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PÄÄKIRJOITUS | Kari Yliräisänen, kirkkoherra

Missä olet Jumala?
Magdalan
Madonna
JEESUKSEN 12 apostolia
olivat miehiä, joten tästä
herää monen mielessä kysymys, mikä rooli oli Jeesuksen
seurassa liikkuneilla naisilla.
Ainakin Magdalan Marialla oli Jeesuksen seuraajien
keskuudessa arvokas tehtävä.
Apostolit julistivat Kristuksen ylösnousemista koko
maailmalle, mutta Magdalan
Maria julisti ylösnousemista
apostoleille itselleen. Hän
oli ensimmäinen Herran
lähettämä viestintuoja, joka
ilmoitti Hänen ylösnousemisesta.
Maria näki ensimmäisenä
ylösnousseen Kristuksen
(Mark. 16:1-10 ja
Joh. 20:1-18). Siten Maria oli
ensimmäinen ihminen, joka
tervehti muita seurakuntalaisia pääsiäistervehdyksellä,
"Kristus nousi kuolleista!".
Perimätiedon mukaan
Magdalan Maria ollessaan
aterialla keisari Tiberius
Caesarin (vv. 14-32) kanssa,
hän puhui tälle Kristuksen
ylösnousemisesta. Keisari
sanoi Marialle halveksivaan
sävyyn, ettei kukaan voi
nousta kuolleista, kuten
ei hänen kädessään oleva
kananmunakaan voi muuttua
punaiseksi. Samalla aivan
välittömästi kananmuna
muuttui punaiseksi.
Haudan tapahtumat sijoittuivat auringon nousuun,
joka muistuttaa profeetta
Malakian sanoista "Teille,
jotka pelkäätte minun nimeäni, on koittava pelastuksen
aurinko" (Mal. 3:20).
Aki Hätinen
vt. kappalainen

CORONA-PANDEMIA on tuonut elämäämme uuden, meille vieraan tilanteen. Elämäämme säädetyt rajoitukset
ovat pakottaneet arkemme toisenlaiseksi. Joudumme suunnittelemaan,
toimimaan ja työskentelemään tavallisesta poikkeavasti, jotta suojaisimme ja
turvaisimme toistemme terveyden.
Hienoa on ollut ihmisten halu auttaa
riskiryhmiin kuuluvia. Se jatkukoon
myös coronan jälkeen.
Corona on vienyt itsekunkin pohtimaan elämää. Mieliä askarruttavat
pelot ja kysymykset omasta ja läheisten
kohtalosta ja yleensä elämän tulevaisuudesta. Yleensä ihmismieli pohjimmiltaan
luottaa, että käy hyvin. Ja hyvä niin, siinä
on toivon ja tulevaisuuden siemen, siten
päästään eteenpäin.
CORONA-KRIISI tuo kokemuksen, että
elämä ei suostu helppouden kaavaan,
vaan on olemukseltaan myös suuresti ja
arvaamattomalla tavalla yllättävää. Elämä
ei ole vain turvallista soljumista eteenpäin
tietoon pohjautuvan hyvinvoinnin keskellä, vaan voi rajulla tavalla rikkoa uskomuksiamme, järjestelmiämme ja turvallisuuksiamme.

Yllätyksellisyyden koki aikanaan myös
Israelin kansa (700 ja 500 eKr), kun maa
valloitettiin ja kansaa vietiin pakkosiirtolaisuuteen. Suurena uskon kriisinä
koettiin se, ettei Jumala näyttänyt olevan
kansan puolella eikä antavan sille suojaa
ja turvaa. Jumala osoittautui yllätyksellisesti toisenlaiseksi. Suuressa lohduttomuudessa, kipeiden kysymysten kanssa
lähdettiin sen jälkeen etsimään uutta.

SAMANLAISIA lohduttomuuden tuntoja ja kysymyksiä on historian saatossa
koettu monesti. Justinianuksen ruton,
Mustan surman, Espanjan taudin, Aasialais-inﬂuenssan ja HIV-epidemioiden
raivoissa. Ne olivat verisintä totta myös
keskitysleirien kauhuissa, Titanicin
ja Estonian uppoamisissa, Tsunamin
hyökyaalloissa, lukemattomissa maanjäristyksissä jne.
Ihmisinä kaipaamme vastauksia,

”

Apostoli Paavali:
”Toivo ei saata
häpeään.”
lohdutusta ja toivoa. Siksi me kysymme
miksi. Kysymme missä olit ja olet Jumala? Taivas on ollut hiljaa huokausten,
huutojen ja rukousten jälkeen. Sitä se
oli myös Jeesukselle ristillä. Kuului vain
huuto: ”Jumalani, Jumalani, miksi minut
hylkäsit?”

MEITÄ ei ole laitettu rakastamaan
kärsimystä. Vaan tekemään työtä uuden,
paremman ja terveemmän elämän
puolesta kaikille ihmisille. Kaikesta
huolimatta siihen kuuluu myös sinnikäs
rukous. Vanha litania-rukous yllättää
ajankohtaisuudellaan: ”Varjele nälänhädästä ja kulkutaudeista, sodasta ja
veritöistä, kapinoista ja riidoista”.
Matkalla pääsiäiseen huudamme avun
ja toivon perään rukouksinemme. Kuuluttaahan pääsiäisen sanoma maailman
muuttumista ja voittoa ihmistä riepottelevista sairauksista ja muista tuhoavista
voimista sekä viimeisestä vihollisesta,
kuolemasta.
ONKO toivon säteitä? Pääsiäisen evankeliumi kertoo kahdesta miehestä Emmauksen tiellä. He keskustelivat pääsiäisen
surullisista tapahtumista ja johtajansa
katastrofaalisesta teloituskuolemasta,
kaikkien unelmien särkymisestä. ”Me toivoimme hänen olevan…” Sitten kerrotaan,
kuinka Jeesus liittyi heidän seuraansa ja
keskustellen matkaa heidän kanssaan.
Yksityiskohtia ei kerrota, mutta nuo kaksi

PALMUSUNNUNTAIN JA
HILJAISEN VIIKON SANA |
Jumalan edessä

Rukous

Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?
Minä huudan sinua avuksi, mutta sinä olet kaukana.
Jumalani, minä kutsun sinua päivisin, mutta sinä et
vastaa.
Yöt kaikki huudan saamatta rauhaa.
Sinä olet pyhä, sinä olet kuningas,
sinulle soivat Israelin ylistysvirret.
Sinuun ovat turvanneet isämme ennen.
Sinuun he turvasivat ja pääsivät suojaan,
sinua he huusivat ja saivat avun,
sinuun he luottivat eivätkä pettyneet. (Psalmi 22)

Jumala,
sinä tulit Pojassasi jakamaan
meidän elinehtomme
ja elämämme kriisitilanteet.
Me kiitämme sinua tästä ja
pyydämme:
Anna meille anteeksi,
kun väistämme vastuumme
ja petämme luottamuksesi.
Kuule rukoushuutomme
ja salli meidän kokea
kaikessa pimeydessä ja
taistelussa
läsnäolosi.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen
Kristuksen,
meidän Herramme tähden.

Älkää olko mistään huolissanne,
vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette
rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon.
Silloin Jumalan rauha,
joka ylittää kaiken ymmärryksen
varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne. (Fil 4)

kulkijaa kokivat mestarinsa kaikesta huolimatta elävän.

Tänään sanomme, että usko ylösnousemukseen muutti heidän elämänsä ja
sanoma siitä lähti merkillisen voimakkaana luomaan ihmisiä ja olosuhteita uusiksi
tässä maailmassa. Pääsiäisestä tänään
sanomme: Se oli Jumalan yllätyksellistä
toimintaa. Ja samalla tunnustamme, ettei
tämä maailma ole tullut paratiisiksi ylösnousemuksesta huolimatta.

UUTTA näkökulmaa kristilliselle uskolle ja toivolle sanoitti pastori Dietrich
Bonhoeffer vankilassa toisen maailmansodan kauhujen ja lohduttomuuden
keskellä.
Hän kirjoitti merkillisen jännitteisesti:
”Emme voi olla rehellisiä tunnustamatta, että meidän on elettävä maailmassa
– ikäänkuin Jumalaa ei olisi. Se Jumala,
joka antaa meidän elää maailmassa ilman
Jumala-nimistä työhypoteesia, on se Jumala, jonka edessä me jatkuvasti seisomme. Jumalan edessä ja Jumalan kanssa
elämme ilman Jumalaa.”
Jotain Bonhoefferin ajatuskulusta on
myös Psalmissa 23, joka kuvaa turvallista
yhteyttä Jumalaan. ”Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. … Vaikka
minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en pelkäsi
mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani.”
Se mikä tänäänkin näkyy, kuuluu ja
tuntuu, näyttäisi viestivän, ettei elämän pimeässä ole Jumalaa turvana
eikä toivona. Ja kuitenkin on. Salatulla,
näkymättömällä tavalla Jumala kuitenkin
on kanssamme. Läsnä terveydessä ja sairaudessa, valossa ja pimeässä, ahdistuksessa ja rauhassa, toivossa ja epätoivossa,
elämässä ja kuolemassa.
KRISTILLINEN usko on aina ollut
rohkeaa katsomista ja kurkottamista
sellaiseen, jota vielä ei ole, mutta jonka
tulemisesta on lupaus. Se on toivoon
tarttumista vailla varmaa nä kemistä.
Uskontunnustuksen sanoin yhä
edelleen ”odotamme tulevan maailman
elämää”.

Pääsiäinen on
riemujuhla juhla-aika jatkuu
helluntaihin
PÄÄSIÄISEN tapahtumia
on Rovaniemen seurakunnassa paljon kuunneltavissa Radio RovaDein äänitallenteina soundcloud.
com/radiorovadei ja Rovaniemen seurakunnan YouTubessa sekä Facebooksivuilla. Vocaliisat levyttivät viime
syksynä Tavivaaran kappelissa maailman
ensimmäisenä naiskuorona ortodoksisia
pääsiäisveisuja, joista kertoo kuoron
johtaja Anniina Kervinen (s. 5). Tuomiokapituli valitsi Rovaniemen seurakunnan
kirkkoherranvaaliin kolme ehdokasta ja
he esittäytyvät keskiaukeamalla (s. 8-9).
Kannattaa tutustua!
Pääskyn toimitus
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Yhteinen risti
RISTINSÄ kullakin, sanotaan.
Useimmiten ristimme ovat hyvin
henkilökohtaisia. Edes lähellä oleva
ihminen ei aina tiedosta, millaista
taakkaa toinen ihminen elämässään
kantaa. Jollekin meistä vastoinkäymiset kasvavat niin suuriksi, että hän
kokee jäävänsä aivan yksin oman
ristinsä painon alle. Tänä keväänä
koko maailma kantaa yhteistä ristiä,
koronavirusepidemian salakavalaa
uhkaa. Vielä pari kuukautta sitten
uutiset Kiinasta vaikuttivat kaukaisilta. Nyt poikkeusolojen ja rajoitusten
myötä arki on muuttunut kaikkialla
maailmassa. Näin on käynyt myös tavallisesti niin turvallisessa Suomessa.
Olemme joutuneet myöntämään, että
emme ole edes omassa lintukodossamme turvassa tältä koko maailman
sekoittaneelta virukselta.
AJANKOHTAISTA yhteistä koronaviruksen ristiä kantaessamme meidän
on tärkeä muistaa, että risti on myös
pääsiäisen raamatunkertomusten
ytimessä. Evankeliumi kertoo, kuinka
Jeesus kantoi itse omaa ristiään,
johon hänet lopulta nostettiin Gol-

gata -nimisellä kukkulalla. ”Se on
täytetty”, olivat Jeesuksen viimeiset
sanat ristiltä. Sen jälkeen hän kallisti
päänsä ja antoi henkensä näin sovittaen syntimme. Ristillä Jeesus laittoi
täytäntöön elämänsä aikana lausumansa sanat: ”Suurempaa rakkautta
ei kukaan voi osoittaa, kuin että
antaa henkensä ystäviensä puolesta”.
Rististä tuli lopulta rakkauden ja toivon merkki. Risti ei kuitenkaan muodostunut pääsiäisen evankeliumikertomuksen viimeiseksi näytökseksi.
Pääsiäisaamuna haudalle menneet
naiset palasivat mukanaan ilosanoma:
Jeesus elää! Tyhjältä haudalta loistava
häikäisevä valo kukistaa ristin ja
kuoleman synkkyyden.

