13
Torstai 3.9.2020

Siunaava sana
Ritva Eronen
Hautausmaakävelyt ovat
nykyään suosittuja. Siellä
kuullaan alueen ja ihmisten historiasta, elämästä ja
uskosta. Hautausmaa on
monelle kesällä muutenkin tärkeä rauhoittumisen
paikka ja itsekin viihdyn
sen tunnelmassa.
Sukulaisten
haudat
luovat siteen omiin juuriin,
tuttujen haudalla muistan heidän luonteensa tai
työnsä, yhdessä vietetyt
hetket. Tuntemattomien
hautakiven tiedot syntymä- ja kuolinvuodesta
antavat vihjeitä vainajien
taustoista mutta laittavat
pohtimaan: millainen oli
hänen elämänsä ja miksi
hän kuoli.
Samat mietteet tulivat
lähelle, kun kesällä viraston tehtävinä tallensin vanhoja käsin tehtyjä hautatietoja sähköiseen muotoon.
Olin yllättynyt, että tuo
tekninen ja yksitoikkoinen

työ olikin niin tunteellista.
Hetken aikaa kortteja
käsiteltyäni alkoi tuosta
jo kuolleiden henkilöiden
joukosta syntyä mielessä
erityinen yhteisö, samaa
joukkoa itseni kanssa:
Ylitornion seurakunnan
väkeä, suurimmalta osin.
He vain ovat jo perillä siellä
mihin me olemme vasta
matkalla. Joukossa oli jo
1930-luvulla haudattuja,
1800-luvulla syntyneitä,
iäkkäitä, tuttuja, nuoria,
kastamattomia, kuolleena
syntyneitä. Joku oli menettänyt useammankin lapsen.
Moni oli syntynyt tai kuollut sota-aikana, jolloin
elämä oli senkin takia vaikeaa ja huolta täynnä. Sankarivainajat siinä kaiken
muun väen joukossa.
Näitä kirjatessa työ
joskus pysähtyi. Mieleen
tuli saattajien jaksaminen ja kuinka he selvisivät surujen keskellä, kuka

Seurakunnat

Hautausmaan
puhuteltavana
heitä auttoi? Oliko naapurien ja kylien väki heitä
lohduttamassa, saivatko
turvaa uskosta?
Mielessäni näin hautajaissaaton Kaupinmäen
rinteellä. Vaikka ruumis
onkin jo maatunut, ajattelin tuota itselleni tuntematonta lämmöllä. Samalla
hiljaa mielessä huokaisin
rukouksen tapaisen vainajan puolesta: rauhaa ja siunausta sinulle. Kuoleman
jälkeinen iankaikkisuus on
meille tuntematon, mutta
hyvän Jumalan armon ja
rakkauden varaan jääminen tuntuu turvalliselta ja
hyvältä.
Mieleen tuli myös oma
kuolevaisuus, elämän hauraus ja ainutkertaisuus.
Koska on oma hetki olla
siunattavana, kukahan
minun tiedot vuorostaan
ylös kirjoittaa? Kuinka
pieni onkaan osani tässä
kaikkeudessa, joka on

Ylitornio

Luojan käsissä.
Jätin kortit ja lähdin
kotiin. Matkalla siirryin
kuolleiden joukosta keskelle elämää. Näin monia
asuttuja taloja, ihmisiä
arjen touhuissa. Tuttuja
ja vieraita, seurakuntalaisia, myös samaa joukkoa.
Mielessäni siunasin myös
heidät: rauhaa ja siunausta sinulle. Sitä tapaa
onkin hyvä jatkaa muillakin automatkoilla. Sain
hyvän muistutuksen: miten
tärkeää on olla yhteydessä
toisiin nyt kun elämme, siunata ja auttaa toisiamme
ilossa ja surussa. Vielä on
aikaa tehdä hyvää, iloita
elämän lahjasta ja kiittää
siitä Jumalaa!
”Johda Herra uskollinen, armollinen, kotiin
kaikki kulkijat. Matkan
jälkeen taivaassasi, kiitostasi sukupolvet laulavat.”
vk. 147:5

Ylitornion kirkkopiha on viimeistelty
YLITORNIO N– Ylitornion kirkon pihalla viime
vuonna tehdyssä remontissa
uusittiin valaistus ja lisättiin
pihan viihtyisyyttä istutuksilla. Rukoileva äiti -sankarivainajapatsas on saanut
ympärilleen istutukset sekä
äidin katseen eteen kohdevalaistuksen.
Sankarivainajien haudoille on laitettu viherkasviistutukset, muun muassa
kuunliljaa sekä pikkuherukkaa, joka on matala, erittäin
kauniin punaisen syysvärin
kehittävä kasvi.

