Ota
talteen!

ROVANIEMEN SEURAKUNNAN
TOIMINTAA 2017–2018

YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN
Kiitos, että avasit juuri uuden
Lähellä Sinua -lehden!
Näillä sivuilla kerromme sinulle,
mitä kaikkea seurakunnassa tapahtuu. Kerromme, miten erilaisissa
elämäntilanteissa olemme lähelläsi,
rinnallasi, vierelläsi kulkemassa.
Seurakunta on yhteisö, joka työntekijöineen ja vapaaehtoisineen on
juuri sinua varten. Haluamme kutsua sinut mukaan!
Haluamme olla lähellä sinua,
joka elät lapsiperheen arkea tai sinua,
jolla on enimmäkseen omaa aikaa.
Haluamme olla lähellä sinua, joka
etsit paikkaasi keskustella hengellisistä asioista tai sinua, joka tarvitset
apua elämän ahdingossa.
Haluamme olla lähellä sinua, joka
pelkäät ja sinua, joka itket.
Olemme mukana myös ilon ja
juhlan hetkellä.

Tulemme lähellesi monia polkuja
pitkin: kuulet meistä radiosta ja voit
lukea viestimme myös Pääsky-lehdestä ja Uusi Rovaniemi -lehden
palstoilta. Olipa tilanteesi millainen
tahansa, sinä olet tärkeä.

Voit tämän lehden sivuilla
tutustua siihen, millaisen kuuntelevan korvan seurakunta voi tarjota.
Tuomme lähellesi lohduttavan olkapään, toisessa hetkessä haluamme
välittää taivaallisen lohdun ja valon
välähdyksiä pimeään iltaan Jumalan
hyvistä lupauksista.

SISÄLLYSLUETTELO
Musiikkia .........................................................4
Lapsille ja perheille ........................................6
Nuorille ja rippikoululaisille..........................8
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Hengelliseen kasvuun ................................ 20
Viestintuoja .................................................. 21
Kirkko ja kappelit........................................ 22
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Kutsumme sinut myös mukaan
toteuttamaan toimintaa.
Sinulla on oma tarinasi, monet
kokemuksesi, hiljainen tietosi, joilla
voit ehkä auttaa jotakuta muuta. Ehkä
sinä haluat olla se lähimmäinen, jota
toinen samankaltainen kaipaa.
Tervetuloa mukaan seurakunnan
yhteisiin kokoontumisiin ja toimintoihin!
Yhdessä olemme enemmän, yhdessä
olemme seurakunta.
KARI YLIRÄISÄNEN
KIRKKOHERRA

LÄHELLÄ SINUA TOIMITUS
Päätoimittaja:
Kari Yliräisänen, puh. 040 503 2734
kari.yliraisanen@evl.fi
Toimitussihteerit:
Harriet Urponen, puh. 040 670 0277
harriet.urponen@evl.fi
Jouni Hagström, puh. 040 685 4935
jouni.hagstrom@evl.fi
Pasi Kokko, puh. 040 702 2223
pasi.kokko@evl.fi
Suunnittelu ja taitto:
Susanna Karila, karilasusanna@gmail.com
susudesign.myportfolio.com
Toimituksen aineisto:
Rovaniemen seurakunnan tiedotustoimisto
PL 8104, 96101 ROVANIEMI
Kustantaja: Kotimaa Oy
Painatus: Suomalainen lehtipaino Oy
Jakelu: Suomen Suoramainonta
Painosmäärä: 32 400
Painos: Toinen painos

Seurakunta on
Sinua varten
ja lähellä
Sinua arjessa
sekä juhlassa.