SAMALLA kun koronaviruksen
uhka on lamaannuttanut arkista
elämäämme, julistaa ympärillämme
talven otteesta vapautuva luonto
jotakin aivan muuta. Pohjoisen joet
ja järvet vapautuvat jääkansien alta.
Silmut puhkeavat tänäkin keväänä
puihin. Uusi elämä herää luonnossa
esiin. Keväisen luonnon sinfonia soi
samassa tahdissa kristillisen toivon

Kirkon
keskusteluapua
KIRKON keskusteluapu on sinua varten, joka
kaipaat kuuntelijaa silloin, kun elämä tuntuu
raskaalta ja huolet liian suurilta. Usein jo se helpottaa, kun saa puhua ja on joku joka kuuntelee.
Kirkon keskusteluavun päivystäjät ovat kirkon
vaitiolovelvollisia koulutettuja vapaaehtoisia sekä
työntekijöitä. Kaikki keskusteluavun palvelut ovat
käytettävissä suomeksi ja ruotsiksi.

sanoman kanssa. Tämän toivon sanoman voimaannuttamina tukekaamme
toinen toisiamme näinä haastavina
kuukausina. Rohkaiskoon meitä Jumalan sanan kohta Jeremian kirjasta:
”Minä annan teille tulevaisuuden ja
toivon”.
Pääsiäisen alla 2020
Jukka Keskitalo
Oulun hiippakunnan piispa

Seurakunnan palveluista
huolehditaan kaikissa oloissa
Kirkon tehtävä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen
turvaamisessa poikkeustilanteissa liittyy kansakunnan
kriisinkestokyvyn ylläpitämiseen.
KIRKKO ON AVOINNA

sunnuntaisin klo 11-13 jumalanpalveluksen jälkeen, jolloin paikalla on
pappi keskusteluapua varten.
Seurakuntalaisilla ei toistaiseksi ole
mahdollisuutta osallistua palvelukseen
kirkkotiloissa.

KESKUSTELUAPUA MYÖS

Päivystävältä pastorilta, joka on
maanantaista perjantaihin klo 10-13
numerossa 040 685 4925.
Päivystävältä diakoniatyöntekijältä:
puhelinneuvontaa ja ohjausta ma-pe
klo 9-10 numerossa 040 685 4920
Lisäksi keskusteluapua ma-pe
klo 12-13.30 samassa numerossa
040 685 4920. Halutessasi voit soittaa
kenelle tahansa papille. Yhteystiedot
www.rovaniemenseurakunta.ﬁ

JUMALAN PALVELUKSET

Sunnuntaisin jumalanpalvelus (ilman
seurakuntalaisia) klo 10-11 suorana
Radio RovaDein lähetyksessä klo
9.55-12 taajuudella 93,4 Mhz ja: www.
radiot.ﬁ /kanavat/radio-dei- rovaniemi
Osoitteessa soundcloud.com/radiorovadei on kuultavissa saarnoja, raamattuopetusta, haastatteluja ja muita
äänitallenteita. Jumalanpalveluksia
Rovaniemen kirkosta myös osoitteessa
Virtuaalikirkko.ﬁ
Jumalanpalveluksia toteutetaan
myös videotallenteina, jotka ladataan
verkkoon. Linkit seurakunnan verkkosivuilla.
Pääsiäisen ajan jumalanpalveluksista
ja muista pääsiäisaiheisista teemoista
julkaistaan videoita kaikissa Rovaniemen seurakunnan sosiaalisen median

Rovaniemen seurakunta

MUU TOIMINTA

Suljettuina toistaiseksi ovat diakoniatyön Helmikammari, nuorisotyön
Katutaso ja lähetystyön kirpputori
Toivon Tori.
Keittopäivä ja Puuroaamut kappeleilla, kerhot, kuorot, vierailut sekä
muu ryhmätoiminta ovat toistaiseksi
tauolla.

TOIMISTOJEN PALVELUT

Asiointi seurakuntakeskuksessa ainoastaan neuvonnan kautta. Toimistomme ovat toistaiseksi suljetut.
Asiointi puhelimitse tai sähköpostilla.

YLE VAHVISTAA
HARTAUSOHJELMIA
PANDEMIAN AIKANA

Rovaniemen seurakunta sosiaalisessa mediassa

Rovaniemen seurakunta

kanavissa.

rovaniemen_seurakunta
lapset_ja_perheet_roisrk
katutaso.nuorisokahvila
Roisrkmusiikki
korkalounas
roisrknuoret
Sc: ErkkaJenni
@korkalounas
@nuorisokahvilakatutaso
@Rovaniemenseurakunta
@Diakonia Rovaniemen seurakunta
@lastenjaperheidenrovaniemenseurakunta

Televisiossa (TV 1) jumalanpalveluksia lisätään toistaiseksi niin, että
lähetys on sekä juhlapyhinä että
jokaisena sunnuntaina. Nyt keväälle
2020 on sovittu neljä ylimääräistä
sunnuntailähetystä.
Yle Radio 1:ssa lähetetään aamu- ja
iltahartaudet uusintoineen joka arkipäivä sekä lauantaisin. Sunnuntaisin
on kaksi jumalanpalvelusta, muina
juhlapyhinä yksi.
Tv 1:n ohjelmistossa on normaalisti
lauantaisin Pisara-hartaus. Sunnuntaisin ja muina kirkollisina pyhinä
lähetetään yhteensä 37 tv-jumalanpalvelusta vuodessa.

PALVELEVA PUHELIN 0400 22 11 80 päivystää
joka päivä klo 18-24
Palveleva puhelin tarjoaa soittajalle mahdollisuuden purkaa mieltä painavia asioita puhelimessa,
nimettömänä.
PALVELEVA NETTI tarjoaa keskusteluapua
netin välityksellä. Viestiisi vastataan noin 2 päivän kuluessa https://www.verkkoauttaminen.fi /
palvelevanetti
PALVELEVA CHAT keskustelut ovat kahdenkeskisiä, joissa yhteydenottaja näkyy päivystäjälle
nimettömänä. Chat on avoinna klo 12-20.
PALVELEVA KIRJE: kirjoita kirje ja lähetä se
osoitteeseen Palveleva kirje, PL 210, 00131 Helsinki. Jos haluat vastauksen, liitä mukaan nimija osoitetietosi.

Kirkon keskusteluapu päivystää kolmella kanavallaan
Palveleva puhelin 0400 22 11 80 joka päivä klo 18–24.
Palveleva Chat ma-pe klo 12–20.
Palveleva netti vastaanottaa viestejä 24/7.
Viesteihin vastataan päivän, parin kuluessa.
https://kirkonkeskusteluapua.ﬁ/
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HENKILÖ | Anniina Kervinen ja Vocaliisat
Tällä palstalla ihmisten mietteitä ja kysymyksiä elämästä ja uskosta.

KIMMO PALLARI ROIFOTO

Tulen ekumeenisesta perheestä ja useat kristilliset perinteet ovat suuri rikkaus ja Jumalan lahja, Anniina Kervinen kiittelee. Hänen äitinsä, laulun lehtori Airi Kervinen on toiminut
Vocaliisojen mentorina ja juhli merkkipäiväänsä maaliskuun lopussa: Monia armorikkaita vuosia Airi!

Veisut soivat toivottaen
pääsiäisen tervetulleeksi!
YKSITYINEN puoliammattilaiskuoro
Vocaliisat on Suomen ainoa ortodoksiseen
suomenkieliseen kirkkomusiikkiin erikoistunut naiskuoro. Kuoronjohtaja Anniina
Kervinen perusti kuoron vuonna 2014.
Vocaliisojen erikoisuus on suomenkielisen
ortodoksisen kirkkomusiikin esittäminen
naisäänille sovitettuna. Perinteisesti ortodoksista kirkkomusiikkia ovat esittäneet
miehet ja sekakuorot.
– Haluamme edistää ortodoksista kirkkomusiikkia naiskuorolle sovitettuna, joka
on hyvin harvinaista ja uniikkia. Kuoromme
on saavuttanut viidessä vuodessa hyvän
maineen taitavana naiskuorona, Anniina
Kervinen kehuu kuorolaisia.

Sydämellä

Anniina Kervinen on sovittanut veisuja
Vocaliisoille yli viiden vuoden ajan. Sovitukset on tehty kurinalaisesti rikkomatta
kanonisesti hyväksyttyjen veisujen alkuperäistä sävelmuotoa. Veisujen esittämiseen

Vocaliisoilla on yksinoikeus. Suomessa on
ainutlaatuista kuulla ja kokea ortodoksista
moniäänistä kirkkomusiikkia naiskuorolle
sovitettuna.
– Rakkaus kirkkolauluun on antanut
minulle sysäyksen siirtää tätä perinnettä
kuorolleni. Vocaliisat käyvät yhdessä läpi
jokaisen ohjelmistoon tulevan ja sovitetun
veisun teologisen taustan ja tarkoituksen.
Laulajat ovat olleet mukana vakavalla ja
hartaalla kunnioituksella musiikkitradition
sisäistämisessä. Veisuista suurin osa on
kerätty Suuren paaston ja kirkkovuoden jumalanpalvelusten kanonisesta sävelmistöstä,
Kervinen kertoo.

Koskettavasti

Veisut vaikuttavat syvästi kuulijoihin. Kirkkolaulut on harjoitettu ottaen
huomioon musiikin teologinen sisältö.
Laulutaiteen lisäksi Kervinen on opiskellut
ortodoksista kirkkomusiikkia, teologiaa
ja kuoronjohtoa. Kervisen sukujuuret ovat

syvällä Karjalan laulumailla sekä äidin
että isän puolelta. Suomen Naiskuoroliitto
myönsi Kerviselle kunniakirjan tekemästään erinomaisesta työstä naiskuoromusiikin hyväksi tuomalla tunnetuksi ortodoksista kirkkomusiikkia.
– Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa
Leo toivotti siunauksensa tälle musiikkityölle. Konsertissa kuljetaan Kristuksen
kärsimysmatkaa kohti riemullista ylösnousemusjuhlaa, pääsiäistä ja uusia sovituksia
on tullut taas ohjelmistoon lisää. Kuoron
nuoreen ikään nähden olemme esiintyneet
ja konsertoineet paljon, myös eri puolilla
Suomea.
Kuoron tavoite on panostaa säännölliseen
esiintymistoimintaan ja kehittää äänenkäyttöä henkilökohtaisena laulukouluna.
– Ydin on klassinen äänenmuodostus.
Kuoromme tarjoaa laulajilleen yksilölliseen
äänenmuodostukseen perustuvaa opetusta
ja tulkintaa, kuoronjohtaja Kervinen linjaa.
Halu inspiroitua, oppia lisää ja kokea

yhdessä ikimuistoisia musiikkielämyksiä
yhdistää eri-ikäisiä naislaulajia.
– Musiikki yhdistää, innoittaa ja ravitsee
meitä. Musiikin kieli on kansainvälinen.
Kun sanat eivät riitä, musiikki auttaa tulkitsemaan ja käsittelemään erilaisia tunteita ja
tunnelmia.
Noora Hietanen

Vocaliisat julkisti 2019 Kasvojesi edessä
-juhlalevyn, joka on Rovaniemellä Tavivaaran kappelissa taltioitua naiskuoron
esittämää suomenkielistä ortodoksista
kirkkomusiikkia. Äänite sai Yleisradion
musiikkitoimittaja Risto Nordellilta erinomaisen arvostelun. Kasvojesi edessä -levyä
on mahdollista ostaa konserttien yhteydessä, Rovaniemen musiikkikirjastosta tai
verkkosivuilta: www.vocaliisat.fi
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KRISTITTY KUMMI | Suvi Ahtiainen
Tällä palstalla kummi kertoo jotain kummina elämisestä tai kummilapsesta.

Kummitytär Milka oli lapsesta lähtien myös
monella tavoin luova. Suvi-kummitädillä
on aarteina lukuisia hänen luomuksiaan:
piirustuksia, maalauksia, kirjeitä ja
saviesineitä, massasta tehtyjä valkoisia
lintuja, lampaita, tähtiä ja sydämiä.

kirjan nimissä on koskettavuutta. Milkan
sydämen ääntä en voi, emmekä voi unohtaa.
Musiikki oli Milkalle merkityksellistä sekä
erityinen ilonaihe elämän viimeisiin hetkiin
saakka.

