta.
– Anneli on toiminut ansiokkaasti
tukihenkilöiden kouluttamisessa, po
tilasohjauksessa ja kaikessa työssään.
Minulla on onnekseni suora puhe
linyhteys edeltäjääni ja voin kysyä
neuvoa. Näin saan arvokasta hiljaista
tietoa käyttööni. Sain myös erinomai
set ohjeet sovituista asioista, tapaami
sista ja mitä mistäkin löytyy sekä mitä
tehtäviini kuuluu. Suureksi avuksi
ovat olleet myös tukihenkilöt, joihin
olen saanut tutustua. Aivan mahtavaa
porukkaa!
Jatkossa Kaisa Pahtakarin tavoite on
tehdä Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyk

sen toiminta tutuksi kaikille.
– Haluan olla löydettävissä ja tavat
tavissa - ihmisille kokemuksen, että
on helppo tulla ja jutella, kynnys olisi
mahdollisimman matala.
Pahtakari on työskennellyt Rova
niemen kaupungin terveyspalveluissa
avovastaanotolla ja Pikapolin perusta
mistiimissä sekä Lapin keskussairaa
lassa sairaanhoitajana vuodeosastolla
ja poliklinikalla. Edellinen työpaikka
oli Lapin keskussairaalassa hematolo
gian poliklinikalla. Potilaina olivat ve
risyöpäpotilaat, lymfoomapotilaat sekä
muihin verisairauksiin sairastuneet.
– Tein myös keikkaa sisätautien
vuodeosastolla. Koin työn syöpäpo
tilaiden kanssa tärkeäksi ja tunsin
olevani etuoikeutettu, kun pääsin
kulkemaan tätä raskasta sairastumisen
ja hoitojen taivalta rinnalla. Työssäni
pääsin lähelle potilasta ja läheisiään,
välillemme syntyi luottamuksellinen
ja tuttavallinen suhde. Potilailta ja
omaisilta saamani palaute vahvisti sen,
että teen asioita oikein. Tuli tunne, että
työ syöpäpotilaiden kanssa on se mitä
haluan tehdä.

päivä omistettu ylienkeli Mikaelille. Taiste
lu, jonka hän kävi pimeyden valtoja vastaan,
liittyy pääsiäiseen. Kristus on saavuttanut
ratkaisevan voiton pahan valloista, mutta tais
telu jatkuu edelleen maailmassa. Myöhemmin
mikkelinpäivästä on tullut kaikkien enkelien
päivä, jolloin tutkistellaan heidän merkitys
tään ja tehtäviään. Jumalan sanansaattajina
enkelit suojelevat ja opastavat ihmistä ja muis
tuttavat häntä Jumalan tahdon mukaisesta
elämästä.
Mikkelinpäivää vietetään 29.9. tai, jos se on
arkipäivä, seuraavana sunnuntaina.

Psalmi
ANTIFONI:

Lisäksi Kaisa Pahtakari toimi lääkä
rityöparin ja hoitajakollegoiden kanssa
sekä kehitti yhteistyössä hematologian
poliklinikan toimintaa monella tavalla.
– En aktiivisesti etsinyt uutta työtä,
mutta sain kuulla syöpäyhdistykselle
haettavan uutta neuvontahoitajaa ja
aloin tutkia asiaa. Tähän tilaisuuteen
oli tartuttava, sillä tällainen mahdolli
suus ei ehkä toistu.
Nyt Pahtakari vie tietoa Lapin
keskussairaalan työntekijöille, jotta
syöpäpotilaat ja heidän omaisensa
saavat tiedon syöpäyhdistyksestä heti
sairauden alkuvaiheessa.
– Olenkin sopinut osastotunteja eri
yksiköihin ja ollut yhteyksissä Rova
niemen kaupungin terveyspalveluihin.
Terveyden edistäminen on myös tärkeä
osa työtäni, aion osallistua erilaisiin
tapahtumiin ja tilaisuuksiin yhdessä
tukihenkilöiden kanssa.
Noora Hietanen

Tukihenkilöksi: www.pohjois-suomensyopayhdistys.fi/osallistu-tai-lahjoita/
tukihenkiloksi/

PSSY:n Rovaniemen osasto
järjestää monipuolista toimintaa
potilaille ja heidän läheisilleen:
• Päiväkerhosta saa tietoa ajankohtaisista asioista sekä osallistua
keskusteluihin, askarteluun ja retkille. Kerhoon ovat tervetulleita syöpään
sairastuneet ja heidän läheisensä. Kerho kokoontuu syksyllä 2019 joka
toinen keskiviikko klo 12 PSSY:n toimistolla. Allasjumppaa on tarjolla
jäsenille eli syöpään sairastuneille ja siitä selvinneille keskiviikkoisin
uimahallissa, ohjaajina toimivat fysioterapiaopiskelijat ja syyslukukauden
osallistumismaksu 20 euroa. Tapahtumista ja niiden mahdollisista
muutoksista ilmoitetaan keskiviikkoisin ilmestyvän Uuden Rovaniemen
seuratoimintapalstalla. Lapin Sylvertit - vertaistukea ja virkistystä
syöpälapsiperheille tarjoaa toiminnallisia ja mukavia vertaistapaamisia
yhdessä lasten ja aikuisten kanssa vaihtuvassa ympäristössä, perheiden
toiveet huomioiden.
• Tellervo ja Aapo-Matti Salmen rahastosta voidaan myöntää varoja PSSY:n
Rovaniemen osaston valvonnassa alueella asuvien syöpäpotilaiden
toimintoihin ja tarpeisiin: lapsisyöpäpotilaiden hyväksi, hoitovälineiden
kuten kipupumppujen hankintaan ja iäkkäiden yksinäisten syöpäpotilaiden
elämän helpottamiseen. Kiireellisissä tapauksissa on hyvä olla yhteydessä
asiasta ensin puhelimitse, jolloin avustuspäätös voidaan tehdä
mahdollisimman joustavasti ja nopeasti.
Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyksen Rovaniemen toimisto, Korkalonkatu 18.
(2. krs) www.pohjois-suomensyopayhdistys.fi. Neuvontahoitaja, järjestösihteeri
Kaisa Pahtakari p. 0400 944 267, kaisa.pahtakari@pssy.org

Herran enkeli on asettunut vartioon.
Hän suojaa niitä, jotka palvelevat Herraa,
ja pelastaa heidät.
Ps. 34: 8

PSALMI:

Herralla on istuimensa taivaissa,
ja hänen valtansa alla on kaikki maa.
Ylistäkää Herraa, te hänen enkelinsä,
te voimalliset sankarit,
jotka hänen sanansa kuulette ja hänen
käskynsä täytätte.
Ylistäkää Herraa, te taivaan joukot,
kaikki hänen palvelijansa,
jotka hänen tahtonsa täytätte.
Ylistäkää Herraa, te hänen luotunsa
kaikkialla hänen valtakunnassaan.
Ylistä Herraa, minun sieluni!
Ps. 103: 19-22
Kunnia Isälle ja Pojalle
ja Pyhälle Hengelle,
niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

HALLELUJASÄE

Ylistäkää Herraa, te hänen enkelinsä,
ylistäkää häntä, kaikki taivaan joukot!
Ps. 148: 2

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

Illat järjestetään:
25.9., 23.10.,
30.10., 13.11., 27.11. ja 11.12.
lisätietoja pastori
Aki Hätinen, 040-6216474

Torstaisin klo 18

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!
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NÄKÖKULMA
KOTISEURAKUNTAAN |

Perhekerhoista
vertaistukea ja toimintaa
LAPSI- ja perhetyön eri työmuo
toihin sisältyy musiikki-, taide-,
liikunta- ja ympäristökasvatusta.
Kristillistä kasvatusta annetaan
lasten virsien, kirkkovuoden tapahtu
mien ja raamatunkertomusten avulla.
Samalla lapsille ja perheille annetaan
mahdollisuus hiljaisuuden ja pyhän
kokemiseen.

PERHEKERHOT, päiväkerhot,
iltapäiväkerhot, pyhäkoulut, mus
karit, lapsikuorot ja kesäkerhot sekä
Muurolan puuroaamut ovat mainioita
esimerkkejä seurakunnan järjestä

AVOIN perhekerho on perheiden
kohtaamispaikka, missä voi vaihtaa
ajatuksia samassa elämäntilanteessa
olevien kanssa. Avoimeen perhe
kerhoon ovat tervetulleita myös
isovanhemmat tai perhepäivähoitajat
yhdessä lasten kanssa. Joka kerralla
on puuroaamiainen klo 9.30 sekä

Iloinen juhla täyttää

kahvitarjoilu. Avoimessa perhe
kerhossa hiljennytään, lauletaan,
leikitään, lorutellaan ja askarrellaan.
Avoin perhekerho on maksuton, eikä
sinne tarvitse ilmoittautua. Perheker
hoissa kokoontuvat vanhemmat tai
hoitajat alle kouluikäisten lastensa
kanssa kerran viikossa 1,5-3 tunniksi
kerrallaan.

