Lämpimästi tervetuloa
seurakuntaan!

MUKANA
MATKALLASI
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VIESTINTÄKANAVAT

Seurakunnasta saa kattavan palveluverkoston elämän pieniin ja
suuriin hetkiin, niin iloihin kuin
suruihin. Ota yhteyttä, missä elämäntilanteessa tahansa:
viestinta.rovaniemi@evl.fi

Rovaniemen kirkko on auki mape klo 10-13, jolloin päivystävä
pappi on kirkossa. Keskiviikkoisin alkavat arki-illan ehtoolliset
klo 18 ja jumalanpalvelukset
sunnuntaisin klo 10. Tervetuloa!

Skannaa qr-koodi
tutustumisvideoon:

The Rovaniemi church is open
from Mondays to Fridays 10:00
- 13:00 and priest is available.
Church is open also during services: on Wednesdays at 18:00
and Sundays at 10:00. Warmly
Welcome!

www.youtube.com/watch?v=IoLiaKaYvYw
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Ajankohtaiset asiat seurakunnan
www-sivuilla,
seurakuntalehti
Pääskyssä, paikallislehdissä, Radio RovaDeissä, e-uutiskirjeissä
ja sosiaalisen median kanavissa.
SUORAT L ÄHETYKSET sunnuntaisin klo 9.55 Radio RovaDeissä 93,4 MHz ja myös netissä: www.radiot.fi ‣ kanavat ‣
radiorovadei sekä Rovaniemen
seurakunnan YouTube-kanavalla lyhytlinkistä bit.ly/3sny1iE
ja Virtuaalikirkossa www.
virtuaalikirkko.fi ‣ kirkko ‣
rovaniemen-kirkko tai bit.ly/
3qgKMcf
SoundCloudissa Rovaniemen
seurakunnan konsertteja, saarnoja, haastatteluja sekä radio-ohjelmia – esimerkiksi pappien hartauksia:
soundcloud.com/radiorovadei

Rovaniemen seurakunta
Rovaniemen seurakunta
Rovaniemen_seurakunta
Rovaniemen_srk
Rovaniemen seurakunta
radiorovadei
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SEURAKUNNAN
ASIAKASPALVELU

LASTEN JA PERHEIDEN
SEURAKUNTA

NEUVONTA AVOINNA
SEURAKUNTAKESKUKSESSA
(Rauhank. 70) ma-pe klo 9-15.
Puhelinvaihde 016 335 511.

SIE OL ET JUMAL AL L E JA MEIL L E
ARVOKAS. Tahdomme kohdata jokaisen
lapsen ja aikuisen ainutlaatuisena yksilönä.
Järjestämme eri puolilla Rovaniemeä monipuolista toimintaa, kuten perhetapahtumia,
perhemessuja, leirejä ja erilaisia kerhoja eri
elämäntilanteissa oleville. Kerhoissamme
leikitään ja lauletaan iloisia lauluja, askarrellaan ja hiljennytään Pyhän äärellä. Koulutetut työntekijämme tekevät työtään iloisella
asenteella. Tule mukaan!

Seurakunnan toimistot
palvelevat arkisin klo 9-15.
Maksuton perheneuvonta,
ajanvaraus maanantaisin klo 9-12:
0400 575 659
Rovaniemen alueellinen
keskusrekisteri:
keskusrekisteri.rovaniemi@evl.fi
Kirkkoherranvirasto:
kirkkoherranvirasto.rovaniemi@evl.fi
- virkatodistukset, avioliiton
esteiden tutkinta, tilavaraukset, kaste- ja vihkivaraukset,
sukututkimukset.

Skannaa minut
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NUORI SEURAKUNTA

Tervetuloa mukaan
nuorten toimintaan!

SINÄ OLET IHME
Tule mukaan, lähdetään yhdessä
etsimään Jeesusta. Retket, leirit,
nuortenillat, kerhot ovat kaikki
sinua varten. Toiminta on suunniteltu peruskouluikäisille ja toisen
asteen opiskelijoille. Toimintaa
toteuttavat koulutetut kirkon
nuorisotyönohjaajat yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Olet tervetullut mukaan sekä vapaaehtoiseksi

että osallistujaksi. Vai haluaisitko
ennemmin vain jutella aikuisen
kanssa? Ota rohkeasti yhteyttä
nuorisotyönohjaajiin.
Yhdeksän kymmenestä nuoresta käy vuosittain rippikoulun
Rovaniemellä. Se on tärkeä vaihe
matkalla aikuisuuteen ja osa suomalaista nuorisokulttuuria. Rippikouluun voit tulla, vaikket kuuluisi