Ammattiauttaja

Yksi ammatillisista haaveista toteutui,
kun Milka valmistui sairaanhoitajaksi.
Hän oli innostunut työstään sekä Lapin
keskussairaalassa että Malmin sairaalassa
Helsingissä.
– Hänellä oli kummassakin paikassa
mukavat työkaverit ja toimivat työtiimit. Työ
ihmisten auttamiseksi oli hänelle luontevaa
ja merkityksellistä. Hän huolehti ammattilaisen ottein myös omasta lääkityksestään
vielä saattohoitoaikana kotona.
Kun Milka sairastui 21-vuotiaana, se oli
shokki hänelle itselleen ja kaikille läheisilleen. Tuolloin kaikki vielä luottivat lujasti
hänen paranemiseensa.
– Milkan kuollessa menetin rakkaan sydänystäväni. Olin Milkan sairauden alkuvaiheessa usein paikassa, jossa lenteli kauniita
korentoja ja mielessäni Milka alkoi vertautua korentoon… Näin suolla kiipelissä
pyristelevän korennon, johon en rohjennut
koskea, jottei herkänkauniit siivet vaurioituisi. Jäin seuraamaan sitä sydän syrjälläni
ja olin todella helpottunut, kun se selvisi
lentoon! Myöhemmin löysin korentokaulakorun, josta tulikin Milkalle mieluinen.

Sairastuminen

Suvi Ahtiainen
muistelee kummityttöään Milkaa
SUVI AHTIAINEN sai ilon olla ihastuttavan ja sydämensä valloittaneen Milka Sini
Sofian kummina 25 vuoden ajan kulkien
hänen kanssaan elämänpolkua alusta loppuun. Ei aina päivissä läsnä olevana, mutta
aina olemassa olevana.
– Milka oli vahvatahtoinen ja päättäväinen. Vaikeistakin asioista olemme voineet
puhua. Olen saanut seurata kolmilapsisen
perheen arkea ja juhlaa, useimmiten hymyillen ja nauraen yhdessä heidän kanssaan,
kummitäti kuvailee.
Onnellista oli asua pääosin samalla paikkakunnalla.
– Jo 4-5-vuotiaan Milkan kanssa aloimme
viettää joka vuosi syntymäpäivään kytkettyjä
yhteisiä humputtelupäiviä. Alkuun tärkeimpiä kohteita olivat uimahallipolskuttelujen
lisäksi lelukaupan hyllyt. Uimahallin saunan
lauteilla oli eri-ikäisiä aikuisia naisia ja
pieni, puhetta pulppuava Milka. Hän sai
reippaudellaan ja avoimuudellaan naiset
hymyilemään, Suvi Ahtiainen muistelee.
Milkan kanssa Suvi pääsi poikien äitinä
kurkistamaan tyttöjen maailmaan ja osallistumaan mielikuvitusleikkeihin.

Kulttuurikavereita
– Humputtelupäiviimme sisältyivät aina
myös ruokailut. Etenimme vuosien varrella
pikaruokaketjuista kulinaarisempiin ja etnisempiin ravintoloihin ja lopulta haimme
aterioita mukaamme meille kotiin.
Teatteri-, konsertti- ja elokuvakäynnit
olivat osa yhteisiä päiviä.
– Kun Milkalla oli sairautensa takia paljon
vapaa-aikaa viimeisinä vuosinaan, vietimme
enemmän aikaa yhdessä. Usein esimerkiksi elokuvia katsellen, kutoen, leipoen tai
askarrellen. Milkan viimeisenkin joulun
kuusenkoristeet askartelimme yhdessä.
Pieni runotyttö -kirjat olivat molemmille
tärkeitä.
– Pienestä pitäen Milka tykkäsi kuunnella
satuja ja tarinoita, myöhemmin lukea kirjoja
itse. Lapsuutensa tärkeimmät hahmot taisivat olla Muumimaailmasta.
Molempiin teki vaikutuksen viimeisimmät yhdessä luetut Jan–Philipp Sendkerin
Sydämen lyönneissä ikuisuus ja Sydämen
ääntä ei voi unohtaa.
– Vaikka tarinat sijoittuvat ihan muualle,

- Milka taisteli sairastaessaan sinnikkäästi
ja elämänhaluisesti, kunnes sai tiedon:
hoitokeinoja ei enää ollut olemassa ja
saattohoitoaika alkoi. Elämän epäoikeudenmukaisuus todentui vielä aiempaa
ankarammin ja tuntui kohtuuttomalta.
Luottamus Jumalaan, elämän antajaan
joutui koetukselle.
Milkan ei tarvinnut jäädä sairaalaan, sillä
hän pääsi kotisairaanhoidon turvin kotiin
Muurolaan toiveensa mukaan.
– Ihailin Milkan toivoon tarttuvaa valoisaa
mieltä, joka nousi Feeniks-linnun tavoin
esiin aina uudelleen, vaikeimpienkin kokemusten jälkeen. Leikkaukset, pahoinvoinnit
ja kivut olivat välillä rankkoja, mutta usein
silloinkin huumorinsa pilkisti esiin.
Sairaus hoitoineen ja leikkauksineen
uuvutti sekä vei elämänhalun ja voimat
väliaikaisesti. Milka nousi sairaalavuoteista elämään tarrautuen, eikä jäänyt neljän
seinän sisälle vaan voimien palattua lähti
liikkeelle.
– Milka pisti peruukin tai huivin päähänsä tai oli paljain päin. Hän menetti hiuksensa useasti, mutta ne kasvoivat myös takaisin
joka kerta erilaisina. Mielenkiinnolla hän
odotti hiustensa uudistumista.
Milka oli kaunis sekä sisäisesti että
ulkoisesti ja vaikka sairaus muutti hänen
ulkonäköään, kummitäti ja muutkin läheiset
näkivät hänet ulkoisestikin yhtä kauniina
kuin aina.
– Arvet kertoivat vain omaa kieltään siitä,
miten rankkoja asioita hän oli joutunut
läpikäymään. Erityisesti siitä, mistä kaikesta
hän oli selvinnyt.

Vuorovaikutustapoja

Kaikissa kohtaamisissa ja keskusteluissa
vuosien varrella Milka avoimesti ja luottavaisesti valotti kummitädille elämäntilanteita, onnen ja murheen aiheita.
– Hänellä oli vankkoja mielipiteitä ja hän
osasi perustella näkemyksiään vakuuttavasti.
Vaikka hän piti tiukasti kiinni mielipiteistään, hänellä oli ymmärrystä myös muiden
näkemyksiä kohtaan. Joissain tilanteissa
elämänsä loppupuolella arvelen hänen

"Jokainen kummius on minulle
kunniatehtävä ja kuvittelin
kummiuteni päättyvän omaan
kuolemaani. Milkan kohdalla
kävi kuitenkin toisin. Sekä kummiuteni että ystävyyteni Milkan
kanssa jatkuu jollain tavoin
kuolemastaan huolimatta, koska
kannan häntä sekä hänen sytyttämäänsä iloa ja valoa sydämessäni oman elinaikani."
Suvi Ahtiainen

suojelleen rakkaitaan ja läheisiään jättämällä
jotain ääneen lausumatta.
Milka ei kokenut tarvitsevansa ammatillista keskusteluapua, koska hänellä oli läheisiä ja ystäviä sitä tarkoitusta varten. Ystävien
seurasta Milka nautti myös, koska heidän
kanssaan tunsi voivansa ainakin hetkellisesti
unohtaa sairautensa. Kummitäti oli kiitollinen kännyköistä WhatsAppeineen, koska ne
mahdollistivat tiiviin yhteydenpidon.
– Kun puhuminen kävi haasteelliseksi,
hän siirtyi kirjoittamiseen. Tasavertaisuuden
vuoksi vastasin toisinaan kirjoittaen. Aina
emme edes kommunikoineet vaan istuin
vain hiljaa vierellä, silitellen ja hivellen.
Välillä Milka nukahteli käsikkäin kanssani.
Näistäkin yhteisistä hetkistämme minulla
on lämpöiset muistot, jotka hoitavat surevaa
sydäntäni.
Milkan puolesta rukoiltiin ja rukouksiin
tuntui tulevan toisinaan vastauksiakin.
Rukouksissa kantaminen päättyi Milkan
kuollessa hänen antamiseensa suurempiin
käsiin.

Elämä ja kuolema

Milkan elinaika oli lyhyt, mutta antoisa,
kokemuksellinen ja täysi. Sairausvuosinaan hän heräsi entistä herkemmin
esimerkiksi suomalaisen luonnon kauneuteen.
– Rakkaiden ihmisten merkitys korostui
entisestään. Vaikka Milka sairautensa vuoksi
joutui lopulta luopumaan omista tulevaisuuden haaveistaan ja unelmistaan, hän
jaksoi iloita läheistensä onnen puolesta.
Jatkuvista ja erilaisista luopumisista tuli
osa elämää, mutta Milka kesti ne urhoollisesti.
– Milkaa arvostettiin toiset huomioon
ottavana, kuuntelevana, ymmärtävänä,
luotettavana ja auttavana ystävänä. Läheisimmät pysyivätkin rinnalla tai yhteydessä
kuolemaan asti.
Suvun ja perheen tapaamiset olivat Milkalle tärkeitä.
– Kuolemansa jälkeen sain vielä olla sairaalassa äitinsä kanssa. Saatoimme Milkan
lopulta sairaalan kappeliin, minne hänet oli
helpompi siunauksin jättää kuin sairaalahuoneeseen.
Rakkaudella Milkaa ajatellen ja muistaen
Suvi Ahtiainen, joka on yhteensä yhdeksän
14-43-vuotiaan kummi.
Suvi Ahtiaisen tekstiaineistosta toimittanut
Noora Hietanen
Lisätietoja: https://www.pohjois-suomensyopayhdistys.fi/paikallisosastot/rovaniemen-osasto/
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NÄKÖKULMA
KOTISEURAKUNTAAN |
Terveisiä
JOUNI HAGSTRÖM

Nyt on aikaa olla kotona yhdessä perheen kanssa.
Miltäköhän tuntuu kuukauden kuluttua? Nyt on se hetki,
jolloin saamme rauhoittua kotiin, irti oravanpyörästä. Ei
harrastuksiin kuskausta, ei vanhempainiltoja tai muita
iltarientoja. Menee varmaan hetki, että totumme tähän
uuteen tilanteeseen. Kotona saattaa olla pieniä alle
kouluikäisiä, alakoululaisia, yläkoululaisia, lukiolaisia ja
ammattiin opiskelevia. Vanhempi tekee mahdollisesti
etätöitä kotoa käsin. Nyt on hyvä hetki antaa lapselle ja
nuorelle enemmän vastuuta kotitöiden hoitamisesta. Yksi
asia mistä olen varma: On, että ilman riitoja näistä päivistä
emme selviä. Mutta yhtä varma olen siitä, että tämän
ajanjakson jälkeen me olemme perheenä vahvempi ja
yhtenäisempi.
Nyt on hyvä hetki puhaltaa, ottaa perhe kainaloon ja vain
olla ja jutella. On myös aikaa tehdä yhdessä asioita kotona,
askarrella vaikka pääsiäiskoristeita, leipoa, pelata
lautapelejä ja ulkoilla. Annetaan rauhan laskeutua
koteihimme. Annetaan armoa toisillemme. Siunausta,
rakkautta ja terveyttä kaikkiin koteihin.
Mari Pääkkölä, nuorisotyönohjaaja

Haluaisitko tulla
kuuntelijaksi Kirkon
keskusteluavun
kanaville?

Kuuntele: rovaniemenseurakunta.fi/Hengelliseen kasvuun

KIRKON KESKUSTELUAPU palvelee puhelimessa, netissä, chatissä ja kirjeenä. Päivystystyötä
tehdään yksin, mutta päivystäjille on säännöllisesti
tapaamisia työnohjauksen ja jatkokoulutuksen
merkeissä.
Päivystäjät haastatellaan ja valitaan tehtävään
haastattelun perusteella. Päivystäjältä toivotaan halukkuutta antaa aikaa toisten ihmisten hyväksi, kykyä
vaitiolovelvollisuuden noudattamiseen, tällä hetkellä
tasapainoista elämäntilannetta ja mahdollisuutta
päivystää noin 4 tuntia kuukaudessa.
Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä toiminnanohjaajaan: laila.juntti@evl.fi tai 0400-152243.