JOUNI HAGSTRÖM

SEURAKUNNAN lapsi- ja perhetyö
pohjautuu Jeesuksen antamaan kas
tekäskyyn. Kasteopetuksen ydinsa
noma
kertoo rakastavasta ja armollisesta
Jumalasta. Jumalan rakkaudesta ker
rotaan sanoin ja teoin lapsiperheiden
arjessa ja juhlassa.
– Rovaniemellä asuu paljon lapsiper
heitä, joita kutsumme mukaan seura
kunnan toimintaan. Haluamme tukea
perheitä ja vanhempia järjestämällä
monipuolisia ja turvallisia toiminto
ja. Mukaan ovat tervetulleita myös
isovanhemmat, tädit, sedät ja muut
lapsen läheiset, lapsi- ja perhetyön
pappi Elina Rask-Litendahl kutsuu.

mästä toiminnasta lapsille, perheille
ja lapsiperheille.

Kehitys
tarjoaa

Helmikammarin iltaperhekerhossa viihtyvät sekä äidit että taaperot.

Olemme sinua ja perhettäsi varten! Voit valita moninaisista
kerhoista omasi. Mikähän voisi olla teidän perheen juttu?
Tiistaisin

Keskiviikkoisin

Torstaisin

Perjantaisin

Aapakirkko avoin
perhekerho klo 9-12,
Aapatie 6

Aapakirkko,
iltaperhekerho
klo 17.30-19,
Aapatie 6

Sinetän kappeli
avoin perhekerho
klo 9-11.30,
Kittiläntie 2177

Nivavaaran kerhotila
klo 9-11, Asematie 1

Koskenkylä
klo 10-11.30,
Eliisantie 3 D 10

Viirin kappeli
klo 9.30-11.30,
joka toinen torstai,
Kappelinpolku 6

Korkalovaaran kappeli
klo 12-14,
Vaaranlammentie 3

Helmikammari
iltaperhekerho
klo 17.30-19

Muurolan kappeli
klo 10-12,
joka toinen tiistai

Korkalovaaran kappeli
klo 9-12,
Vaaranlammentie 3
Vauvakahvila
Katutasolla
klo 10-12,
Kansankatu 17

Ounasrinne klo 9.3011, Saaruantie 3
Seurakuntakoti avoin
perhekerho klo 9-12,
Rauhankatu 70 F

Hengen hedelmien messu
Aapakirkossa vietetään 27.10. klo 11 Hengen hedelmien
messua.
Raamatun mukaan Hengen Hedelmiä ovat mm. rakkaus,
ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus,
lempeys ja itsehillintä.
Alueen vapaaehtoistyössä toimiva Tiina Ronkainen on
säveltänyt jokaiselle Hengen Hedelmälle laulun. Laulun

sanojen tekstit pohjautuvat kirjailija - rovasti Ritva-Elina
Pylvään kirjaan "Kuljen Kristuksen kanssa
hedelmätarhassa".
Messussa seurakuntalainen saa hiljentyä ja pysähtyä laulun
sanojen ja musiikin ääreen.
Messu päättyy yhteiseen ehtoollisen viettoon ja
yhteislauluun.

PÄIVÄ alkaa klo 10 selkokielisellä messulla
 ovaniemen kirkossa, saarnasta vastaa
R
Rovaniemen seurakunnan kirkkoherra Kari
Yliräisänen. Messussa ovat mukana kehitys
vammaisten musiikkiryhmä Iloiset Musikantit ja
tyttökuoro Lumitähdet.
Ruokailun jälkeen on mahdollista kiertää
seurakuntakeskuksen piha-alueella olevia pajoja,
joissa paikalliset toimijat esittelevät toimintaansa.
Pajoissa ovat mukana mm. Rovaniemen Kehitys
vammaisten Tuki ry ja Lapin Metkat (Me itse ry).
Päiväjuhla kirkossa alkaa klo 13.30. Luvassa
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svammaisten kirkkopyhä
monipuolista ohjelmaa
kirkonmäen sunnuntaina 29. syyskuuta.
SARI LAATIKAINEN

Rovala-Opistossa
toimiva Onnen
avaimet -ryhmä
tuo musiikillisen
tervehdyksensä
kirkossa pidettävään
päiväjuhlaan.

on mm. Pohjoisia tuulahduksia Ivalosta, Onnen
avaimet -musiikkinäytelmän palanen, Kolpeneen
näytelmäkerhon esitys sekä tietenkin yhteislau
lua yhdessä Iloisten Musikanttien kanssa. Oulun
hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo muistaa
kirkkopyhää videotervehdyksellä.

Onnen avaimet -ryhmä:
lohtu, armo ja rakkaus
Päiväjuhlassa esiintyvä Onnen avaimet -ryhmä

laulaa kaikille tärkeistä asioista: mitä tapahtuu,
kun on vaikeaa, kun putoaa? Mikä silloin auttaa?
Vastauksia tarjoavat ryhmän esittämät laulut: 
Mä putoan, Lohtu, Armo ja Rakkauden voima.
– Kun aloimme suunnitella esitystä, lähdim
me rakentamaan sitä elämänkaaren eri vaiheista
käsin. Käsittelimme lapsuuteen, nuoruuteen
sekä aikuisuuteen kuuluvia asioita. Ryhmämme
valitsi laulut, juoni rakennettiin niiden varaan ja
koreografia sekä juonnot vievät tarinaa eteenpäin,
kertoo ryhmää Rovala-Opistossa ohjaava ilmaisuja kasvatusa ineiden opettaja Sari Laatikainen.

Onnen avaimet -ryhmä
esiintyy seuraavan kerran
Me itse -päivien yhteydessä 26.10.
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Hengelliset retriitit
ekumeenista vetäyt
RETRIITISSÄ voi hetkeksi vetäytyä
kiireisestä elämänrytmistä ja arjen
vaatimuksista. Vetäytymistä rytmittä
vät yhteiset rukoushetket ja ehtoollisen
vietot kappelissa sekä ruokailut. Tuli
jalla on retriitissä oma huone, hiljenty
mistä tukevaa lukemista ja ympärillään
hoitava luonto. Retriitin kesto vaihtelee
viikonlopun mitasta kahdeksaan vuo
rokauteen.
Tavallisimmin retriittiin hakeudutaan
itsekseen, toisia tulijoita tuntematta,
eri tilanteista ja eri syistä. Ei tarvitse
tehdä vaikutusta, ottaa kontaktia, eikä
vältelläkään. Elämän yksinkertaisuus ja
pyhyys saavat tilaa, levon ja työn rytmi
voi palautua. Retriitinohjaajia kouluttaa
Hiljaisuuden ystävät ry, osin yhteistyössä
hiippakuntien kanssa. Esimerkiksi seu
rakuntien järjestämissä retriiteissä niin
ohjaajina kuin osallistujina on ihmisiä
eri ammateista, myös seurakuntien
työntekijöitä.

”
Sielu sai ruumiin kiinni

RETRIITIN JUURET
OVAT SYVÄLLÄ

Jo Vanhan Testamentin profeetat
vetäytyivät hiljaisuuteen voidakseen
kertoa kansalle Jumalan tahdosta. Jee
sus vetäytyi 40 vuorokaudeksi rukoile
maan. Kun kristinusko oli vakiintunut
400-luvulla, alkoi myös hurskaiden
mietiskelijöiden vetäytyminen erä
maan hiljaisuuteen. Luostarit tarjosi
vat myöhemmin hengellistä ohjausta.
Lutherin aikalainen Ignatius Loyola
kokosi 1500-luvulla hengellisiin harjoi
tuksiin - Exercitia Spiritualia - pappeja
30 päivän retriittiin, josta muotoutui
myös kahdeksan päivän retriittimalli
maallikoille.
– Kun miettii, mikä retriiteissä vetää
puoleensa, en voi sanoa yhtä syytä. Riip
puu eri elämäntilanteista, tarvitseeko
kiireinen nykyihminen lepoa ja hiljai
suutta vai aikaa omien ajatustensa ja
hengellisten kysymystensä tutkimiseen,
psykoanalyytikko - retriitinohjaaja Ritva
Uhinki arvioi.
Retriitit vakiintuivat Suomessa
1980-luvulla. Hiljaisuuden Ystävät
-yhdistys perustettiin 1986 viljelemään
kristillistä retriittitoimintaa, joka oli al
kanut 1970-luvulla Ruotsin mallin mu
kaan. Karmeliittaisän kirja Kristillinen
syvämietiskely ilmestyi suomeksi 1981 ja
tuli merkittäväksi oppaaksi mietiskelyyn.
Suomalaiset teologit julkaisivat 1990
Elävä hiljaisuus –teoksessa ohjeita ret
riittien järjestämistä varten. Kahdeksan
päivän retriittejä on ollut Suomessakin
2000-luvun alusta asti.
– Retriitit toimivat hyvin ekumee
nisella pohjalla. Tarve kasvaa oman
unelmansa suuntaan on kaikkialla elävä
toivo. Anna-Maija Raittila sanoittaa
tätä Jumalan läsnäolon kaipausta virres

Kristillinen retriitti tarjoaa mahdollisuuden jumalasuhteen hoitamiselle myös silloin, kun rukous on hiljaista sisäistä katselua – kontemplaatiota, Ritva Uh

”
Luovuus sai sytykkeen

ja psykoanalyytikko, teologian tohtori
Peppi Sievers. Elokuun lopun helle
päivät Lapissa jättivät lähtemättömän
vaikutuksen kaikkiin.
– Olin hyvin vaikuttunut siitä mi
ten tervetulleeksi minut toivotettiin
Suomessa. En ole täällä opettamassa,
vaan välittämässä tietoa ja saattamassa
ihmisiä tietoisiksi Jumalan läsnäolosta ja
pyhyydestä, isä Paul korostaa.