kirkkoon. Jotta sinut voidaan konfirmoida, sinun tulee olla kastettu
kirkon jäsen. Rippikoulusta vastaava pappi auttaa sinua kaikissa
käytännön asioissa. Rippikoulu on
avoin niin nuorille kuin aikuisiän
saavuttaneille. Nuorten ilmoittautuminen riparille tapahtuu edeltävän vuoden keväällä. Aikuisrippikoulun voi aloittaa koska vain.
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MERKITYKSELLINEN YHTEISÖ
Hei, opiskelija ja nuori aikuinen! Odotamme, että pääsemme tutustumaan sinuun.
Tule mukaan retkille tai tapahtumiin, syventymään yhdessä uskon asioihin ja osaksi rentoa jumalanpalvelusyhteisöä. Oppilaitospastorit kertovat mielellään lisää.
COMMUNITY OF PURPOSE
Hi, student and young adult! We look
forward to get to know you. Join us on trips
and events, dig deeper into faith, and become part of our laid-back worship community. Come and get to know both Finnish and
international parishioners. More information from university chaplains.

MUSIIKISTA ILOA ELÄMÄÄN
Musiikki sisältyy keskeisesti seurakunnan elämään, sillä sen avulla ilmaisemme
itseämme ja kohtaamme elintärkeät tunteemme. Näin musiikki syventää iloa ja
myös hoitaa meitä surussa. Kun sanat loppuvat, musiikki jatkaa kulkuaan ihmismielissä. Silloin usko, toivo ja rakkaus eletään
todeksi. Messut, konsertit, Kauneimmat
joululaulut, sekä kuoropolku vauvasta vaariin johdattavat läpi elämän ja kutsuvat jokaista mukaan!

Skannaa qr-koodi
omarovaniemi
church_roi_campus
omarovaniemi
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Skannaa minut

USKO
TOIVO RAKKAUS
Mutta suurin niistä on
RAKKAUS
- 1 Kor. 13:13 –
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KIRKON DIAKONIA – AUTTAMISTA JA OSALLISUUTTA

Diakoniatyö auttaa eri tavoin hädässä olevia kriisien keskellä mm. surussa, talousahdingossa, ihmissuhdepulmissa tai riippuvuusongelmissa. Voit luottamuksella ottaa
yhteyttä diakoniatyö ntekijään, soittaa ja
varata tapaamisajan.

Ohjausta ja neuvontaa diakoniatyöntekijältä ma-pe klo 9-10 p. 040 685 4920.
Kirkon keskusteluapu: 0400 22 11 80
joka päivä klo 18-24, chat ma-pe 12-20,
palveleva netti, palveleva kirje,
evl.fi/kirkonkeskusteluapu

Soppatykkitapahtumat järjestetään elo-, syys-,
loka-, marras-, tammi-, helmi-, maalis-, huhti- ja
toukokuun viimeisenä torstaina Lordin aukiolla
Rovaniemen keskustassa.

Diakoniatoiminnassa tarjolla monenlaisia ryhmiä, retkiä, leirejä
ja vapaaehtoistoimintaa.
Helmikammari
on ikäihmisten
kyläpaikka,
jossa järjestetään
tilaisuuksia ja
ryhmätoimintaa.

Osoite: Pohjolankatu 4,
sisäänkäynti torin puolelta.
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ROVANIEMEN KIRKKO JA KAPPELIT
NORVAJÄRVEN LEIRI- JA KURSSIKESKUS

•

Kappeleissa järjestetään niin
perhejuhlia kuin erilaisia
tapahtumiakin.

•

Hauta- ja puistotoimisto:
roisrk.hautaus-puisto@evl.fi

Kittilä

i
asjok
Oun

KAIKILLE TILAA RIITTÄÄ
Rovaniemen kirkon lisäksi seurakunnassa on 12 kappelia ja
yhteensä 56 hehtaaria hautausmaapuistoja.

Ivalo
Rovaniemi

Kemijärvi

Kemijok
i
Kemi

Skannaa qr-koodi
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1

Rovaniemen kirkko

2

Viirinkangas

3

Korkalovaara

4

Ounasrinne

5

Aapakirkko

6

Maijanen

7

Meltaus

8

Sinettä

9

Jouttikero

10

Autti

11

Viiri

12

Muurola

13

Tavivaara

14

Norvajärven leirija kurssikeskus
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Rovaniemen seurakunnan seimi
ilahduttaa ihmisiä keskustassa
Lordin aukiolla adventin ajoista
pääsiäiseen. Kirkon ja kappeleiden lisäksi joulukuussa järjestetään keskustassa seimellä
Kauneimmat joululaulut –yhteislaulutilaisuuksia. Pääsiäisenä seimi ja sen vieressä sijaitseva puu
koristellaan pääsiäiskoristeilla.
Rovaniemi parish organises manger on Lordi’s Square (Maakuntakatu 29-31). The Greatest Christmas Carols events will be held
by mangers nativity scene during
December. On Easter times there
will be an Easter egg tree beside
the manger.

Lisätietoja
Additional information
www.rovaniemenseurakunta.fi/english

Toimintaesite_A5_3mm bleed.indd 8

6.6.2022 17.21