Myös kirkon piha-alueen
ja sankarivainajien hautausmaan remontin suunnitelmasta vastaa E-City
Landscape & Art -maisemaarkkitehtitoimisto. Tehtyä
suunnitelmaa on tänä
kesänä viimeistelty, kylvetty
nurmi, laitettu lisää laattoja
ja seurattu, miten istutukset
ovat alkaneet viihtyä.
Sankarivainajien hautausmaalla on huomioitu
Kirkkohallituksen suositukset ja ympäristöä vähän
kuormittavat monivuotiset
kasvit. Haudoille on istu-

tettu monivuotiset, kukkivat kukat, jotka on valittu
siten, että kukintaa riittää
koko kesäksi. Tänä kesänä
kukintaa ei vielä nähty,
koska kasvit on istutettu
viime syksynä.
Vapaussodassa
kaatuneiden muistomerkin
ympäristö on ehostettu ja
muistomerkki on nyt myös
valaistu. Muistomerkissä
on havaittu puutteellisia
tai virheellisiä tietoja, jotka
korjataan lisälaatoin syksyn
aikana.
– Suuri kiitos työntekijöille, jotka ovat sankari-

vainajien hautausmaata ja
kirkon pihaa hoitaneet. He
ovat hoitaneet aluetta ja
kasveja erittäin hyvin, ja se
on edellytys sille, että kasvit
lähtevät kasvamaan, Pirta
Melaluoto kiittää.
– Hyvin hoidettuna sankarivainajien hautausmaa
kuvaa meille jälkipolville
vapauden arvostamista.
Kirkon pihan ja sankarivainajien hautausmaan
kunnostusta on tehty alkuperäistä, Yrjö Lindegrenin
vuonna 1944 laatimaa suunnitelmaa mukaillen.

Rakkaamme

Rakkaamme

Kaisu Niska

Kansainvälinen puhuja
Jani Salokangas vierailee
Pellossa
PELLO – Rohkea kansainvälinen puhuja ja innostava
ajattelija Jani Salokangas
toimii Jerusalemin kansainvälisen kristillisen suurlähetystön (ICEJ) Suomen osaston toiminnanjohtajana.
Jani vierailee Pellon helluntaiseurakunnassa lauantaina
12.9. kello 18.
Uruguayssa lähetyslapsena lapsuutensa viettänyt,
media-alan ja BBA-tutkinnon omaava Jani Salokangas on toiminut ICEJ:n
Suomen osaston toiminnanjohtajana helmikuusta 2019
alkaen. Jyväskylässä neljän
tyttärensä kanssa asuva Jani
ja hänen vaimonsa ovat ehtineet asua useassa maassa.
He ovat muun muassa opiskelleet Australiassa sekä
työskennelleet Fida Internationalin kehitysyhteistyöprojektissa Tansaniassa.
Ulkomaan vuosien aikana
ajatus Israelista alkoi kieh-

toa heitä, ja Jani ja hänen
vaimonsa pohtivat, asuisivatko peräti jonain päivänä
kyseisessä maassa. Kaikki
konkretisoitui, kun Jani kutsuttiin töihin ICEJ:n päätoimistoon Jerusalemiin. Jani
toimi vuosina 2012–2019
ICEJ:n kansainvälisenä
nuorten työn Arise-johtajana ja myöhemmin myös
m a rk k i n o i n t i j o h t a j a n a .
Jani on saanut olla mukana
rakentamassa ICEJ:n kansainvälistä työtä yli 25 eri
maassa.
ICEJ auttaa lukuisten
humanitääristen projektien
välityksellä Israelissa asuvia
juutalaisia, arabeja, muslimeja, kristittyjä, beduiineja,
romaneja sekä druuseja.
ICEJ edistää kansanryhmien välistä sovintoa sekä
välittää kristillistä rakkautta
tarjoten apua moniin vaativiin sosiaalisiin tarpeisiin
kaikkialla Israelissa.

Alpo Sakari
RAATEROVA
s. 27.11.1941
k. 04.08.2020
Kaivaten
Raija
sisarukset ja
muut sukulaiset ja ystävät
Rakkaamme on siunattu
2.9.2020 Pellon kirkossa
läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos
osanotosta.

Liisa Sisko Maria
LAITAMAA
o.s. Rautio

s. 9.7.1951 Pello
k. 13.8.2020 Pello
Rakkaudella muistaen
Maarit ja Marko perh.
Esa ja Marit perh.
Pekka
siskot perh.
muut sukulaiset ja ystävät
Levolle lasken, Luojani,
armias ole suojani.
Jos sijailtain en nousisi,
taivaaseen ota tykösi.
Rakkaamme on siunattu
Pellon kirkossa 29.8.2020
läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.
Lämmin kiitos Pellon
kotisairaanhoidolle
äitimme hyvästä hoidosta.