MIETISKELYOHJEENA ”KATSO
HÄNTÄ, JOKA KATSOO SINUA”

sä 194: ”Sinusta, Jumala, turvakätköstä
ni, löydän elämäni. Kaiken läpi loistat.
Herra valollasi kosketa nyt kasvojani.”
Luulen, että tämä turvakätkö kutsuu yhä
useampia retriitteihin, Uhinki kuvailee.
Rovaniemellä Norvajärven leirikes
kuksessa vieraili turkulaisen retriitinoh
jaaja Ritvan lisäksi isä Paul Chetcuti
Maltalta ja psykiatrian erikoislääkäri

Erityisesti oman rukouselämän vah
vistamiselle on retriitistä usein apua.
Kannattaa aloittaa lyhyellä tavallisella
retriitillä ja kokea, miltä hiljaisuus
tuntuu.
– Kaiken taustalla on Hän, joka kat
soo rukoilijaa. On myös ei-hengellistä
mietiskelyä, joka on usein kohteetonta
ja oman hyvän olon etsimistä, Uhinki
kiteyttää.
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ovat
tymistä hiljaisuuteen
KUVAT: JOUNI HAGSTRÖM

Arkiretriitti
Arkiretriitti eli ohjatut rukousviikot toetutuvat keskellä
arkea, työtä ja perhe-elämää. Osallistuja sitoutuu
puolituntiseen mietiskelyyn päivittäin ja tapaa ohjaajan
viikottain, puoli tuntia kerrallaan esimerkiksi
seurakunnan tiloissa. Retriittiläinen saa ohjaajaltaan
raamatun tekstit ja mahdollisuuden jakaa
rukouskokemuksestaan sen, mitä haluaa. Tämä
hengellinen matka alkaa ryhmäkokoontumisella, jossa
opastetaan raamatun mietiskelyn tapaan ja sovitaan
tapaamisista.

Henkilökohtaisesti ohjattu retriitti
Henkilökohtaisesti ohjatussa retriitissä yhdistyvät
hiljaisuus ja hengellinen ohjaus. Perustana on
ignatiaaninen rukousperinne. Yhteinen ohjelma
muodostuu päivittäisestä messusta ja ruokailuista.
Henkilökohtainen ohjelma rakentuu
rukousmietiskelyistä, joissa jokainen peilaa raamatun
teksteihin omaa elämäänsä. Osallistuja tapaa päivittäin
ohjaajansa, jolta saa tekstit ja tukea matkalleen.
Retriitissä tapahtuva liike on osanottajan ja Jumalan
välistä, ohjaajan tehtävä on auttaa sen
tunnistamisessa.

Ignatiaaninen retriitti
Ignatiaanisissa kahdeksan päivän retriiteissä jokainen
lukee hänelle annettuja Raamatun kohtia ja eläytyy
niihin ja yrittää kohdata sen totuuden, joka hänelle sitä
lukiessa avautuu. Oikeaa vastausta ei ole. Ainoastaan
se on tärkeätä mikä koskettaa sillä hetkellä.
- Ignatiaanisissa retriiteissä jumalasuhde on keskiössä,
vaikka myös lepo ja luonnossa liikkuminen ovat
tärkeitä, Ritva Uhinki määrittelee.

Työelämäretriitti
Päivän tai parin retriitti työpäivinä voidaan järjestää
myös yhden tai useamman työyhteisön jäsenille
yhdessä suunnitellen ja työajalla. Lähtökohta on
toinen, mutta hiljaisuus voi näinkin avata uutta. Jotkut
työnantajat sisällyttävät hiljaisuudenviljelyn
työhyvinvointitoimintaansa ja korvaavat sen
kustannuksia, asia kannattaa tarkistaa.

hinki (kuvassa alh. vasemmalla) ja Paul Chetcuti jälkeen (kuvassa alh. oikealla) kertovat.

SAISITKO UUTTA
SUUNTAA HENGENELÄMÄLLE?

Chetcutin mukaan retriitin ohjaajan
tehtävä on luotsata ihmiset tulemaan
paremmiksi versioiksi omasta itsestään
ja kohtaamaan toisensa sekä Jumalan
armo ja luonto, joka edustaa myös
Jumalan haavoittuvuutta, aitoutta,

”
Ratkaisevan tärkeää
toipumiselle
loppuun palamisesta

vahvuutta ja herkkyyttä.
– Kysymys on Jumalan rakkaudesta
ihmistä kohtaan ja ihmisen henkilökoh
taisesta matkasta tapaamaan tämä ilmiö
sisäisesti itsessään luonnon kauneuden
keskellä, isä Paul kiteyttää.
Retriittiä voi suositella sellaisille, joilla
on herännyt kaipaus oman sisäisen
elämänsä tutkimiselle.
– Myös sellaiselle, joka kokee, ettei
kirkolla ole mitään hänelle annetta
vaa. En suosittele retriittiä sellaiselle
akuutissa kriisissä olevalle, joka kaipaa
keskustelua tai joka haluaisi jutella
enemmän. Hiljaisuuden retriitti on
hiljainen lukuun ottamatta keskusteluja
ohjaajan kanssa, Uhinki muistuttaa.
Noora Hietanen

Artikkelia varten on haastateltu
Paul Chetcutia ja Ritva Uhinkia,
Sari Arposta ja Sanna Kierivaaraa.

”
Sai olla vain

Lähteitä: www.evl.fi ja
www.hiljaisuudenystavat.fi
Kirjallisuutta: Wilfrid Stinissenin Kristillinen syvämietiskely, Seppo Häyrysen ja
Paavo Rissasen Elävä hiljaisuus, Anthony
de Mellon Havahtuminen, Katseleminen ja
Kuuletko linnun laulun
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Tervetuloa lämminhenkisiin
perhemessuihin Ounasrinteen ja
Muurolan kappeleilla.
Messun päätteeksi tarjolla
ruoka ja kahvi sekä askartelua lapsille.

SYYSALLAKKA | Tapahtumat

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

OMA-MESSUT KIRKOSSA
Vaihtoehtoinen jumalanpalvelus jossa
jokainen voi palvella omilla lahjoillaan.
Joka toinen sunnuntai klo 17:
22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 17.11.
ja 15.12.
Seurakunnassa on alkamassa uusia soluja eli
pienryhmiä, joissa voi tutustua paremmin toisiin
ihmisiin, Jumalaan ja itseensä.
Soluihin voit ilmoittautua OMA-messuissa.

Erityisdiakonian

KAHVIPORINAT

Muurolan kappelilla klo 15-16.30
ti 22.10. ja 19.11.

Kahvia keittelee ja kansanne
jutustelee
Antti Härö ja Laila Juntti

www.rovaniemenseurakunta.fi
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

Tarkemmat tiedot kulloinkin lähipäivien tapahtumista näet Uusi Rovaniemi-lehdestä
keskiviikkoisin ja www.rovaniemenseurakunta.fi
ROVANIEMEN KIRKKO
Sunnuntaisin klo 10 messu.
Tiistaisin klo 8.30 Aamun rukoushetki sakastissa.
Keskiviikkoisin klo 18 arki-illan ehtoollinen.
26.9. klo 19 Lapin Sotilassoittokunnan Oopperan juhlaan - konsertti,
solistit Emilia
Vesalainen-Pellas ja Mika Nisula.
Vapaa pääsy, ohjelma 15€.
29.09. klo 10 messu, liturgia Terhi
Ämmälä, kanttorina Päivi Hintikka,
Lumitähdet, Iloiset Musikantit. Kehitysvammaisten valtakunnallinen
kirkkopyhä.
29.9. klo 19 Be still – hyväntekeväisyyskonsertti, Lauluyhtye Laudi,
joht. Sari Sanneli Alakulppi ja Lauluyhtye Kuura, joht. Marita Kaakinen. Vapaa pääsy, ohjelma 10-20€,
Pohjois-Suomen syöpäyhdistyksen
toiminnan tukemiseen.
2.10. klo 10 lasten enkelikirkko.
5.10. klo 18 Janne Oksasen Pohjolan kaikuja-pianokonsertti. Vapaa
pääsy, käsiohjelma 10€.
8.10. klo 12-13.30 vanhustenviikon juhla, kahvit seurakuntakeskuksessa.
8.10. klo 19 Häikäisevän kirkas-kiertueen konsertti. Pekka Simojoki ja Make Perttilän yhtye. Liput 20€ tiketti.fi, ovelta 20€.
13.10. klo 18 Tuomasmessu.
25.10. klo 18 Lapin musiikkiopiston
viulistien konsertti. Vapaa pääsy.