Satojen seurakuntien
sivustojen
suuri uudistus

Kuuntele: rovaniemenseurakunta.fi/Hengelliseen kasvuun

USEIMPIEN SUOMALAISTEN seurakuntien
nettisivuja julkaistaan Lukkari-nimisellä ohjelmistolla, johon tehtiin helmikuun puolivälissä päivitys.
Lukkarin taustajärjestelmänä toimii Liferay, jonka
pakollinen versiopäivitys suoritettiin kirkkohallituksessa.
– Kyseessä on ollut Lukkarin vuonna 2014 alkaneen elinkaaren suurin päivitys. Muutos oli valtava
ja melkein vastaavan suuruinen kuin uuden Lukkari-järjestelmän rakentaminen. Tavoitteemme oli, että
päivityksestä tulisi mahdollisimman vähän vaivaa.
Vaikka jotkut osiot ovat toimineetkin, niin lähes
kaikessa ylläpidossa on ollut jotain korjattavaa. Suuri
osa on sellaisia asioita, jotka päivitystä rakentaessa
toimivat. Mutta eivät enää toimineet enää päivitystä
julkaistaessa, Aku Sonninen kirkkohallituksen viestintäyksiköstä kommentoi.
Lukkarin kaltaisissa järjestelmissä päivityksiä on
tehtävä tai järjestelmä vanhenee hyvin nopeasti.
– Korjaamme Lukkarin toimintakuntoon mahdollisimman nopeasti, jotta voimme kaikki jatkaa töitä
normaaliin tapaan. Kiitoksia kaikille kärsivällisyydestä!

JOUNI HAGSTRÖM

Norvajärven leiri- ja kurssikeskuksen kiinteistönhoitaja Seppo Timonen lopetteli 12 vuoden uraansa
seurakunnan palveluksessa ja monipuolisia tehtäviä sisältävän työnsä Norvajärvellä. – Ei ole tarvinnut juuri
kuntosalikortteja hankkia, kun tämä työ pitää kunnossa kaiken ikää, Timonen totesi. Lumisen talven ja
hiihtolomarippileirin päätteeksi Seppo pääsee nauttimaan pilkkikeleistä ensin loman merkeissä ja jää eläkkeelle
vappuna. Hänen seuraajansa Ari Nyman aloittaa työnsä huhtikuun alussa.

Hannele Simonen
toivottaa
tervetulleeksi
talkoilemaan Jukolaviestitapahtumaan!
ROVANIEMEN SEURAKUNTA järjestää Jukola
2020 tapahtumassa Metsäkirkko-messun Mäntyvaarassa la 13.6. klo 21.30, jossa saarnaa piispa
Jukka Keskitalo. Metsäkirkon valmisteluun tarvitaan
talkoolaisia ma-ke 8.-10.6. Tarvitaan 10 henkilöä
istuinpenkkien kuljetukseen ja kantoon, alttarikokonaisuuden, esiintymislavan ja äänentoiston sekä
muun rekvisiitan pystyttämiseen sekä tapahtuman
jälkeen purkutöihin. Ilmoittautumiset Taisto Pyylle:
040 676 4878 tai taisto.pyy@evl.fi
PÄIVYSTÄVÄ DIAKONIATYÖNTEKIJÄMME

tarjoaa puhelinneuvontaa ja ohjausta ma-pe klo 9-10
ja toistaiseksi myös ma-pe klo 12-13.30 numerossa
040 685 4920.
Kirkon keskusteluapu ja palveleva netti sekä chatti
on myös sinua varten. Ota rohkeasti yhteyttä silloin
kun elämä puristaa. Palveleva puhelin: 0400 22 11 80
avoinna joka ilta klo 18 - 24. Operaattori veloittaa
puhelusta liittymäsopimuksesi mukaisen hinnan
(pvm/mpm).
https://kirkonkeskusteluapua.ﬁ /

ROVANIEMEN SEURAKUNNAN KIRKOSSA

pidetyt saarnat ja haastattelut vuosilta 2017-2020
Radio RovaDeissä: https://soundcloud.com/radiorovadei
ja osoitteessa virtuaalikirkko.ﬁ
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KUVAAJA: NOORA HIETANEN

Lätkää Lapissa yhteisvastuukeräyksen
merkeissä RoKin pelissä

Kymmenille junioreille taiteilluista kasvomaalauksista vastasivat Mari Pohjanen, Mira Uimaniemi ja Susanna Jokela. Kuvassa vasemmalla lipaskerääjänä Markku Kukkonen.

NOORA HIETANEN

TARU SPÄNNÄRI

YHTEISVASTUU SYNTYI 70 vuotta sitten lähimmäisenrakkaudesta. Ensimmäiset tuen saajat olivat pohjois- ja
itä-suomalaiset kahdesta hallavuodesta kärsivät ihmiset, kun lapsiperheiden hätä antoi kipinän keräykselle.
Tuo kipinä ei ole koskaan hiipunut. Yhteisvastuukeräys
toteutetaan nyt juhlavuotena vanhemmuuden tukemiseksi
kaikkialla Suomessa sekä sen lisäksi ulkomaisilla katastrofialueilla.
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö avasi vuoden 2020
Yhteisvastuukeräyksen sanoen:
– Vanhemmuuden tukeminen on vaikuttavaa, ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä. Miten pystyisimme rohkaisemaan vanhempia ottamaan avun tarve puheeksi riittävän
ajoissa? Tukea voi tarvita kuka vain, taustaan tai taloudelliseen asemaan katsomatta.

Presidentin sanat velvoittavat – Sinä riität!

Jäällä luisteli ja lämärinkin suoritti yhteisvastuumaskotti, YV-luistintaituri. Jäähallinen käytävillä kohdattiin
lipaskeräystä tekevät ihmiset yhteisvastuuliiveissään. RoKi
Hockey kantoi kortensa kekoon hyvän asian puolesta
Mestis-matsissaan. Kauden päättävä kiekko-ottelu RoKi SaPko päättyi riemukkaaseen 7 - 0 kotivoittoon.

”Uusi ja mukava kokemus,
joka toivottavasti tehdään u
 udelleenkin”
– Kiitos seurakunnan väelle viimeisestä, hieno tempaus
kerrassaan. Viimeksi eilen kysyttiin minulta mystisen
YV-luistelijan henkilöllisyyttä. Muutenkin hahmo jäällä
oli huomiota herättävä, Petri Keihäskoski kommentoi
tyytyväisenä ottelun keräysvastaavan Rovaniemen
seurakunnan diakonin Antti Härön kanssa tapahtumaan.

– Hyvä fiilis jäi! Kasvomaalaus oli käytävätoiminnoista
ihan parasta. Näkyvyyttä saatiin yhteisvastuukeräykselle
erittäin hyvin, kun oli maskotti jäällä, kerääjät, käytävätoiminnot, screenillä tekstejä ja RoKi:n kumppanuustilaisuudessa vierailu, Antti Härö arvioi.
Noora Hietanen

YV-maskottina luisteleminen oli myös haastavaa, sillä puvun
sisältä näkyvyys on hieman huono. – Kiva kokemus oli
kaikin puolin. Leikki pitää ilon yllä arjessa, sanoo siunaten
seurakunnan luisteleva kappalainen Mikko Reijonen.

8

1.4.2020 Pääsky

Tuomiokapituli asetti vaalisijat
seurakunnan kirkkoherranv
ANNA KUUSELA

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on tehnyt Rovaniemen seurakunnan kirkkoherran virkaa
koskevan vaaliehdotuksen ja asettanut vaalisijat seuraavasti: 1. vaalisija pastori, TM Hanna
Kuusela; 2. vaalisija pastori, TM Tuomo Törmänen, ja 3. vaalisija pastori, TM Ilari Kinnunen.

Kysymykset
kirkkoherraehdokkaille:
1. MIKSI hait Rovaniemen
kirkkoherran virkaa?

2. MITEN kuvailisit omaa us-

koasi ja sitä, miten se heijastuu
työssäsi?

3. ROVANIEMEN seurakun-

ta on Oulun hiippakunnan
suurin seurakunta. Vaikka
kirkosta eroaminen on vähentynyt, seurakunnan jäsenmäärä laskee. Miten me kirkkona
ja seurakuntana saisimme
jäsenmäärän pysymään?

Hanna Kuusela (s. 1975) Sodankylän seurakunnan
kirkkoherra on suorittanut teologian maisterin
tutkinnon Helsingin yliopistossa 6.4.1998. Hänet on
vihitty papiksi Kuopiossa 7.6.1998. Kuusela on toiminut
seurakuntapapin virassa Sodankylän seurakunnassa 21,5
vuotta, josta ajasta yli 12 vuotta kirkkoherrana. Hän on
ollut kirkkoherrana 1.1.2008 alkaen. Kuusela on toiminut
Lapin rovastikunnan lääninrovastina 16.10.2017 alkaen.

4. KIRKKOHERRAN työssä

painottuu johtaminen. Työ
on ihmisten ja organisaation
johtamista, hallinnollisten
asioiden johtamista ja hengellistä johtamista. Mitä pidät
vahvuuksinasi johtamisessa ja
mitä kokemusta sinulla johtamisen eri painopistealueisiin
liittyen?

5. MITEN ottaisit seurakun-

nan taloudelliset olosuhteet
huomioon kirkkoherrana
ilman, että toiminnan ja palvelujen laatu vaihtelevat?

6. ROVANIEMI on kansain-

välinen kaupunki ja se näkyy
myös katukuvassa, mutta
yhteiskunnallisesti vastakkainasettelu ja vihapuhe ovat
lisääntyneet eri medioissa.
Miten kirkko ja seurakunta voi
vaikuttaa tilanteeseen myönteisesti?

7. MILLAINEN on suosik-

kimessusi ja miten kehittäisit jumalanpalveluselämää
edelleen?

8. ROVANIEMI on EU:n

suurin kaupunki ja seurakunta-alue on laaja - jos sinut
valitaan kirkkoherraksi, miten
turvataan tarjonta ja palvelut
kappelialueilla sekä jokivarsissa?

Hanna Kuusela:
1. Olen tehnyt pitkään töitä ja hoitanut
virkaani Sodankylässä. Rovaniemi seurakuntana, kaupunkina ja toimintaympäristönä viehättää minua. Johtamisen
ja esimiestyön arki, mahdollisuudet
ja haasteet suuressa seurakunnassa ja
työyhteisössä kiinnostavat - kuten myös
ajatus eteenpäin ja kohti uutta menemisestä omassa elämässä.
2. Usko on minulle kuin juuret. En
esittele sen erinomaisuutta suureen
ääneen, mutta elämäni lepää turvallisesti sen päällä. Olen kansankirkollinen
tavisluterilainen vaikka voissa paistaisi.
Työhön oma usko heijastuu vaikkapa
siinä, että haluan tuoda muille sitä toivoa, mitä kristittynä kannan. Ihmisten
rinnalla oleminen ja eläminen on papin
työn ydintä.
3. Tuskin seurakunta tai kirkkokaan
voi ratkaista yksin sitä, että vuositasolla seurakuntalaisia enemmän kuolee
kuin syntyy ja väki vähenee. Elävien
seurakuntalaisten mukana pysymiseksi seurakunnan on elettävä ihmisten
nykyarjen ja elämäntilanteiden mukana. Sanoisin, että vähemmän oikeassa
olemista ja enemmän kuuntelemista ja
avun tarjoamista. On hyvä kysyä, mitä
tai keitä varten seurakunta on olemassa? Eikö kaikkia ihmisiä? Silti meillä
kirkossa on vielä paljon matkaa siihen,
että moni kokisi itsensä tervetulleeksi.
Hyvä tiedotus ja viestintä on myös tässä
asiassa tärkeä väline: että seurakunta tavoittaa ja kohtaa seutukunnan väestön.