Tapahtumat ja tilaisuudet myös striimattuna kotisivuilla ja facebookissa.
Pe 4.9 klo 9 Tenavaparkki,
klo 18 lähetysjuhla srkkodilla.
Su 6.9. klo 10.30 Hiippakunnan lähetysjuhlien
juhlamessu Kemissä, klo 11
messu, Meltosjärven kirkossa, klo 14 Kävele naiselle ammatti, laavuhartaus
Ainiovaarassa.
Ma 7.9. klo 15.30 Tyttöjen tila tenavatuvalla, klo 18
raamattupiiri seurakuntakodilla.
Ti 8.9. klo 9 Tenavatupa,
klo 15 kokkikerho nuorisotalolla.
To 10.9. klo 10 päiväkerho, klo 13 Ikinuorten
ulkoilutapahtuma srk-kodin
pihalla, sateen sattuessa
sisällä, klo 18 sanan ja rukouksen ilta Ylitornion kirkossa.
Pe 11.9. klo 9 Tenavaparkki, klo 17 miestenpiiri
virastotalon
alakerran
kokoustilassa.
Su 13.9. messu Ylitornion
kirkossa.
Haudattu: Jaakko Kustaa
Törmänen 86 v.

Pello
To 3.9. klo 17 kierros ja
hartaushetki Pellon hautausmaalla, opastus ja hartaus
Paavo Korteniemi.
La 5.9. klo 10.30 Lähetysjuhlien
etäkatsomo
Pellon srk-kodilla, voit tulla
mukaan koko päiväksi tai
valitsemaasi osioon, Pellon
seurakunnan kotisivuilla
tarkemmin ohjelmasta,
lähetyskahvio palvelee koko
päivän.
Su 6.9. klo 10 messu
Pellon kirkossa.
Ma 7.9. klo 19 konsertti
”Sellon ja laulun ilta”, Seeli
Toivio, sello ja mezzosopraano, Hanna-Maria Koivumaa, urut ja piano, Pellon

kirkossa.
Ti 8.9. klo 18 Silmukka
-käsityöpiiri Pellon srkkodilla, teemme yhdessä
käsitöitä lähetystyön ja diakonian hyväksi, poristaan ja
juodaan iltakahvit/teet.
Ke 9.9. klo 10 kaikenikäisten elämäkaarimuskari
Pyrevä-puistossa, toteutus
yhteistyössä Tenavatupalaisten kanssa. Katsottavissa
Pellon seurakunnan Facebook sivulla myös striimattuna.
To 10.9. klo 18 lauluilta
Salmilompolossa, kirkkokuoron järjestämä.
Kotisivulla www.pellonseurakunta.fi on Facebooklinkki, jonka kautta voi seurata jumalanpalveluksia.
Kastettu: Luka Eero
Eemil Aska.
Vihitty: Pasi Pekka
Romakkaniemi ja SuviPäivi Mäkipörhölä.
Kuollut: Liisa Sisko
Maria Laitamaa 69 v., Eeva
Kaarina Saukkoriipi 96 v.

Kolari
Haudattu: Hannu Kalevi
Koivuranta 73 v., Helka
Marjatta Petäjäniemi 88 v.,
Jari Kalevi Koivumaa 53
v.
Kastettu: Vanamo Anni
Emilie Koivumaa.

Helluntaiseurakunnat
Ylitornio
To 3.9. klo 17.30 miestenilta.Mikko. Naistenilta
Majalla. Minna
Alkkulanraitti 60.
Su 6.9. klo 13 ehtoollistilaisuus. Jaakko ja Pertti.
Ke 9.9. klo 18 iltatilaisuus.
Sinikka ja Raimo Karmitz.
Pello
To 3.9. klo 18 sanan ja
rukouksen ilta, Iiris Talka.
Su 6.9. klo 16 ehtoollistilaisuus.
Ti 8.9. klo 14 ruokajakelu.
To 10.9. klo 18 sanan
ja rukouksen ilta, Pertti
Harila.

Rakkaamme

Eeva Kaarina
SAUKKORIIPI
o.s. Niku
s. 28.5.1924 Konttajärvi
k. 14.8.2020 Pello

Sun muistos kallis ainiaan,
jää kauniina mieliimme loistamaan,
vaikk´ sydämes kultainen väsyi pois,
emme hyvyyttäs,
lämpöä unhoittaa voi.
Äitiä, mummoa ja isomummoa
lämmöllä muistaen
Maritta
Päivi ja Seppo
Samuli, Arja ja Vilma
Topi-Lassi, Satu, Matias ja Julius
Veli-Pekka
sukulaiset ja ystävät
Äitimme on siunattu haudan lepoon Pellon kirkossa
29.8.2020 omaisten ja läheisten läsnä ollessa. Lämmin
kiitos muistamisesta ja myötäelämisestä surussamme.