KESKIKAUPUNKI
Diakoniatyön Katulähetysilta
maanantaisin klo 17 seurakuntakodin yläsalissa, Rauhank. 70 F.
26.9. klo 18 seurakuntakeskuksessa Sanan ja rukouksen ilta.
3.10. klo 17 Luottamusta Sanasta-ryhmä kokoontuu Perheasian
neuvottelukeskuksessa, Maakuntakatu 7.
4.-6.10. New Wine – tapahtuma
Rovaniemellä. Mukana Mark
Aldridge Englannista.
8.10. klo 17 srk-keskuksessa Kristus päivä Rovaniemellä. Rukoushetki Rovaniemen puolesta, mukana Hengen uudistus kirkossamme

ry:n toiminnanjohtaja Timo Pöyhönen.
10.10. klo 18 seurakuntakeskuksessa Sanan ja rukouksen ilta.
23.10. klo 18 Norvajärven leirikeskuksessa miesten saunailta. Isäntänä Esko Palovaara. Lähtö yhteiskyydein kirkkoherranviraston
edestä klo 17.30.
24.10. klo 18 seurakuntakeskuksessa Sanan ja rukouksen ilta.
30.10. klo 18 Norvajärven leirikeskuksessa miesten saunailta. Isäntänä Ilari Kinnunen.
Lähtö yhteiskyydein kirkkoherranviraston edestä klo 17.30.
31.10. klo 12 katulähetystyön soppatykki Lordinaukiolla.

KORKALOVAARA
29.9. klo 13 kappelissa messu.
Kirkkokahvit.
4.10. klo 10 kappelissa lasten enkelikirkko.
6.10. klo 13 kappelissa messu. Lähetyspyhä. Kirkkokahvit.
13.10. klo 13 Hengen hedelmät
-messu kappelissa. Kirkkokahvit.
20.10. klo 13 kappelissa messu.
Kirkkokahvikonsertti, Marita Pasuri, Maie Kuusik.
27.10. klo 10 kappelissa messu.
Kirkkokahvit. Rauhanyhdistyksen
syysseurojen kirkkopyhä. Huomaa
kellonaika!

OUNASJOKI
6.10. klo 11-13 Sinetän kappelilla
iloinen perhetapahtuma.
13.10. klo 10 Meltauksen kappelissa messu. Kirkkokahvit.
20.10. klo 11 Sinetän kappelissa
messu. Kirkkokahvit.
23.10. klo 18 Meltauksen kappelissa Virsikirja tutuksi –ilta. Taksia saa
käyttää.

OUNASVAARA
29.9. klo 15 kappelissa messu.
03.10. klo 10 kappelissa lasten enkelikirkko.
5.10. klo 10 kappelilla israelilaista
kansantanssia.
6.10. klo 15-17 Pyhät Meiningit
kappelilla.
10.10. klo 18 kappelilla ”Tulkoon
tie sinua vastaan”-kappeli-ilta. Hil-

jentymistä tekstien ja musiikin äärelle.
12.10. klo 17-19 kappelilla varhaisnuorten Donkkis Big Night.
19.10. klo 10 kappelilla israelilaista
kansantanssia.

ALAKEMIJOKI
26.9. klo 17.30 kappelilla ”Tulkoon
tie sinua vastaan”-kappeli-ilta. Hiljentymistä tekstien ja musiikin äärelle.
29.9. klo 10 kappelissa messu.
1.10. klo 10 kappelissa lasten enkelikirkko.
11.10. klo 17-19 kappelilla varhaisnuorten Donkkis Big Night.
22.10. klo 15-16.30 kappelilla erityisdiakonian Kahviporinat.
24.10. klo 17.30 kappelilla ”Tulkoon tie sinua vastaan”-kappeli-ilta. Hiljentymistä tekstien ja musiikin äärelle.
27.10. kappelissa messu, kappelin
50-v. juhla.

YLÄKEMIJOKI
29.9. klo 12 Viirin kappelissa messu ja alueen 4v ja 70/80v syntymäpäiväjuhla.
13.10. klo 10 Auttin kappelissa
messu.
13.10. klo 12 Viirin kappelissa jumalanpalvelus.

SAAREN-NAMMANKYLÄT
26.9. klo 18 Aapakirkossa Virsikirja
tutuksi-lauluilta.
29.9. klo 11 Aapakirkossa messu.
Sadonkorjuujuhla.
6.10. klo 11 Aapakirkossa ja klo 13
Jouttikeron kappelissa messu.
10.10. klo 18 Aapakirkossa Virsikirja tutuksi-lauluilta.
13.10. klo 11 Aapakirkossa messu.
20.10. klo 11 Aapakirkossa messu.
20.10. klo 13 Jouttikeron kappelissa messu.
22.10. klo 18 Jouttikeron kappelissa virsi-ilta.
24.10. klo 18 Aapakirkossa Virsikirja tutuksi-lauluilta.
27.10. klo 11 Aapakirkossa messu,
Hengen hedelmiä, kirjailija-rovasti
Ritva-Elina Pylväs ja Tiina Ronkainen.

PUUROAAMUT
joka tiistai 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!

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

Muurolan kappelissa

Parillisilla viikoilla
tiistaisin klo 10-11

Herkullinen aamupuuro leivän ja kahvin kera!
Puuroaamun jälkeen voit osallistua
kaikenikäisten- tai perhekerhoon.

Muurolan kappeli 50 vuotta 27.10. 2019.
Messu klo 10 jonka jälkeen 50-v. juhla.

JOUNI HAGSTRÖM

Ounasrinteen kappelissa

11

Pääsky 25.9.2019

PASI KOKKO

Haluatko keskustella, ripittäytyä,
esirukouspalvelua, liittyä kirkkoon?

Päivystävä pastori

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

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

Operaatio Joulun Lapsi-keräys

Lukuvuoden avajaismessuun osallistuivat myös kansanedustaja Heikki Autto, Lapin ammattikorkeakoulun
rehtori Riitta Rissanen, kappalainen Heini Kesti ja oppilaitostyön pastori Milla Purosalo-Vandenbroucke.

Keräysohjeita ja pakkauslaatikoita
saa hakea lokakuun alusta alkaen
Helmikammarilta.
Myös Ilopysäkki ja Vapaaseurakunta
ovat keräyspisteinä.

Avajaismessu
käynnisti
korkeakoulujen
lukuvuoden
JO perinteinen avajaismessu
Rovaniemen kirkossa kokosi
jälleen väkeä yhteen aloittamaan
uuden työntäyteisen lukuvuoden.
Messussa korkeakoulujen uudet
opiskelijat ja henkilökunta siu
nattiin alkavaan lukuvuoteen.
Oppilaitostyön pastori Milla
Purosalo-Vandenbroucke toi
esille, miten erityisesti elämän
käännekohdissa tulee katsottua
taaksepäin. Käännekohtia voivat
olla opintojen aloittaminen tai
siirtyminen uusiin työtehtäviin.
– Kun pohdit omaa elämääsi,
niin mieleesi voivat tulla viime
aikojen huippukohdat, kaikki
onnistumisen, ilon tai rakkauden
täyttämät hetket. Helposti mieleen
tulevat myös hetket, jolloin elämä
ei ollutkaan niin hohdokasta,
jolloin epäonnistut katkerasti ja
tekisi mieli painua maan alle, tai
hetket, kun teit syntiä. Jumalan
viesti meille näinä hetkinä on
vapautta ja rohkaiseva. Sinä olet
hänelle arvokas ja rakas, siitä
huolimatta, että epäonnistuit. Niin
pahaa asiaa et voi tässä maailmas
sa tehdä, etteikö Jumala antaisi sitä
sinulle anteeksi.

Kemissä että Torniossa ovat läsnä
opiskelijoidemme arjessa. Meillä
on monia kohtaamisen paikkoja.
On tärkeää, että työ näkyy arjessa
ja opiskelijat löytävät seurakunnan

”
Niin pahaa asiaa et voi
tässä maailmassa tehdä,
etteikö Jumala antaisi
sitä sinulle anteeksi.