4. Uskallan tehdä päätöksiä ja ottaa
vastuuta, mutta uskallan myös pyytää
apua tilanteessa jossa oma ammattitaitoni ei riitä. Osaan laittaa asioita
tärkeysjärjestykseen kaikkien paineiden
ja vaatimusten keskellä. Kohtelen muita
oikeudenmukaisesti. Osaan pitää johtamisen kysymyksissä sopivasti erillään
maallisen ja hengellisen: silloin ei lueta
Raamattua kun pitää lukea lakikirjaa,
esimerkiksi. Olen ihmisläheinen ja
helposti lähestyttävä, välitön. Työnäkyni perustuu siihen, että seurakunta on
tuomassa sanomaa Jumalan rakkaudesta ilman reunaehtoja. Nykyisessä virassani Sodankylän seurakunnan kirkkoherrana johtamisen kaikki osa-alueet
ovat tulleet tutuiksi tässä mittakaavassa mikä seurakunnassa asioille on.
Hallinnon asioissa on kirkkoherralla
jatkuvasti paljon uutta, mikä tekee tästä
osa-alueesta erityisen mielekkään.
5. Tilaisuuksien määrää karsitaan, ei
lopeteta kokonaan esimerkiksi kyseiseltä alueelta. Työntekijöiden tulee olla
siellä missä ihmisetkin. Painopisteet on
hyvä pitää kasvatustyössä eri-ikäisten
lasten ja nuorten parissa, diakoniassa sekä aikuistyössä, joka etsii väkeä
muualta kuin seurakunnan omista tilaisuuksista. On uskallettava ajatella, että
kaikkia ei voi tavoittaa samana vuonna
juuri saman verran. mutta seuraavana
vuonna on sen ryhmän vuoro, joka
edellisenä jäi vähemmälle.
6. Pitää ensin itse elää niin kuin opet-

taa! Kirkko ei valitettavasti ole vihapuheesta vapaa areena itsekään. Asenneil-

mapiirin muokkaamiseksi myönteiseen
suuntaan kirkon ja seurakunnan on julistettava rohkeasti armon ja rakkauden
sanomaa, joka kuuluu kaikille - aivan
kuten ihmisarvokin. Monessa muussa
asiassa kirkko voi hyvin tehdä tarvittavia kompromisseja, mutta tässä ei.

7. Iltavirkkuna tykkään kaikista iltati-

laisuuksista ja kirkkovuoden juhla-aikojen yömessuista. Parasta on yleensä
aina musiikki, joka ikään kuin nostaa
"korkeuksiin." Jumalanpalveluselämä
on siitä ihana sektori, että aina on mitä
kehittää ja pohtia. Sellaista kehitystyötä ainakin toivoisin tehtävän, ettei
kenenkään tarvitse pelätä jumalanpalvelukseen tullessaan joutuvansa
tuomituksi tai aliarvioiduksi uskonsa ja/
tai elämänsä vuoksi: että jumalanpalvelus on "me", eikä suinkaan "me" ja "nuo
muut". Saarnat, rukoukset ja virsivalinnat ovat hyviä kohteita, joista jatkaa
kehittämistä.

8. Seurakunta ei voi sammutella valoja
sieltä missä muutkin palvelut ovat tosi
vähissä. Sivukappeleissa ja -kylillä on
säilytettävä toimintaa ja siihen varattava
resursseja. Seurakunnan ydinalueilta
voi jonkin palvelun tipauttaa pois, jos
sillä pelastetaan jotain luovuttamattoman tärkeää kauempana. Edelleen on
hyvä kuulla alueiden asukkaiden omia
toiveita, millainen seurakunnan toiminta olisi kulloinkin tärkeää ja yrittää vastata niihin mahdollisuuksien mukaan
- jumalanpalvelusta unohtamatta.
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OULUN SRKY

t Rovaniemen
vaalissa

Rovaniemen kirkkoherranvaalit siirtynevät
huhti-toukokuulta syksyyn 2020!
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli päättää
kokouksessaan 7.4.2020 uudet päivämäärät vaalisaarnoja, ennakkoäänestystä ja
vaalipäivää varten.

Tuomo Törmänen
1. Kirkkoherra on palvelija. Minulla
olisi monipuolisen koulutukseni,
työkokemukseni ja ominaisuuksieni
pohjalta paljon annettavaa Rovaniemen seurakunnalle. Kaipaan työhöni
uusia haasteita, joita suuren seurakunnan kirkkoherran virka tarjoaisi.
Yhdessä työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten
kanssa voisimme rakentaa Rovaniemelle tulevaisuuden seurakunnan.
2. Luotan Jumalan huolenpitoon,
johdatukseen ja rakkauteen. Uskossani korostuvat Jumalan rajaton armo
ja rakkaus syntistä ihmistä kohtaan.
Olen julistuksessani Kristus-keskeinen. Ehtoollinen ja hengellinen
musiikki ovat minulle tärkeitä uskonelämän hoitamisen muotoja. Tahdon
kohdata jokaisen lähimmäisen ainutlaatuisena ja arvokkaana. Tahdon
rakentaa seurakuntaa, jonka jokainen
voisi kokea omakseen. Seurakunta on
ennen kaikkea yhteisö. Kerran olemme perillä taivaan kodissa.

Tuomo Törmänen (s. 1985) Taivalkosken seurakunnan
kirkkoherra on suorittanut teologian maisterin tutkinnon
Helsingin yliopistossa 17.12.2007. Hänet on vihitty
papiksi Oulussa 7.6.2009. Törmänen on toiminut
seurakuntapapin virassa Kuusamon ja Taivalkosken
seurakunnissa lähes 10 vuotta. Nykyisessä tehtävässä
Taivalkosken kirkkoherrana hän on ollut 1.3.2014
alkaen, josta tehtävästä hän on ollut 1.2.2019 alkaen
virkavapaalla jatko-opintojen suorittamista varten.
Törmänen on toiminut Koillismaan rovastikunnan
lääninrovastina 1.3.2016 alkaen, josta tehtävästä hän on
ollut niin ikään virkavapaalla 1.2.2019 alkaen.

INKERI KINNUNEN

3. Jäsenkadon hillitsemiseen ei ole
yksinkertaisia keinoja. Seurakunnan tulee huolehtia perustehtävästä laadukkaasti ja pyrkiä olemaan

Ilari Kinnunen
1. Rovaniemen seurakunta on mi-

nulle tuttu ja rakas jo 17 vuoden kokemuksella. Kirkkoherran johtamistaidoilla ja asenteella on olennainen
merkitys siinä, miten seurakunnan
arki rullaa ja kaikki hyvä potentiaali
saadaan kukoistamaan. Tämä tekee
kirkkoherran työstä motivoivan.
Monet seurakuntalaiset, työtoverit ja
luottamushenkilöt toivoivat minun hakevan virkaa, koska sanovat
luottavansa kokonaisnäkemykseeni,
tasapuolisuuteeni ja kykyyni innostaa
ihmisiä. Virka on haastava, mutta ei
sentään pääministerin paikka.

2. Usko tuo minulle onnellisuutta ja

turvallisuutta. Pappina puhun ihmisille asioista, joihin itse uskon täysin.
En ole itsekään aina vahva uskossa,
mutta haluan silti kannustaa kaikkia
uskomaan ja luottamaan Jumalaan.
Uskon kautta näen kaikki ihmiset
samanarvoisina.

3. Meidän kannattaa lakata huolehIlari Kinnunen (s.1977) Rovaniemen seurakunnan
kappalainen on suorittanut teologian maisterin
tutkinnon Helsingin yliopistossa 26.5.2003. Hänet on
vihitty papiksi Oulussa 8.6.2003. Kinnunen on toiminut
seurakuntapapin virassa Rovaniemen seurakunnassa
lähes 17 vuotta. Nykyisessä tehtävässä Rovaniemen
seurakunnan Korkalovaara-Ounasjoen aluekappalaisena
hän on ollut 1.1.2015 alkaen. Ennen seurakunnan
organisaatiomuutosta Kinnunen oli Alakemijoen
piirikappalaisena 7 vuotta.

timasta jäsenmäärän laskusta. On
oikein, että ihminen saa valita kuuluuko kirkkoon vai ei. Paras toimintamalli on, että teemme vapain mielin

monipuolisesti läsnä seurakuntalaisten elämässä. Meidän tulee yhdessä
pohtia, mitä merkitsee olla seurakunnan jäsen tässä ajassa ja vahvistaa
kristityn identiteettiä. Seurakunnassa
on tärkeää voida kokea yhteyttä ja
välittämistä. Kun maailma ympärillä
järkkyy, seurakunta on ja pysyy turvallisena toivon paikkana.

4. Olen toiminut viisi vuotta kirkko-

herrana. Seurakunnan hengellisenä
johtajana katson pitkälle tulevaisuuteen ja näyttää seurakunnalle suuntaa. Seurakunnan hallinnon hoidan
jämäkästi, avoimesti, johdonmukaisesti ja ennakoivasti. Olen esimiehenä
kannustava, rohkaiseva ja helposti
lähestyttävä. Erityinen vahvuuteni on
strateginen johtaminen.

5. Seurakuntalaisten vapaaehtois-

työn merkitys tulee tulevaisuudessa
kasvamaan huomattavasti. Se on
seurakunnalle suuri mahdollisuus.
Niukkenevat resurssit pakottavat
miettimään seurakunnan perustehtävää uudesta näkökulmasta. Meidän
tulee yhdessä seurakuntana laatia
visio tulevaisuuden seurakunnasta
ja määrätietoisesti kulkea sitä kohti.
Näen seurakunnan tulevaisuuden
monien mahdollisuuksien tulevai-

seurakuntatyössä parhaamme. Hyvin
tehty työ antaa ihmisille tunteen siitä,
että kirkkoon kannattaa kuulua.

4. Olen pitkään avustanut kirkko-

herraa hallinnollisissa asioissa, joten
tiedän, mitä seurakunnan henkilöstön ja hallinnon johtaminen on.
Kappalaisena olen toiminut aluetiimin johtajana jo 12 vuotta. Vahvuuteni on asioiden eteenpäin vieminen
positiivisin keinoin. Johtaminen ei ole
määräilyä, vaan läsnäoloa, yhteistyötä
ja palvelemista niissä tehtävissä, jotka
johtamisvirkaan kuuluvat.

5. Lähitulevaisuudessa ei varmasti-

kaan jouduta tekemään radikaaleja
muutoksia talouden takia. Seurakunnan menoista suurin osa muodostuu
henkilöstömenoista. Jos tilanne
joskus vaatii, voimme jättää täyttämättä avoimeksi jääviä virkoja. Tämä
taas positiivisella tavalla pakottaa työalat miettimään, mistä toiminnoista
halutaan välttämättä pitää kiinni.
Kiinteistöjen remontit harkitaan
tarkasti.

6. Kohtaamme jatkuvasti valtavan
määrän ihmisiä, puhumme luke-

suutena.

6. Näyttämällä esimerkkiä. Kunnioi-

tetaan toinen toistamme. Luodaan
mahdollisuuksia kohdata eri tavalla
ajattelevia lähimmäisiä ja pyritään
ymmärtämään toisiamme. Kohdataan
toisemme ilman ennakkoluuloja.
Luovuttamatonta on kristinuskosta
nouseva vakaumus jokaisen ihmisen
loukkaamattomasta ihmisarvosta.
Ajatellaan ja puhutaan toisistamme
hyvää.

7. Itse osallistun mielelläni hyvinkin
erilaisiin messuihin. Jumalanpalveluselämän tulee olla monipuolista ja
huolellisesti valmisteltua. Seurakuntalaisten osallisuutta jumalanpalvelusten suunnittelussa ja toteutuksessa
tulee vahvistaa. Jumalanpalveluksissa
tulee olla hengellistä syvyyttä ja inhimillistä lämpöä.
8. Seurakunnan tulee toimia tarkoi-

tuksenmukaisella tavalla koko seurakunnan alueella ihmisten toiveet ja
odotukset huomioiden. Lähiyhteisöt
ovat tärkeitä ja niiden omaleimaisuutta tulee kehittää. Suuressa seurakunnassa on tärkeää, että eri alueilla on
tutut työntekijät ja hyvät tilat.

mattomissa tilanteissa, vaikutamme
mediassa ja somessa. Meillä on hyvät
mahdollisuudet vaikuttaa ilmapiiriin
ja asenteisiin. Toisen ihmisen kunnioittaminen ja rakastaminen on yksi
tärkeimmistä teemoistamme.

7. Jumalanpalvelukseen ei tarvita
mitään sinänsä ihmeellistä, ja silti
Jumala voi sitä siunata. Tämä on
nähty muun muassa Korkalovaarassa,
jossa messujen kävijämäärät ovat viidessä vuodessa kaksinkertaistuneet.
Lämminhenkisyys, tärkeimmän asian
muistaminen ja ihmisten erilaisten
lahjojen käyttäminen kantavat hyvää
hedelmää. Kirkkokahvikohtaamiset
ovat todella tärkeitä.
8. Jokivarsissa ja alueilla on mukavaa!
Olen lukemattomat kerrat saanut
pappina liittyä kyläläisten järjestämiin tilaisuuksiin. Yhdessä tekemällä
on saatu yhteinen ilo. Jumalanpalveluksia kappeleilla jatketaan varmasti tilanteeseen sopivalla rytmillä.
Entistä tärkeämmäksi on tullut
järjestää myös vapaamuotoisempia
tapahtumia.
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Rovaniemen
kirkon
70-vuotisjuhla
on 23.8.2020
– kannattaa laittaa
kalenteriin!