Seurakunta
läsnä arjessa
Lapin ammattikorkeakoulun
rehtori Riitta Rissanen luki
avajaismessussa Sananlaskuja
Raamatusta.
– On ilo seurata, miten oppi
laitospastorit sekä Rovaniemellä,

silloin, kun heillä on siihen ihan
oikea ja aito tarve.
Rissasen mukaan korkeakoulu
yhteisö on kohtaamispaikka
samalla tavalla kuin kirkko.
– Korkeakouluissamme raken

Helmikammarilla, Pohjolankatu 4:
Lahjalaatikoiden vastaanotto
18-25.11. klo 10-14.
Laatikoiden pakkaustalkoot
20.11. klo 9 alkaen.

Keräys on Patmos Lähetyssäätiön järjestämä.

New Wine –viikonlopputapahtuma 4.-6.10.
Kairatemppeli ja Rovaniemen kirkko
Pe 4.10.
Klo 18 nuorille
käytännön opetusta ja
ohjausta Kairatemppelissä.
netaan uutta ymmärrystä ja uutta
tulevaisuutta. Yliopisto ja am
mattikorkeakoulu ovat Lapille
elinehto.
Messuun osallistunut kansan
edustaja, kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja Heikki Autto on
toiminut aiemmin Lapin yli
opiston yhteyspäällikkönä. Hän
arvostaa seurakunnan ja korkea
kouluyhteisön yhteistyötä.
– Rovaniemi on leimallisesti
erittäin vahva opiskelijakaupunki
ja on hyvä, että meillä on myös
aktiivista opiskelijatyötä tekevä
seurakunta.
Kappalainen Heini Kesti toimi
runsaat kuusi vuotta oppilaitos
työn pastorin virassa ennen Milla
PurosaloVandenbrouckea ja joh
taa nyt oppilaitostyön tiimiä.
– Korkeakoulujen ja seurakun
nan yhteistyössä korostuvat hyvät
verkostot sekä toimivat yhteydet
johtajiin ja muihinkin toimijoihin.
Kaiken työn perusta rakentuu
luottamukselle.
– Seurakunta on opiskelijan
tukena arjessa, tarjoaa mah
dollisuuksia tutustua toisiin
opiskelijoihin sekä pohtia omaa
elämänkatsomustaan. Opiskelijat
saavat käyttää seurakunnassa omia
lahjojaan erilaisissa tehtävissä,
kuten nyt seurakunnassamme
alkavissa OMAmessuissa, Heini
Kesti toteaa.
Pasi Kokko

La 5.10. Kairatemppeli
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.
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TUOMASMESSUT

Rovaniemen kirkossa klo 18

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

93,4MHz

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

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.

Soppatykkitempaus
torstaina 26.9. klo 12
Lordinaukiolla.

Maksutonta keittoa.
Soppaa jaetaan niin kauan
kuin sitä riittää.
Paikalla seurakunnan
työntekijöitä
ja vapaaehtoisia.
Järjestää yhteistyössä
Rovaniemen seurakunnan
diakoniatyö / katulähetys ja
Kunnes Oy

www.rovaniemenseurakunta.fi

Kohtaamisia ja
kasvun hetkiä
RIPPIKOULU on monelle hieno
kokemus. Mutta paremman
kokemuksesta saa pujottamalla
kaulaansa punaisen avainnauhan
 siis ryhtymällä isoseksi. Isosen
toimenkuvaan leirillä kuuluu
ohjelman suunnittelun lisäksi
leikkien vetämistä, hartauksien
valmistelemista ja pitämistä
sekä heittäytymistä erilaisiin
näytelmiin. Tehtävä tuo muka
naan vastuuta, toisaalta vapautta
omien ideoiden toteuttamiselle.
Isosena oleminen on kuitenkin
muutakin: lopulta mieleenpainu
vinta on nuorten kohtaaminen ja
ajan viettäminen heidän kans
saan, keskustellen tai lautapelejä
pelaten.
Isosena oleminen antaa paljon
onnistumisen kokemuksia, ja
onnistumisia tulee sekä yksittäi
selle isoselle että koko isospo
rukalle. Tuskin mikään voittaa
tunnetta erityisen hyvin sujuneen
leikin tai sketsin jälkeen. Parhaat
onnistumiset syntyvät silloin, kun
suoriutuu jostain tehtävästä, joka

on jännittänyt tai jopa pelottanut
kovasti etukäteen. Toki myös
virheitä tehdään, mutta onneksi
haasteiden kohtaaminen ja niistä
selviytyminen jää yleensä mieleen
paremmin kuin yksikään moka.
Kuten koulutuksessamme
sanotaan: jokainen on täydellinen
isonen sellaisenaan, ja tehtävään
tarvitaan monenlaisia persoonia.
Hommaa tehdessä löytää kuiten
kin asioita, joista nauttii erityi
sen paljon. Esimerkiksi itselleni
ehdottomasti arvokkainta on ollut
riparilaisten kuunteleminen ja
tunteiden jakaminen heidän kans
saan. Leirillä esiin tulevat kysy
mykset elämästä ja uskosta saavat
pohtimaan myös omaa näkemys
tään maailmasta. Jokainen leiri on
erilainen, ja jokaiselta leiriltä oppii
jotain uutta. Vaikka pituudeltani
olen ollut leiriläisiä lyhyempi en
simmäisestä leiristäni lähtien, olen
varma siitä, että isosena oleminen
silti kasvattaa minua koko ajan.
Maiju Salmikivi

Syyskeräys – Apua vähävaraisille Rovaniemellä
KERÄÄMME avustusvaroja
apua tarvitseville vähävaraisille
rovaniemeläisille ajalla 130.9.
Keräysvaroilla avustetaan
työttömyydestä, velkakriiseistä
ja yllättävästä hädästä, kuten
sairastumisista johtuvaan talou
delliseen ahdinkoon joutuneita
rovaniemeläisiä. Apu välite
tään Rovaniemen seurakunnan
diakoniatyöntekijöiden kautta
mittatilaustyönä esim. ruokaan,
vaateisiin tai vaikkapa pesuko
neen hankintaan.
Jo pienikin apu on tarpeen sil
loin kun raha puuttuu kokonaan.
Lahjoittamalla voit auttaa lähellä

olevaa lähimmäistäsi. Varoja tä
hän keräyskohteeseen kerää Ko
timaanapu ry., joka on kristillistä
lähimmäisenrakkautta toteuttava
hyväntekeväisyystoimija, jonka
tuottama apu
kohdistetaan
täysimääräisesti
Suomeen.

Tiedustelut diakoniatoimiston
toimistosihteeri Aila Jäntti,
puh. 040-5830966.

Voit
lahjoittaa
osoitteessa:
www.rovanie
menseura
kunta.fi

VÄRITYSTEHTÄVÄ | Piirros Merita Orell-Kiviniemi
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KOULUIKÄISILLE |
Ilmoittautuminen rovaniemenseurakunta.fi/tule mukaan/kouluikäisille/leirit ja retket.
Ole nopea, sillä paikkoja rajoitetusti.
14.-15.10. WWJD (What would
Jesus do)-leiri
kokoaa 5-8 luokkalaiset
Norvajärvelle, syksyn kovin setti
tarjoillaan syyslomaviikolla: ollaan
ulkona ja sisällä, videoidaan,
musisoidaan, hengaillaan hyvässä
seurassa ja heittäydytään täysillä
eeppiseen leirimeininkiin.
Leirin hinta 24 €. Ilmoittautuminen
päättyy 6.10. Lisätietoja Juho
Rinne 040 358 2135.
16.-17.10. Supervoimii!-leirillä
puuhailevat 1-4 –luokkalaiset.
Lähde mukaan kun Norvajärvellä
tapahtuu… heittäydytään
pohtimaan minkälaisia supervoimia
meiltä löytyykään! Joku on hyvä
laulamaan, toinen kertomaan
vitsejä… Minkälaisen sankarin sinä
löydät itsestäsi? Leirillä leikitään ja
lauletaan, herkutellaan ja
hiljennytään. Mukaan mahtuu 25
leiriläistä. Ensi kertaa
ilmoittautuvilla on etuajo-oikeus
leiripaikkoja jaettaessa. Leirin hinta
on 24 € ja ilmoittautuminen
päättyy 6.10. Lisätietoja Taru
Spännäri 040 732 1989.
19.10. Perheretki, Ranua Zoo
Mukava koko perheen retki
eläinpuistoon la 19.10.
Ilmoittautuminen 1.-30.9.
rovaniemenseurakunta.fi. Hinta
30 €/aik, lapset 4-14v 15 €, alle 4v
ilmaiseksi. Sis. bussikuljetuksen,
liput eläinpuistoon ja ruokailun
seisovasta pöydästä. Lisätietoja
Mari Pääkkölä 040 5832517.
8.-9.11. Yökirkko
2-6 -luokkalaisille
Rovaniemen kirkossa. Oletko aina
halunnut nukkua kirkossa? Nyt
siihen on mahdollisuus. Yö kirkossa
on osa 100 vuotta Iloa -koululaiset
kirkossa juhlavuoden valtakunnallista toimintaa. Sen kunniaksi myös
Rovaniemen seurakunta osallistuu
tapahtumaan ja järjestää kirkkoyön
lapsille marraskuussa! Tule tutus-

tumaan kotikirkkoosi uudella
tavalla. Syömme, leikimme,
laulamme ja tottakai nukumme
elämämme parhaat unet
kirkkosalissa. Jos rohkeutta piisaa,
saatamme kiivetä kirkontorniin
asti! Koko Lysti on aivan ilmainen.
Ilmoittautuminen 20.10 mennessä.
Mukaan mahtuu 25 lasta. Tapahtumassa ei ole osallistumismaksua.
Mukana Taru Spännäri ja Ari Jarva.
10-synttärit
Koko seurakunnan yhteiset
kymppisynttärit HopLopissa 23.11.
Seurakunta kutsuu juhlimaan
kaikki 10-vuotiaat sekä heidän
perheensä! Lahjana kaikille vuonna
2019 kymmenen vuotta täyttäville
seurakunta maksaa sisäänpääsyn
HopLop-sisäleikkipuistoon! Lisäksi
perheitä kutsutaan osallistumaan
tapahtumaan niin, että HopLop
tarjoaa yli kolmevuotiaille lipun
hintaan 10 € (norm. 18 €),
1-2-vuotiaden lippu 7 €. Valvojina
aikuiset pääsevät sisälle ilmaiseksi.
Lisätietoa aikatauluista ja
ilmoittautumisesta syksyllä.
Mukana tapahtumassa työntekijät
Taru Spännäri, Mari Pääkkölä,
Jenniina Heikkilä, Jere Turpeinen ja
Petteri Mäki-Hirvelä.
Kouluikäisten kerhot
Millaisia kerhoja ja missä… se
selviää nettisivuiltamme. Eri alueilla
on paljon monipuolisia kerhoja eri
ikäisille koululaisille. Käy tsekkaa
tarjonta ja ilmoittaudu mukaan!
Ohjaajien tiedot ja ilmoittautumisohjeet löytyvät kerhotiedoista.
Muurolan Mahtis-puuhakerhoon
ilmoittautuminen Juho Rinteelle
040 3582 135. 1-3 luokkalaisille
maanantaisin klo 15.30-17
Muurolan kappelilla kerhotilassa.
Tervetuloa huippukerhoon, jossa
joka toinen kerta puuhaillaan
mukavan tekemisen parissa ja joka
toinen kokkaillaan maukkaita
välipaloja!

Max. osallistujamäärä 10 lasta.
Ounasrinteen kappelin kerhoihin
ilmoittautuminen Jenniina
Heikkilälle tekstiviestillä numeroon
040 7300 153. Paikkoja on
rajoitetusti.
LENTÄVÄT MATOT-KERHO:
Maailmanympärysmatka leipoen,
leikkien, askarrellen ja eri kulttuureihin tutustuen. 1-4 luokkalaisille
maanantaisin klo 17-18.
LAUTAPELILAPSET-KERHO:
Lautapelailua 3-6 luokkalaisille
tiistaisin klo 16.30-18.
TAIDEMAFIA: Taiteilua
2-6-luokkalaisille keskiviikkoisin
17.30-19.
SIRKUSKERHO: Huikeaa sirkustelua
3-6 luokkaisille torstaisin klo 17.3018.30.
TUBEKERHO TOSKII, K12:
Tervetuloa mukaan ideoimaan,
videoimaan, esiintymään,
editoimaan! Ohjaajina Juho &
Jenniina. Kerho kokoontuu
klo 16-19, to 3.10., 21.11. ja 12.12.
TOS-KII JUNIOR! Tubekerho
3.-5.-luokkalaisille klo 16.30-18,
to 3.10., 7.11. ja 19.12.
Donkkis Big Night-illat
Hei kaikki alakouluikäiset! Donkkiaasi saapuu jälleen pitämään
toimintailtoja Muurolan ja Ounasrinteen kappeleilla! Illat ovat
ilmaisia ja ne järjestää Rovaniemen
seurakunnan lapsi- ja nuorisotyö.
Mukanaan voi myös tuoda
nyyttäriherkkuja! Lisäksi: jos olet
vähintään 6. luokalla tai aikuinen,
voit alkaa myös oranssipaitaiseksi
Donkkisohjaajaksi ja auttaa illan
järjestelyissä ja pitää ikiomaa
toimintapistettä!
Illat ovat klo 17-19:
Muurolan kappeli pe: 11.10., 29.11.
Ounasrinteen kappeli la: 12.10.,
30.11.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset
ohjaajaksi: nuorisotyönohjaaja
Juho Rinne 040 3582135.

VANHUSTENVIIKON
JUHLA
Rovaniemen kirkossa
08.10. klo 12-13.30
kahvit srk-keskuksessa.

www.rovaniemenseurakunta.ﬁ

NUORILLE |
Ilmoittautuminen rovaniemenseurakunta.fi/tule mukaan/kouluikäisille/leirit ja retket.
Ole nopea, sillä paikkoja rajoitetusti.
klo 17-18.30.
Saarenkylä-NammankylätIsoskoulutus samoina päivinä
Nuortenleiri 2004 syntyneille ja
Yläkemijoki
klo 18-19.30.
sitä vanhemmille
Itukoulutus Kiepissä, Aapatie 6
11.-13.10. Norvajärvellä. Tule
ke 23.10. klo 18.
Syksyn Itu- ja Isosleirit
mukaan viettämään laatuaikaa
Isoskoulutus Kiepissä
Ituleireilemään lähtevät tänä
porukalla. Luvassa hyvää seuraa,
to 24.10. klo 18.
vuonna rippikoulunsa käyneet.
ruokaa, saunomista, löhöilyä ja
Isosleirit on tarkoitettu ituvuoden
pelailua! Otetaan niskalenkki
Ounasvaara-Alakemijoki
käyneille.
syksyn pimeydestä ja vietetään
Itukoulutus Ounasrinteen kappelin
25.-27.10. Isosleiri 1.
yhdessä ihan hiiskatin hyvä viikonHerrankukkarossa
Ilmoittatuminen 13.9.-10.10.
loppu! Leirille mahtuu mukaan 25
to 19.9. klo 15.30.
1.-3.11. Isosleiri 2.
nuorta. Hinta 32 € alle 18v ja 52 €
Ilmoittatuminen 13.9.-10.10.
yli 18v. Ilmoittautumiset 1.-30.9.
Itukoulutus Muurolan kappelilla ke
22.-24.11. Ituleiri 1 (Alakemijoki –
Leirillä mukana Jenni Rautio, Taru
25.9., 23.10. ja 20.11. klo 15.30-17.
Ounasjoki – Ounasvaara Spännäri ja Jere Turpeinen.
Samassa paketissa koulutuksen
Korkalovaara)
jälkeen myös nuortenilta klo 18-21.
Ilmoittautuminen 13.9.-7.11.
15.–17.11. Maata Näkyvissä –
Ounasvaara-Alakemijoen yhteinen
29.11.-1.12. Ituleiri 2 (Saarenfestarit Turussa
isoskoulutus Ounasrinteen
Nammankylät – Yläkemijoki –
Ota kaverit mukaan ikimuistoiseen
kappelin Herrankukkarossa
Keskikaupunki)
reissuun. Ilmoittautuminen netissä
su 6.10. klo 12.
Ilmoittautuminen 13.9.-7.11.
1.10. saakka. Hinta 85 €. Lisätietoja
Jere Turpeinen 040 546 9408 ja
Keskikaupunki
Haluatko vuonna 2020 riparille ja
Jenniina Heikkilä 040 730 0153.
Itukoulutus Katutasolla,
ilmoittautuminen on unohtunut?
Kansankatu 17, ma 21.10. ja 18.11.
Ei hätää, laita viestiä Meritalle 040
Isoskoulutus
klo 19-20.15.
730 1965 tai merita.orell-kiviniemiEnsimmäinen isoskoulutusvuosi on
Isoskoulutus Katutasolla ma 30.9.,
(ät)evl.fi. Nettisivuilta rippikouluitu-vuosi ja seuraava on isos-vuosi.
28.10. ja 25.11. klo 19-20.15.
vaihtoehdoista voit tarkistaa, mille
Tervetuloa porukkaan, luvassa
riparille mahtuu vielä.
mukavia tapaamisia ja
Korkalovaara
koulutusleirejä. Ryhmät
Itukoulutus Korkalovaaran
kokoontuvat seuraavasti:
kappelilla ke 25.9., 23.10., 20.11.

4

Onko perheessänne

-vuotias?