Rovaniemen kirkko 70 vuotta,

osa lll

ROVANIEMEN KIRKKO sijaitsee samalla paikalla kuin
edellinen, kolmas puukirkko. Kolmannen puukirkon saksalaiset polttivat lokakuussa 1944, jolloin Rovaniemi tuhoutui
kokonaan ja vain muutamat rakennukset säilyivät vahingoittumattomina. Niin myös Rovaniemen puukirkkoon 1935
hankitut kolme kirkonkelloa, jotka ovat edelleen käytössä
Viirinkylän ja Muurolan kappeleissa sekä Maijasen hautausmaalla. Rovaniemen nykyisen kirkon sisäkaton valmistuttua
keväällä 1950 aloitettiin kirkkosalin sisustaminen ja koristeleminen maalaamalla.
Taiteilija Antti Salmenlinna suunnitteli Rovaniemen kirkon
sisustuksen: saarnastuolin, alttaripöydän polvistumiskaiteineen,
kastepaikan, penkit, numerotaulut, valaisimet, ovien vetimet
sekä hiljaisen huoneen ja sakariston kalustuksen. Sisäkoristeluun kuuluivat myös kuorin sivuikkunoiden lasimaalaukset,
jotka valmistettiin Salomon Wuorion liikkeen tilauksesta.
Varat lasimaalauksiin oli lahjoittanut tuntemattomana pysytellyt ruotsalainen yksityishenkilö. Niin ikään kirkon tekstiileistä
antependium ja kirjaliina sekä kaksi messukasukkaa saatiin
lahjoituksina Ruotsista.
Vihreän ja valkoisen kasukan suunnitellut Agda Österberg
oli eräs merkittävimmistä Ruotsin tekstiilitaiteilijoista. Taidokkaasti toteutetut kasukat oli valmistettu Österbergin Tre Bäckar
-ateljeessaan Varnhemissa 1949. Nykyisin käytössä olevat kirkkotekstiilit on suunnitellut tekstiilitaiteilija Eija Arminen.
Koristemaalaussuunnitelmaan sisältyivät seinän vieritse
kulkevien sivukäytävien kapeiden kaarien yläpuolelle sijoitetut
kalkkimaalaukset raamatunlauseineen ja tasalakisen holvin keskiosaan maalatut symboliset kuvat. Eteläisissä kaarissa teemoina
ovat luominen, lait ja käskyt, syntinen nainen, sakramentit,
laupias samarialainen ja hyvä paimen. Pohjoisissa kaarissa aiheina ovat lappilaisen arkielämän tilanteisiin sovitettuja sääntösisältöjä eli synti ja rikos, omatunto, rukous ja katumus, toivo
parempaan elämään, auttava lähimmäinen ja voitto.
Saarnastuolin äänikaton yllä on taitelija Gunnar Uotilan
tekemä lintuaiheinen veistos, poikasiaan sankariverellään
ruokkiva joutsen. Arkkitehti Bertel Liljequist oli suunnitellut
kirkkosalin sivukäytävien pilarien päällysteeksi vaaleaa Kittilän
marmoria, mutta siitä luovuttiin korkean hinnan vuoksi. Tilalle
tuli tummasävyinen Herttoniemen liuskekivi. Sisääntuloaulan
lattiassa ja terassilla pääsisäänkäynnin edustalla on puolestaan
paikallista Viirinkankaan kiveä.
Alttaritaulu oli alkuperäinen ajatus jo vuodelta 1949, mutta
freskosuunnitelma korvasi sen 1950. Rahoituksen ratkettua
taiteilija Salmenlinnan tehtäväksi tuli kuoriseinän pohjustusmaalaus seuraavana vuonna 1951 maalattavaa freskoa varten.
Väliaikaisena ratkaisuna alttarin yläpuolelle päätettiin sijoittaa
risti, jonka Salmenlinna suunnitteli. Elämän lähteeksi kutsutun 14 metriä korkean alttarifreskon teki professori Lennart
Segerstråle vuonna 1951 ja se kuvaa hyvän ja pahan välistä
taistelua ihmissydämessä.
Noora Hietanen
Lähteitä: Eino Mäkisen Rovaniemi – kirkko ja seurakunta,
kyrkan och församlingen (1954)
Risti ja lähde – Rovaniemen kirkon juhlakirja (2000)
Lapin kirkot (2005)

Apua hädässä oleville
Rovaniemellä
KORONAVIRUS haastaa kaikkialla. Myös Rovaniemellä olemme joutuneet muuttuvissa tilanteissa
valmistelemaan apua koronasta eri tavoin kärsiville. Myös taloudellista apua on alettu kysymään
enemmän. Arvio on, etteivät avustusvaramme tule
riittämään koronavirustilanteen edetessä. Monien
yritysten, perheiden ja yhden hengen talouksien on
arvioitu joutuvan eri tavoin taloudellisiin vaikeuksiin. Ihmisiä on jo joutunut jäämään koteihinsa eri
syistä. Osalla on varaa maksaa palveluista. On paljon ihmisiä, joilla ei normaalistikaan riitä varat aina

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

peruselintarvikkeisiin ja lääkkeisiin. Lahjoittamalla
keräykseen tuet Rovaniemen alueen vähävaraisia
jaksamaan ja selviytymään haastavien aikojen yli.
Seurakunnan diakoniatyöntekijät välittävät apusi
perille, sitä tarvitseville. Tiedustelut diakoniatoimiston toimistosihteeri Aila Jäntiltä, p. 040-5830966
Varoja tähän keräyskohteeseen kerää Kotimaanapu ry,
suora linkki keräykseen
https://www.lahjoitaapua.ﬁ /kohde/apua_hadassa_oleville_rovaniemella_

valtakunnallinen yhteistyö- ja palvelujärjestö sekä hyvinvointi- ja koulutuspalvelujen tuottaja.
Keräyslupa RA/2018/857, voimassa
1.10.2018 - 30.9.2020, koko Suomi Ahvenanmaata lukuun ottamatta,
myöntänyt Poliisihallitus 28.09.2018 klo
15:59:25. Kerätyt varat käytetään heikommassa asemassa olevien auttamiseen
Suomessa. Avun vie perille Kirkkopalveluiden Kotimaanapu yhteistyössä paikallisseurakuntien diakoniatyön kanssa
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SYKSYN 2020 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
Naperokerhoja 2-vuotiaille Aapakirkossa ja Viirinkankaalla.
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

Tennilän diakonian kuvasatoa

Kristillistä nais
energiaa Tennilässä
yli 70 vuotta
VAJAA kaksi vuotta II maailmansodan päättymisestä perustettiin Tennilän lukukinkereillä
20.2.1947 diakoniakylätoimikunta ja valittiin pyhäkoulunopettajat. Diakonia- ja pyhäkoulutyöllä oli
tärkeä merkitys kyläläisten toipuessa sodan kauhuista ja menetyksistä. Diakoniatoimikunta aloitti
toimintansa järjestämällä työiltoja. Navettatöiden
jälkeen rukki selkään ja käveltiin naapuriin tai veneellä Kemijoen yli työiltaan, jossa omista lampaista
kerittyjä villoja kehrättiin langoiksi ja kudottiin
sukkia ja lapasia. Lahjoituksina saatuja vanhoja
vaatteita ja kenkiä korjattiin sopiviksi.
TYÖILLOISSA ja kotona tehtyjä käsitöitä myytiin
varojen kartuttamiseksi. 1950-luvulla varoja käytettiin elintarvikkeita sisältäviin joulupaketteihin,
kirkossakäyntiin, lastenvaatteiden hankkimiseen ja
rahalahjoituksiin vähävaraisille perheille. Kokoontumiset virkistivät mieltä, keskustelut käsitöiden ja
kahvittelun lomassa helpottivat oloa. Langanveto toi
jännitystä, samoin kudontakilpailu illan nopeimmasta patalapunkutojasta. Lapset olivat mukana
iloiten yhteisleikeistä. Lähimmäisenrakkaus ja
yhteisöllisyys auttoivat kyläläisten selviämisessä jälleenrakentamisen haasteista. Miettusen Eino, Reijo
ja Mauri pitivät huolen, että väki rohkaistui veisaamaan ja turvautumaan hengelliseen sanomaan.

AVUSTUSKOHTEET ja muistamiset ovat olleet
elämänkaaren vaiheita tukevia. Perheitä muistettiin
niin ilossa kuin surussa, tuettiin rahallisesti vaikeissa elämäntilanteissa, siivottiin koteja ja ostettiin
perunoita. Yhteiskäyttöön ostettiin kastemalja,
kynttilänjalka ja juhlaliina. Elintason noustessa
virkistäydyttiin leireillä ja retkillä. Äitienpäiviä ja
pikkujouluja järjestettiin kylän seurojen kanssa.
Osallistumalla vuosittain yhteisvastuukeräykseen
ja muihin keräyksiin on apu ulottunut kotikylää
laajemmalle. Pyhäkoulua pidettiin kodeissa ja
opetus perustui pyhäkoulutoimistosta saatuun
materiaaliin, jota perheissä edelleen hyödynnetään.
1980-luvulla pyhäkoululaiset esiintyivät seurakunnan tapahtumissa.
NYKYÄÄN diakoniatapaamisissa on mukana
diakonissa. Päiväkahvittelun lomassa veisataan,
perehdytään hengellisiin asioihin, vedetään lankoja ja saaduilla varoilla ilahdutetaan lähimmäisiä.
Sukkiakin kudotaan kyläläisille ja synnytysosaston
vauvoille. Diakoniatyössä on mukana kolmannen ja
neljännen sukupolven diakonialaisia palvelemassa ja
pitämässä kristillistä sanomaa esillä.
Sirkka Karjalainen

Seurakuntakeskus muuttaa
väistötiloihin syksyllä
Seurakuntakeskuksen remontin yhteydessä

Rauhankatu 70 muuttavat Koskikadun ja Valta-

seurakuntatoimistot siirtyvät väistötiloihin syk-

kadun kulmaan:
• seurakuntatoimistot eli kirkkoherranvirasto,
diakonia- ja taloustoimisto sekä Lapin IT-tuki

syllä 2020. Rovaniemen seurakuntakeskuksen
remontti alkaa syksyllä ja kestää noin vuoden,
suunnilleen syyskuusta 2020 syksyyn 2021.
Seurakuntakeskuksen kaikki tilat osoitteessa

• seurakuntasali ja Ruustinnakahvila sekä keittiö suljetaan, eikä niitä voi käyttää tai vuokrata remontin takia.

LUKUKAUSIMAKSU 40€
Kävitpä sitten kerran tai
kolme kertaa viikossa!

LISÄTIETOJA:
Mira Uimaniemi
puh. 040 6538 415

Seuraa meitä Facebookissa:
Rovaniemen seurakunnan
lapsi- ja perhetyö

WWW.ROVANIEMENSEURAKUNTA.FI
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Talviriparilaiset
konfirmoitiin maaliskuussa

Talviriparin isoset ulkoilemassa aurinkoisessa Norvajärven leiri- ja kurssikeskuksessa, kuvaa otettaessa rippileiriläiset olivat lumisen ulkoilun jälkeen juuri siirtyneet sisätiloihin.

NORVAJÄRVEN leiri- ja kurssikeskuksessa oli koolla 26 rippileirinuorta, 5 isosta ja
avustaja, pappi, nuorisotyöntekijä sekä yövalvoja kera Norvajärven pidetyn henkilöstön. Norvajärven leirikeskuksen hoitajana
työskentelee Tuovi Kärsämä ja kiinteistönhoitajana Seppo Timonen, jonka siirryttyä
eläkkeelle työssä jatkaa Ari Nyman.
– Talviripari eroaa kesäisistä rippileireistä
vain kelien vuoksi, koska kesällä voi olla
enemmän ulkona ja uida, nuorisotyöntekijä
Pinja Paukkeri arvioi.
Muuten osuudet ovat samanlaisia, ennen
leirejä tehdään ennakkotehtävät ja osallistutaan tiettyihin jumalanpalveluksiin sekä
kirkonmenoihin. Kaikilla leireillä saunotaan,
pidetään tietyt oppitunnit ja veisataan ja
valitaan veisatuista kappaleista ripariryhmän
oma laulu äänestämällä. Oma laulu esitetään
yhteisesti konfirmaatiokirkossa.
– Rippikoulussa opetetaan avioliiton
merkitystä ja tärkeyttä, jossa kahden ihmisen
suhde toteutuu parhaiten Jumalan tarkoittamalla tavalla. Avioliitto on myös turvallinen
paikka perheelle hankkia ja kasvattaa lapsia
ja elää perheenä, rippileiripappi Rainer Väänänen kuvailee.
Isosena toimiminen usein ensimmäinen
työkokemus
Rippikoululeirien merkittävä tekijä on isonen. Vertaistukea ja -oppimista ei voi liikaa
korostaa.
– Isoset ovat lähes samanikäisiä esimerkkejä, joita rippikoululaiset arvostavat ja joiden

ajatuksia halutaan kuulla, Rainer ja Pinja
kommentoivat.

Isosena toimiminen on myös
monelle nuorelle ensimmäisen
merkittävä työkokemus.
– Isosena oppii paljon hyödyllisiä taitoja
ryhmän ohjaamisesta, toisten kanssa työskentelystä ja erilaisuudesta, Sara, Jemina,
Jenni, Riikka, Lauri ja Tomi suosittelevat.

Rippikoulu kutsuu Sinua, suurta
ihmettä
– Yhdeksän kymmenestä nuoresta käy vuosittain rippikoulun Rovaniemellä, sillä se
koetaan tärkeäksi etapiksi matkalla aikuisuuteen ja on osa suomalaista nuorisokulttuuria, nuorisopastori ja rippikouluteologi
Ari Jarva kommentoi kokonaisuutta.
Rovaniemellä 2010-luvulla järjestetyille
rippileireille on osallistunut vuodesta riippuen yhteensä 45-70 isosta ja rippikouluja on
ollut yhteensä 25 tai 26 vuodessa. Rippikouluun osallistuu vuosittain yli 45 000 nuorta
Suomessa. Rovaniemellä heidän vuotuinen
määränsä on ollut 500-600 konfirmoitavaa
2010-luvulla. Suurin osa heistä valitsee
noin viikon mittaisen leirijakson sisältävän
rippikoulun.
Teksti: Noora Hietanen
Kuvat: Jouni Hagström

Vuonna 2006 syntyneet
ilmoittautuvat rippikouluun
Rovaniemen seurakunnan
rippikouluihin ilmoittaudutaan
20.4.-24.5.2020 osoitteessa www.
rovaniemenseurakunta.fi/rippikoulut tai nettisivujen tapahtumassa:
”Ripari2021”. Sivustolle on koottu
kattava paketti seurakuntamme
rippikoulutietoa ja ilmoittautumisohjeet. Ilmoittautumisessa on
käytössä kaverikoodi, jolla voi hakea samalle leirille kaverin kanssa.
Jos haet muulle riparille kuin Rovaniemen seurakunnan järjestämälle,
niin ilmoittaudu ryhmään ”käyn
rippikoulun muualla”.
Rippikoulujen varsinainen leirijakso
on vuonna 2021, mutta jo tänä syksynä alkavat ryhmien tapaamiset.
Vaihtoehtoja on tarjolla 28, valin-

nanvaraa siis on! Alueiden omien
rippikoulujen lisäksi mukana on
yhteisiä ripareita: 2 hiihtolomalla ja
4 kesällä. Tunturileirit ovat tavallisia
rippikouluja, mutta retkeilevät päivän tunturissa, ne eivät siis ole varsinaisia vaellus- tai telttaleirejä. Leirimuotoisten lisäksi tarjolla on kaksi
päivärippikoulua (Korkalovaara ja
Seurakuntakoti). Pienryhmärippikoulun tapaamisajat ja mahdollinen
leiri sovitaan yhdessä ryhmän
kanssa. Urheiluripari järjestetään
yhteistyössä Santasportin kanssa ja
siihen on erillinen ilmoittautuminen.
Riparit ovat ilmaisia Rovaniemen
seurakunnan jäsenille, muille hinta
on 20€/vrk. Urheiluripari on kaikille
maksullinen.
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Nuoret mukaan
vaikuttamaan!
KIRKOLLISKOKOUS on hyväksynyt
esityksen, jonka mukaan jokaiseen evankelis-luterilaiseen seurakuntaan perustetaan
nuorten vaikuttajaryhmä. Myös Rovaniemen seurakunnassa on omaa vaikuttajaryhmää alettu kokoamaan jo viime vuoden
puolella. Ensimmäiset ilmoittautuivat
mukaan oitis mainoksen Instagram-tilillä
nähtyään ja viimeisimmät on kutsuttu mukaan henkilökohtaisesti. Pikkuhiljaa tämä
ensimmäinen pilottiryhmä on muotoutunut
ja alkanut ottaa selvää siitä, mistä vaikuttajaryhmässä onkaan kyse. Ainakin aluksi
ryhmämme on kulkenut nimellä ”Bossit”.
Seurakunnat saavat paikallisesti paljonkin
vaikuttaa siihen, mitä ryhmä käytännössä
tekee ja miten. Tavoitteena on, että nuorten
osallisuus toteutuu sekä toiminnassa että
hallinnossa. Nuoret voisivat vaikuttajaryhmässä esimerkiksi suunnitella nuortenleirin
ohjelman, antaa lausunnon jumalanpalveluselämän uudistuksesta tai vaikkapa osallistua nuorisotyönohjaajan rekrytointiin.
Juuri tällaista tukea seurakuntien työntekijät ja luottamushenkilöt tarvitsevat. Kun
vain osaisimme ottaa avun vastaan! Siinä
meillä lienee suurin haaste tulossa.

Bossien edustus on päässyt jo tutustumaan
Kemin nuorisoparlamentin malliin, sekä
tapaamaan muiden seurakuntien vaikuttajia
hiippakunnan tasolla Oulussa. Keväälle oli
suunnitteilla matka Tampereelle Nuorten
Tulevaisuusseminaariin, mutta tapahtuma on tältä keväältä jouduttu valitettavasti
perumaan. Jatkossakin on tarkoituksena
pitää tiiviisti yhteyttä muiden seurakuntien
vaikuttajaryhmiin ja saada sitä kautta uusia
näkökulmia ja löytää erilaisia toimintatapoja.
Rovaniemen seurakunnan vaikuttajaryhmään mahtuu vielä mukaan, mutta pian
Bossit aloittavat aktiivisen toimintansa ja
jatkossa voimme miettiä, valitaanko ryhmään
uusia jäseniä esimerkiksi vaalien kautta,
vai valitseeko vaikkapa isoskoulutusryhmät
keskuudestaan alueensa edustajan. On aika
pyyhkiä pölyt päätäntäkoneistosta ja toiminnan toimistolähtöisestä suunnittelusta.
Tuokoon vaikuttajaryhmä raikkaan tuulahduksen tullessaan!
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
jenniina.heikkila@evl.fi ja
merita.orell-kiviniemi@evl.fi

Talvirippikoulun 22 nuorta polvistuneena vastaanottamaan ehtoollisen sakramentin.

VÄRITYSTEHTÄVÄ | Piirros Juho Rinne

Yksityiskohta Rovaniemen kirkon freskosta Elämän lähde. Professori Lennart
Segerstrålen fresko kuuluttaa: "Sinun luonasi on elämän lähde, siunun valostasi
saamme valon." (Psalmi 36: 10)

Rainer Väänänen korosti yhteisöllisyyttä konfirmaatiopuheessaan. "Yhdessä rukoillen
ja siunaten rohkaisemme rippikoulun käyneitä nuoria kristittyjä.

14

1.4.2020 Pääsky

TUTUKSI | Hallintosihteeri Päivi Rautajoki
JOUNI HAGSTRÖM

”
Olen todella innoissani tulossa
takaisin tänne Rovaniemen
seurakuntaan töihin.

LIIKETALOUDEN TRADENOMI PÄIVI RAUTAJOKI

palasi kahdeksan vuoden Kirkon palvelukeskuksen palveluksessa työskentelyn jälkeen Rovaniemen seurakuntaan,
nyt hallintosihteeriksi. Aiemmin Päivi on ollut Rovaniemen seurakunnan palveluksessa yhteensä 25 vuotta erilaisissa tehtävissä, aluksi hautausmaalla, hauta- ja taloustoimistoissa kesätöissä ja sen jälkeen kirkkoherranvirastossa
ja rakennustoimistossa eri tehtävissä, taloustoimistossa
laskutuksen, reskontrien ja matkalaskujen hoitajana sekä
sittemmin palkanlaskijana.

– Olen todella innoissani tulossa takaisin tänne Rovaniemen seurakuntaan töihin. Olen oppinut paljon uusia asioita
ja tapoja tehdä töitä. Minulle tämä työrupeama antoi paljon
erilaista voimavaraa reppuun elämää ja työuraa ajatellen.
Vaikka päätös vuonna 2012 lähtemisestä vakinaisesta
työpaikasta oli todella vaikea, nyt jälkikäteen ajatellen tämä
matka muualle on ollut erittäin hyvä ratkaisu, Päivi arvioi.
Päivin ja perheen koti on edelleen Saarenkylän Nivavaarassa. Päivi on käynyt Oulussa töissä kolmena päivänä
viikossa tehden säännöllisesti etätöitä. Edelliseen työhön

liittyneet projektit, koulutukset ja matkapäivät jäävät nyt
jatkossa vähemmälle.
- Nyt olen enemmän ja kokonaan täällä, minulle tärkeiden ihmisten eli perheenjäsenten ja ystävien parissa. Yllätyin
siitä miten paljon ihania viestejä olen saanut esimerkiksi
entisiltä, eläkkeelle jääneiltä ja nyt nykyisiltä työkavereilta
sekä luottamushenkilöiltä, Päivi kiittelee.
Hallintosihteerin toimenkuva on monipuolinen ja siihen
sisältyvät myös henkilöstöhallintoon liittyvät tehtävät, jotka
kiinnostavat Päiviä erityisesti.
– Henkilöstöhallinnon toiminnot ovat ominta aluettani
ja niistä minulla on myös kokemusta Kirkon palvelukeskuksesta. Tällä hetkellä näyttää siltä, että hallintosihteerin
toimenkuva laajentuu soveltuvin osin.
Päivin tietotekninen osaaminen on monipuolista ja laajaa,
joten hänen tietotaitonsa määrittelee myös hallintosihteerin
tehtävänkuvaa.
– Mielenkiintoista on nähdä ja katsoa mihin suuntiin ja
uomiin hallintosihteerin tehtävät ja toimenkuva muotoutuvat.
Hallintosihteeri toimii johdon tärkeänä tukena, niin hallintojohtajan kuin kirkkoherrankin työparina.
– Muutosten tuulet puhaltavat ja se tuo myös oman lisäsäväyksen tähän tehtävään! Kirkkoherra tulee vaihtumaan ja
seurakuntakeskus remontoidaan.
Näin Päivi kommentoi tulevaa kirkkoherranvaalia 24.5.
sekä virastojen eli seurakuntakeskuksessa sijaitsevien toimistojen muuttamista Valtakadun ja Koskikadun kulmaan
syyskuun alussa.
Noora Hietanen

ENGLISH SUMMARY |
The cathedral chapter has announced the candidates
for the parish vicar election in Rovaniemi
The cathedral chapter of the Diocese
of Oulu has made a proposition
for the election for the position
of parish vicar in Rovaniemi
and has set the following
candidates:
1. Hanna Kuusela (born
1975) is the parish vicar
in Sodankylä and has
graduated as a Master of
Theology from the University of Helsinki on April 6,
1998. She has been ordained
in Kuopio on June 7, 1998. Kuusela has worked as a pastor in the
Sodankylä parish for 21.5 years, and
of this time she has been the parish vicar for 12 years. She
has been the parish vicar since January 1, 2008. Kuusela
has been the rural dean of the deanery of Lapland since
October 16, 2017.
2. Tuomo Törmänen (born 1985) is the parish vicar in
Taivalkoski and has graduated as a Master of Theology from the University of Helsinki on December
17, 2007. He has been ordained in Oulu on June 7,
2009. Törmänen has been a pastor in Kuusamo and
Taivalkoski for almost 10 years. He has been in his
current position as the parish vicar of Taivalkoski
since March 1, 2014 and has been on leave from his
tasks since February 1, 2019 to work on his postgraduate studies. Törmänen has been the rural dean of the
deanery of Koillismaa since March 1, 2016 and has also

been on leave from these tasks since February 1, 2019.
3. Ilari Kinnunen (born 1977) is a regional chaplain in the Rovaniemi parish and has graduated
as a Master of Theology from the University
of Helsinki on May 26, 2003. He has been ordained in Oulu on June 8, 2003. Kinnunen
has been a pastor in the Rovaniemi parish
for almost 17 years. He has been in his
current position as the regional chaplain
in Korkalovaara-Ounasjoki since January 1, 2015. Before organisational changes in the parish, Kinnunen was a regional
chaplain in Alakemijoki for 7 years.