Me järjestämme hänelle juhlat!

Syksy 2019

Kaikki on valmiina!
Ohjelmaa, kakku, lahja ja kavereita!
Valitse oma juhlapaikkasi:
Su 29.9. klo 12
Su 29.9. klo 15
Su 10.11. klo 11
Su 17.11. klo 11
Su 17.11. klo 14
Su 24.11. klo 11
Su 24.11. klo 13

Viiri
Ounasrinne
Sinettä
Korkalovaara
kirkko ja srk-keskus
Aapakirkko
Muurola

Lisätietoja puh. 040 653 8415
ilmoittautumiset www.rovaniemenseurakunta.fi
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MAAILMA LÄHELLÄ MEITÄ |

TUTUKSI |
Ville Rantala

erityisammattimies
JOUNI HAGSTRÖM

Hautausmaalla alkukesä on kiireisintä aikaa,
Ville Rantala sanoo.

VIIRINKANKAALLA sijaitseva IV hautaus
maa on erityisammattimies Ville Rantalalle,
35, tuttu työympäristö jo vuodesta 2013.
– Silloin tulin tänne ensimmäisen kerran
kesätöihin ja sillä tiellä ollaan.
Seurakunnan vakituisena työntekijänä Ville
on toiminut vuodesta 2016.
Rovaniemeläissyntyinen Ville toimi ennen
nykyistä työtään metsäkoneenkuljettajana.
– Päätin hakea hautausmaalle töihin, kun
työpaikka sijaitsee keskellä kaupunkia. Ei
tarvinnut lähteä työn perässä kovin syvälle
kairaan.
Erityisammattimiehen pääasiallisia tehtäviä
ovat haudankaivuu, hautausmaan kunnossapi
to sekä kappelityöt ja hautausopastukset.
– Työt vaihtelevat monipuolisesti. Yhtenä
päivänä oikaisen hautakiviä ja toisena päivänä
saatan toimin kappelissa seurakuntamestarien
sijaisena.

”

Työt vaihtelevat
monipuolisesti.
Arkkuhautaukset ovat tulleet tutuiksi. Haas
tatteluhetkellä Ville esittelee kaivettua hauta
paikkaa, jossa kuoppaa reunustavien alumiini
laitojen päälle on asetettu vihreä suojakansi.
– Alla on pari metriä syvä kuoppa, jonne ark
ku siunaustilaisuuden päätteeksi lasketaan.
– Näin sulan maan aikaan haudan tekeminen
on kaivinkoneella tehtävää perustyötä. Kaiva
miseen kuluu aikaa 1-2 tuntia, riippuen siitä
onko maaperässä kiviä tai juuria.
Talvella kaivamiselle saa varata enemmän
aikaa, riippuen roudan paksuudesta.
– Kun talvella routaa on paljon, voimme
joutua viikonkin verran sulattelemaan maata
kolmen kilowatin lämmittimellä.
Hautausmaalla työskentelevä saa vastata
kävijöiden erilaisiin kysymyksiin.
– Ihmiset kyselevät meiltä neuvoa etsiessään
jonkun tietyn henkilön hautapaikkaa tai miten
kivet oikaistaan
– Vaikka hautausmaalla paikat ovat muuten
tuttuja, eivät hautojen nimet jää erityisesti
mieleen. Alussa hautausmaata piti enemmän
erityisenä paikkana, mutta kyllä se nykyään on
vaan työpaikka.
Hautausmaalla alkukesä on Villen mukaan
kiireisintä aikaa.
– Silloin pitää kaikki saada talven jäljiltä
kuntoon. Kesän kuluessa tahti tasoittuu. Sitten
syksyllä kesätyöntekijöiden lähdettyä tahti taas
kiihtyy jatkaessamme pienemmällä porukalla
töitä lumentuloon asti.
Vapaa-ajallaan Ville Rantala rentoutuu per
hokalastuksen parissa. Kuluneena kesänäkin
hän matkasi kalavesien äärelle Pohjois-Nor
jaan.
Pasi Kokko

Mukana olivat Esther, Mirja, Markus, Marja, Anneli, Maija, Eila, Pirita ja palveluhenkinen kuskimme Armen.

Maailma lähellä meitä
Hyvällä tuulella - hiippakunnan lähetysjuhlat Kannuksessa.
MIKÄ sai sinut hyvälle tuulelle, mikä puhutteli sinua
lähetysjuhlilla? Näin kysyin matkalaisilta kotimatkalla.
Piispa Jukka Keskitalon raamattutunti jäi kaikkien mie
leen, koska se oli puhutteleva. Piispan puhetta oli mukava
kuunnella, koska hän puhui leppoisasti ja lempeästi ja
tavallisen kuulijan tasolla.
Piispa Keskitalo pohti, mistä lähetys Raamatussa alkaa
Sykarin kaivon tapahtumien pohjalta. Kaikki alkaa Jumalan
rakkaudesta ihmistä kohtaan. Jeesus meni erilaisten ihmis
ten luo. Hänen tapansa kohdata ihminen oli arkinen, mutta
silti vaikuttava. Ihmiset LÄHTIVÄT kertomaan Jeesuksesta
ja hänen rakkaudestaan. Näin mekin toimimme: Jumala
rakastaa meitä ja siitä voimasta me lähdemme liikkeelle
välittämään Jumalan rakkautta sanoin, teoin tai läsnäololla
lähelle ja kauas. “Lähetys on kirkon sydänääni”, sanoi Kan
nuksen kirkkoherra Erkki Huuki. “Jos sydän ei toimi, ei ole
kirkkoa. Kun se toimii, kirkko on elävä.”
Kirkko on elävä ympäri maailmaa, vaikka ihmisillä on
monenlaista hätää ja kärsimystä. Kristittyjä vainotaan,
kiristynyt poliittinen ilmapiiri tekee kokoontumiset vaikeiksi
ja vaarallisiksi, on sekä ihmisten että seurakuntien köyhyyt

Kaveripyynnön lähettää

tä, ilmastonmuutos vaikuttaa mm. ravinnon saantiin. Silti
kristityt haluavat kokoontua yhteen lukemaan Raamattua,
rukoilemaan, kiittämään ja ylistämään Jumalaa.
Useiden maiden edustajat pyysivät esirukousta lasten ja
naisten, vainottujen kristittyjen, yksin jääneiden lasten ja
vanhusten puolesta.
Perjantai-illasta sunnuntai päivään asti juhlilla soi mo
nipuolinen ja upea musiikki. Oli bändejä, kuoroja, orkes
tereita, räppiä, klassista, poppia virsiä unohtamatta. Kes
ki-Pohjanmaan kansanmusiikkiperinne toi musiikkiin oman
poljennan ja sävyn. Piispan messusta lähdimme jammaillen
ja taputtaen. Enpä ole ennen moista kokenut.
Hyvällä tuulelle - juhlilla oli mukava ja rento tunnelma.
Ohjelma oli monipuolinen ja hyvä. Järjestelyt oli tehty yh
teistyöllä ja lopputulos oli erinomainen.
Mukana olivat Esther, Mirja, Markus, Marja Anneli, Mai
ja, Eila ja allekirjoittanut sekä palveluhenkinen kuskimme
Armen.
Pirita Bucht
Lähetyssihteeri

LUOTTAMUSTA SANASTA

Perheasiain neuvottelukeskuksessa, Maakuntakatu 7

Rovaniemen seurakunta
Hiljentymistä tekstien ja
musiikin äärelle
Ounasrinteen kappeli klo 18:
10.10., 7.11 ja 12.12.
Muurolan kappeli klo 17.30:
26.9., 24.10., 21.11. ja 18.12.

Torstaisin klo 17
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!
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Lauluyhtyeet
Kuura ja Laudi

BE
STILL
HYVÄNTEKEVÄISYYSKONSERTTI

SU 29.9.2019 kello 19.00
Rovaniemen kirkko

Vapaa pääsy, ohjelma 10-20 euroa.
Ohjelmatulot Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyksen
toiminnan tukemiseen

Häikäisevän kirkas -kiertueen konsertti
Ti 8.10. klo 19 kirkossa.
Pekka Simojoki ja Make Perttilän yhtye.
Liput 20 € tiketti.fi , ovelta 20 €.

KIERTUEEN tuottavat Kansan
Raamattuseura ja Hengen uudistus

kirkossamme yhteistyössä Ohjelma
toimisto Kristallin kanssa. Konsertti
on osa Kristuspäivä 2019 kiertuetta.
Konserttien musiikista vastaa Simo
joen lisäksi Make Perttilän johtama
yhtye, jossa soittavat Joonas Kasurinen

(koskettimet), Ville Salminen (kita
rat), Pasi Ryökkynen (basso), Mikko
Pettinen (trumpetti ja laulu) ja Sami
Koskela (rummut). Laulusolisteina
Mirkka Paajanen, Maija Lehtinen ja
Heidi Simelius.