The Easter trail opens up events
of the Bible for children
“Children enjoy the Easter trail. Through exciting experiences, they also ask good questions. There is a lot of mystery in Easter. Children wonder about
death and life and wonder what it
is like in Heaven. There are very
central themes in Christian
Easter, so it is wonderful that
the most important feast
of our faith answers these
questions.”
The Congregation Center
in Rovaniemi has transformed into a stage for Bible
events already for the past 20
years, as the traditional Easter
trail has filled the house.

“Many school and day care groups come
year after year. The teachers feel that
taking part in the Easter trail is a good
way to prepare for Easter and to tell
children about the events of Easter in a memorable way,” explains
the pastor for child work, Elina
Rask-Litendahl.

Understanding differences
In the Easter trail, the participants are
a part of an old tale, as together we go
through the same roads as Jesus did during his life. Along the trail we see important
places and meet friends of Jesus. The trail ends
on Easter morning and with the joy of resurrection.
As children have said: “The angel moved the rock and
Jesus lives.” “There was a storm that Jesus saved us from.”
The Rovaniemi parish has made changes to its activities
according to instructions from the government and our
church’s bishops. Because of this, many events, gatherings
and groups are paused for the time being.

Vedet jo virratkaa! (Let the Waters Flow)
– OP & RoiMu’s gospelfolk charity concert has been
postponed to autumn. Gospelfolk during Rovaniemi
week during week 37, September 7 to 13, 2020.
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MUSIIKKIA |

Laulun voima
-yhteislauluilta
siirtyy syksyyn 2020
YHTEISLAULUILTA, jossa soivat Lapin
ja luonnon laulut siirrettiin maanantaiksi
28.9. Maaliskuun puolivälissä Rovaniemen
kirkkoon järjestettävään iltatilaisuuteen
kerättiin lauluja tammikuussa yleisötoiveina. Tapahtumaan etsittiin lauluja, jotka
kuvaavat Lappia, lappilaisuutta tai saamelaisuutta, kertovat luonnosta tai luonto-

suhteesta oivaltavasti tai tunteikkaasti.
Toivekappaleista tehtiin sovitukset kuoroille ja pienyhtyeelle. Yhteislauluja laulattavat rovaniemeläiset Valonlähde-lapsikuoro ja Spring of Joy gospel-kuoro. Tilaisuus
radioidaan suorana lähetyksenä Yle Radio
1:ssä. Tilaisuuden järjestävät Rovaniemen
seurakunta, Kirkkopalvelut ja Yle Radio 1.

Vedet jo virratkaa!
– OP & RoiMun gospelfolk-konsertti siirtyi syksyyn
GOSPELFOLKIA Rovaniemi-viikolla 37
eli 7.-13.9.2020. Hyväntekeväisyyskonsertilla halutaan tuoda Etiopian vammaisten
tilannetta esiin ja myös kerätä tarkoitukseen aineellista tukea, tietysti yleisön
suosiollisella avustuksella. Rovaniemen
kirkossa on tarjolla gospelhenkistä folkia
ja kansanmusiikkia Suomesta, Etiopiasta,
Etelä-Afrikasta sekä Amerikan mantereilta. Tilaisuudessa esiintyvän kuusihenkisen
OP & RoiMu -bändin kapellimestarina
häärii monipuolinen muusikko ja kitaristi

Olli Pylkkänen (kontrabasso). Lisäksi
bändissä esiintyvät juurevana bluestulkkina tunnettu Jussi Nykänen (laulu, huuliharppu, kitara), RoiMu-yhtyeen perustaja
ja harmonikkataituri Tarja Alakörkkö
(harmonikka, harmoni, laulu), monipuolinen laulun taitaja Fanni Alakörkkö,
rytmin taitava takaaja Leevi Alakörkkö
(lyömäsoittimet, kitara), sekä kokenut
viulisti Mikko Ahvenjärvi.

Lähetysseura kiittää lahjoituksista
hädänalaisten lasten hyväksi.

Suomen Lähetysseuran Kauneimmat Joululaulut -kampanja keräsi viime vuonna historiansa parhaan tuloksen, 1 165 000 euroa. Tuotto käytetään heikoimmassa asemassa olevien lasten hyväksi kehittyvissä maissa. Joulun aikaan mediassa näkyi paljon uutisia siitä, miten kirkot täyttyivät joululaulujen laulajista. Tämä näkyi myös kampanjan tuloksessa, joka nousi
sadallatuhannella eurolla edellisvuotisesta. Kasvua oli niin kirkkokolehdeissa kuin mobiililahjoituksissa.
Joululauluja laulettiin kirkkojen lisäksi monissa muissakin
paikoissa, kuten ravintoloissa, vanhainkodeissa, ostoskeskuksissa ja laivoilla. Viime joulun uutuus oli Kauneimmat

Joululaulut -karaoke. Kirkon tutkimuskeskuksen loppuvuodesta tekemässä tutkimuksessa kolme viidestä suomalaisesta
kertoi laulavansa Kauneimpia Joululauluja.

Lisätietoja: felm.suomenlahetysseura.fi/

40. 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 6.5.2020 | Aineisto ma 20.4.2020.
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Jo perinteinen pääsiäisvaellus on tänä vuonna peruttu koronavirustilanteen vuoksi. Noin 800 ihmistä on vuosittain päässyt kokemaan pääsiäisvaelluksen.

Elina Rask-Litendahl

ROVANIEMEN SEURAKUNTAKOTI on
jo 20 vuoden ajan muuttunut Raamatun tapahtumien näyttämöksi, kun perinteinen pääsiäisvaellus on täyttänyt talon tunnelmallaan.
– Monista kouluista ja päiväkodeista tullaan
vuosi toisensa jälkeen. Opettajat kokevat, että
pääsiäisvaellukselle osallistuminen on hieno
tapa valmistautua pääsiäiseen ja kertoa lapsille
pääsiäisen tapahtumista elämyksellisellä tavalla,
kertoo lapsityön pastori Elina Rask-Litendahl.
– Lapset tykkäävät tulla pääsiäisvaellukselle.
Jännien kokemusten myötä he esittävät hyviä
kysymyksiäkin. Pääsiäisessä on paljon mystistä. Lapset pohtivat kuolemaa ja elämää sekä
miettivät, millaista on Taivaassa. Nämä ovat
kristillisessä pääsiäisessä hyvin keskeisiä asioita,
joten on upeaa, että uskomme tärkein juhla
vastaa näihin kysymyksiin.

”

Menimme huoneeseen,
jossa oli Jeesuksen opetuslapsia,
mutta he olivatkin isoja.

Erilaisuuden
ymmärtämistä
Pääsiäisvaelluksessa osallistuja pääsee mukaan vanhaan kertomukseen, kun yhdessä
kuljetaan läpi samoja teitä, joita Jeesuksen
elämänsä aikana kulki. Polun varrella nähdään tärkeitä tapahtumapaikkoja ja tavataan
Jeesuksen ystäviä. Vaellus päättyy pääsiäisaamun ja ylösnousemuksen iloon.
– Yksi pääsiäisvaelluksella tavattavista henkilöistä on Sakkeus. Hylkiönä pidetty Sakkeus
kertoo kohtaamisestaan Jeesuksen kanssa ja
siitä, miten hänen elämänsä muuttui hänen
kohdattuaan Jeesuksen. Erilaisuuden ymmärtäminen ja kunnioittaminen, suvaitsevaisuus,
tulevat hienosti esille erityisesti Sakkeuksen
tarinassa.

Pääsiäinen on
elämän ja ilon juhla!
Elämän ja
ilon juhla

Kiirastorstai
vaikuttavin

– Pääsiäinen on ennen kaikkea elämän ja ilon
juhla. Elämässä on kärsimystä, kuolemaa ja
hirvittävää surua, jolloin voi tuntua, että on

Elina Rask-Litendahlille itselleen vuoden
hienoin jumalanpalvelus on kiirastorstain
iltajumalanpalvelus.
– Se on vaikuttavin. Se on ehtoollisen asettamisen messu. Sana ehtoollinen viittaa tuohon
kiirastorstain iltaan, jolloin Jeesus asetti ehtoollisen. Jo se on puhuttelevaa. Kiirastorstain
ehtoollismessussa on vaikuttavaa symboliikkaa,

”

Enkeli vieritti kiven pois
ja Jeesus elää.

ihan toivoton tilanne, voi tuntua, ettei kukaan
ymmärrä kärsimystäni. Mutta Jeesus ymmärtää. Ja hän meni ristille meidän puolestamme,
kolmantena päivänä hän nousi kuolleista ja
voitti kuoleman. Kuolemaakaan ei siis tarvitse
pelätä. Tämä on tavattoman tärkeä ja lohdullinen asia ja siinä on minulle pääsiäisen
tärkein merkitys, Elina sanoo.
– Meidän perheessämmekin pääsiäistä
juhlitaan isosti. Pääsiäiskoristeet ovat esillä
hyvin pitkään, pääsiäisruoho kylvetään ajoissa
ja lapset saavat niin isot pääsiäismunat kuin
kaupasta vain löytyy.
Työssään Elina kertoo lapsille pääsiäisestä,
vaikka jonkun esineen kautta ja tapahtumia
mietitään tunteiden kautta, ”miltä sinusta
tuntuisi jos…”.
– Tykkään elämyksellistää asioita lasten kanssa. Lasten pääsiäiskirkoissa pääsemme myös
käymään läpi pääsiäisen asioita ja silloin nuket
kipittelevät pöydillä.
– Esimerkiksi päiväkotien ja esikoulujen
katsomuskasvatuksessa lasten on tärkeää oppia

”

Tuli myrsky, josta Jeesus pelasti.

tuntemaan omaa kulttuuriaan, omaa katsomustaan sekä muiden katsomusta.
– Tapahtuma sopii kaikille lapsille katsomuksesta riippumatta. Jokainen lapsi voi tulla
katsomaan, mitä Nasaretin mies Jeesus oikein
teki. Pääsiäisvaellus on yleissivistävää.

”

Pääsiäisvaelluksella oli mukava
nähdä ulkomaan näkymiä,
ja tuntui vanhanaikaiselta.

kuten se, miten Juudas häipyi jo kesken aterian.
Muutkaan opetuslapset eivät jaksaneet valvoa
Jeesuksen kanssa. Palveluksen lopuksi kirkko
riisutaan kukista ja liturgisista vaatteista, alttari
puetaan ja mustaan ja vain Jeesuksen kynttilä palaa. Ilman säestystä lauletaan virsi 77.
Kiirastorstain messussa lohduttaa myös se, kun
tietää, että pääsiäisen ilokin on ihan nurkan
takana.
Teksti: Pasi Kokko
Kuvat: Jouni Hagström
Jutussa esiintyvät lasten kommentit on koottu
lähetyssihteeri Pirita Buchtin ammattikorkeakoulun sosiaalialan opinnäytetyöstä, jossa hän
selvitti lasten kokemuksia pääsiäisvaelluksesta.

Pääsiäisvaellus on tänä vuonna peruttu
koronavirustilanteen vuoksi. Seurakuntakodin
remontin vuoksi tapahtuma järjestetään seuraavan kerran kahden vuoden kuluttua.
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Esteetön
pääsiäisvaellus
- kaikin aistein
koettava matka
OUNASRINTEEN esteetön ja selkokielinen pääsiäisvaellus erityisryhmille
ja pikkulapsille on kaikin
aistein koettava matka
pääsiäiseen. Kun yläsalin
emäntä kertoo Jeesuksen
asettamasta ehtoollisesta, saa
vaeltaja tunnustella leipää ja
hetkeä myöhemmin kuulla
kuinka Pontius Pilatus pesee
kätensä ja lopulta nuuhkaista tuoksuvaa narsissia
iloisessa puutarhassa, kun
yllättäen Jeesuksen hauta
onkin tyhjä.
Kahden vaelluspäivän
aikana useat eritysryhmät
käyvät kiertämässä tämän
oman pääsiäisvaelluksensa
vuodesta toiseen. Pääsiäiseen liittyvät vahvat tunteet
tulevat koettaviksi, tuntuu
kuin saisi olla osa sanomaa.
Jenniina Heikkilä
nuorisotyönohjaaja

Esteetön pääsiäisvaellus
jää tänä v
 uonna toteutu
matta koronavirustilan
teen vuoksi. Tapahtuma
järjestetään seuraavan
kerran ensi vuonna.