Be still –
hyväntekeväisyyskonsertti
Su 29.9. klo 19 kirkossa.
Lauluyhtye Laudi, joht. Sari Sanneli Alakulppi ja
Lauluyhtye Kuura, joht. Marita Kaakinen.
Vapaa pääsy, ohjelma 10-20 € Pohjois-Suomen
syöpäyhdistyksen toiminnan tukemiseen.

ROVANIEMELÄISELLE, 12 naislaulajan muo
dostamalle Laudille konsertti on sen ensimmäi
nen oma konsertti, joka syntyy nyt yhteistyössä
kokeneen, osin ammattimuusikoista koostuvan
kokkolalaisen Kuurakvartetin kanssa.
Musiikilliselta anniltaan klassisesta kuoromusii
kista kevyempään ohjelmistoon vapaasti liikkuva
konsertti toteutetaan yhteistyössä PohjoisSuomen
Syöpäyhdistyksen kanssa. Konsertista peritään
vapaaehtoinen pääsymaksu, joka lahjoitetaan
lyhentämättömänä rintasyöpään sairastuneiden
tukitoimintaan.

Janne Oksasen
Pohjolan kaikuja
-pianokonsertti

Lapin Sotilassoittokunnan
Oopperan juhlaa - konsertti
To 26.9. klo 19 kirkossa.
Vapaa pääsy, ohjelma 15 €.

LAPIN sotilassoittokunnan muka
na esiintyvät kaksi loistavaa uuden
polven oopperalaulajaa sopraano

Emilia VesalainenPellas ja teno
ri Mika Nisula. Kapellimestarina
musiikki kapteeni Tero Haikala.
Tämän oopperajuhlan linnan puit
teet tarjoavat meille upea kirkkomme
Rovaniemellä.

La 5.10. klo 18 kirkossa.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €.

KANSALAISSODAN aikana väkivaltaisesti
kuolleen Toivo Kuulan pianomusiikki altistaa
ihmisen itsetutkiskelulle, riipaisee syvältä, eikä
jätä ketään kylmäksi. Se herättää meissä suuria
tunteita ja kysymyksiä niin elämästä kuin kuole
masta.
Pianotaiteilija Janne Oksanen esittää konsertis
saan Kuulan pianoteoksia, jotka löytyvät myös hä
nen tulevalta levyltään. Konsertissa kuullaan myös
Beethovenin, Chopinin ja Bergin musiikkia.

39. vuosikerta | Julkaisija: Rovaniemen seurakunta | Päätoimittaja Kari Yliräisänen p. 040 5032 734 kari.yliraisanen@evl.fi | Toimitus Noora Hietanen
p. 040 670 0277 noora.hietanen@evl.ﬁ | 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, 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 30.10.2019 | Aineisto ma 14.10.2019.
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JOUNI HAGSTRÖM

Heli Oikarinen ja tytöt Aleksandra ja Iita.

Heli Oikarisen hymyn takana
on rakkaus Kristusta kohtaan
– KUN joka päivä luovutan omat käteni ja
jalkani Herran käyttöön, niin vastaan voi
tulla yllättäviäkin tilanteita ja kohtaami
sia. Ja tulevaisuuteenkin katson valoisasti,
kertoo rovaniemeläinen nuori nainen Heli
Oikarinen elämästään tänään.
Lähes puolitoista vuotta sitten Heli tuli
uskoon, koki uudestisyntymisen. Sitä edelsi
useamman vuoden etsikkoaika, jolloin
Jumala kutsui häntä, näin Heli kokee. Jo
aiemmin hänen elämässään oli ollut synkkä
vaihe, jolloin hän hakeutui hengellisen mu
siikin piiriin. Netistä ja spotifyista löytynyt
musiikki, esimerkiksi Pekka Simojoen lau
lut, toi turvaa ja sai itkemään, mikä tuntui
puhdistavalta. Sieltä lähti liikkeelle uskon
siemen, Heli tuumii.
Lisäksi oman seurakunnan messut
sunnuntaisin radion välityksellä tulivat
tärkeiksi.
– Olen aina uskonut Jumalaan, mutta en
nen uskoontuloa minulla ei ollut minkään
laista suhdetta Jumalaan puhumattakaan sii
tä, että olisin koskaan turvautunut Häneen
tai pyytänyt Häneltä apua.
Sitten tuli aika, jolloin Helillä oli suuri
tarve päästä kristittyjen yhteyteen, kun ym
pärillä ei ollut ihmisiä, joiden kanssa jakaa
uskon asioita, hengellisiä asioita. Ensim
mäinen askel oli uskaltautua seurakunnan
Oma-iltaan, minne kokoontuu nuoria
aikuisia ja lapsiperheitä.
– Minua jännitti ihan hirveästi ja hävetti,
minä en tuntenut ketään ja tunsin, että nuo
muut ovat minua parempia. Mutta onneksi
lähdin. Tulin todella lämpimästi vastaan
otetuksi.
Sitten Heli kutsuttiin myös järjestelemään
näitä Oma-iltoja ja hän on ollut muka

na myös Tuomasmessuja valmistelevassa
tuomastiimissä sekä järjestämässä kesän
Kirkkolampi-iltoja.

Toisessa kädessä Kristus
– Nyt tätä matkaa on huomattavasti
iloisempi ja mukavampi ja kaikin puolin
turvallisempi jatkaa kun minulla on toi
sessa kädessä Kristus. Elämässä on ja tulee
olemaan haasteita, mutta se, että Jeesus
on nyt minun elämäni Herra, antaa siihen
niin paljon toivoa ja uskoa, että sitä on
vaikea kuvailla, miten elämästä on ennen
selvinnyt, kuvailee Heli.
– Nyt elämässä on ilo ja toivo, ja kunhan
en kovin kauas lähde ristiltä, minulla ei ole
mitään hätää. Aina voin rukoilla, minul
la on täysi luottamus siihen, että Jumala
vastaa ajallaan ja tavallaan kuten Hän näkee
minulle hyväksi.

Mitä muut sanoisivat?
Onko Heli kokenut joutuneensa luopu
maan jostakin uskonsa tähden?
– En koe joutuneeni luopumaan mistään.
Yhden viikon aikana mietin ratkaisuani, että
joko jatkan tätä ns. maallista taivallusta tai
sitten lähden sataprosenttisesti seuraamaan
Kristusta. En voi sekoittaa näitä kahta.
Silloin hetken mietin, mistä joutuisin luo
pumaan. Olisiko Kristuksen seuraaminen
häpeällinen asia, mitä muut sanoisivat?
Mutta tänäkin päivänä on ilo sanoa, että
minä seuraan Jeesusta, hän vastaa heti.
Heli pohtii, että meidän ihmisarvoamme

”

Jumala,
mä tiiän
että sä oot
olemassa
mutta sä
oot ihan liian
kaukana.
Tuu lähemmäs.

itse toimittua. Tai ohjeita juoruamisesta tai
kunnioittamisesta.
– Kun mietin, miten jossakin tilanteessa
pitäisi toimia, pohdin, miten Jeesus tekisi.

Uskoa arjessa
Joka aamu herättyään Heli kiittää uudesta
päivästä. Hän rukoilee varjelusta ja ohjaus
ta päivän matkalle. Jumalan Sanan luke
minen on päivittäinen tärkeä rutiini. Heli
myös rukoilee voivansa päivän mittaan
olla Taivaallisen Isän käytössä. Viikoittai
nen seurakuntayhteys tuntuu äärettömän
merkittävältä.
– Päivittäisessä elämässä rukous ja
Jumalan Sana ovat tärkeitä. Rukoillessani
koen juttelevani Jumalalle, näin pidän
yllä henkilökohtaista suhdettani Häneen.
Jumalalla on aina hyvä tahto ja niinpä hä
nelle annetut asiat ovat turvallisessa johda
tuksessa. J umala iloitsee siitä, kun jätämme
hänelle isot ja pienetkin asiat.

Hymyilevä ilo

han mitataan paljon rahalla, menestyksellä
tai ammatillisella statuksella. Nyt hänelle
on uutta miettiä, että rikastumisen sijaan
hän itse voi antaa omastaan. Ei hän sitä
ennen ajatellut.
Myös Raamatun elämänohjeista on tullut
uusia haasteita. Esim. ”Älä vastaa pahaan
pahalla” muistuttaa siitä, miten ennen tuli

Nyt Helin hymyilevän katseen pohjalla on
ilo.
– Se tulee rakastetuksi tulemisen tuntees
ta ja siitä, että minut on täysin hyväksytty
Jeesuksen kasvojen edessä. Vaikka olen
kuinka syntinen, niin kuin meistä jokai
nen on, voin tulla kaikkien virheiden ja
taakkojen kanssa ristin juurelle ja jättää ne
Hänelle. Jumala antaa toivon ja se on iloni
taustalla.
Ulla Miettunen