ROVANIEMEN
SEURAKUNNAN KUOROT

MUSIIKKI ON LAHJA
Musiikki värittää seurakunnan elämää ja se kuuluu oleellisesti kaikkeen seurakunnan toimintaan. Siinä missä sanat loppuvat, musiikki jatkaa
kulkuaan ihmismieliin. Seurakunta tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia musiikin kuuntelemiseen tai harrastamiseen.
Katso, mikä kuoro tai yhtye sinua kiinnostaisi
ja tule rohkeasti mukaan!
Kirkko on konserttipaikka vailla vertaa. Siellä
vierailevatkin monet maan huippuartistit ja eri
instrumenttien taitajat. Moniin konsertteihin on
vapaa pääsy ja halutessaan voi ostaa maksullisen
käsiohjelman.

KAMARIKUORO AVE
Vaativampaa hengellistä musiikkia vanhasta
klassisesta musiikista uudempiin sävellyksiin.
Lisätietoja: maie.kuusik@evl.fi, puh. 040 739 5974.

LAPSIKUORO VALONLÄHDE
Tyttöjen ja poikien kuoro täynnä iloa ja valoa.
Lisätietoja: ruusu.tervaskanto@evl.fi,
puh. 040 716 2332.

TUOMASKUORO
Tuomasmessujen musiikin elävöittäjä,
uudemman gospelmusiikin taitaja.
Lisätietoja: tarja.alakorkko@evl.fi,
puh. 040 688 5557.

GOSPELKUORO ILONLÄHDE
Iloa pulppuava nuorten ja nuorten aikuisten ryhmä.
Lisätietoja: tarja.alakorkko@evl.fi, puh. 040 688 5557.

ROVANIEMEN KIRKKOKUORO
Perinteisiä hengellisiä lauluja jo vuodesta 1936.
Lisätietoja: maie.kuusik@evl.fi, puh. 040 739 5974.
LUTHER-PROJEKTIKUORO
Uutta kamarikuoro-ohjelmistoa projektiluontoisesti.
Lisätietoja: sari.alakulppi@evl.fi, puh. 040 543 4597.

VANHAN MUSIIKIN YHTYE GAUDIUM
Soitinyhtye vanhaan malliin.
Lisätietoja: maie.kuusik@evl.fi, puh. 040 739 5974.
ILOISET MUSIKANTIT
40-vuotias kehitysvammaisten musiikkiryhmä.
Lisätietoja: sarilaitila6@gmail.com

YLÄKEMIJOEN KUORO
Jokivarren musikaaliset laulajat esittävät sekä
perinteistä että uudempaa hengellistä musiikkia.
Lisätietoja: sanna.peltola@evl.fi, puh. 0400 78 1442.

BÄNDITOIMINTAA
Seurakunnalla on kaksi bänditilaa,
Aapakirkon vieressä ja seurakuntakeskuksen kellarissa. Konserttitarjonnassa
on myös gospel -musiikkia ja tehdäänpä
seurakunnasta retkiä valtakunnallisille
Maata näkyvissä festareillekin.
Seurakunta on yhteistyökumppani
monissa musiikkitapahtumissa.
Musiikki yhteistä on!

OUNASJOEN KUORO
Virkeä ja aktiivinen kylille jalkautuva
musisoinnin mestari.
Lisätietoja: sanna.peltola@evl.fi,
puh. 0400 78 1442.

Haluaisitko laulaa kuorossa?
Ota yhteys kuorojen johtajiin.
Lisätietoa kuoroista:
www.rovaniemenseurakunta.fi
Katso tulevat musiikkitapahtumat
ja konsertit verkkosivuiltamme:
www.rovaniemenseurakunta.fi
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4-VUOTISSYNTYMÄPÄIVÄT

Seurakunnan lapsi- ja perhetyö pohjautuu
Jeesuksen antamaan kastekäskyyn. Kasteopetuksen ydinsanoma kertoo rakastavasta ja
armollisesta Jumalasta. Jumalan rakkaudesta
kerrotaan sanoin ja teoin lapsiperheiden arjessa
ja juhlassa.
Lapsi- ja perhetyön eri työmuotoihin sisältyy
musiikki-, taide-, liikunta- ja ympäristökasvatusta. Kristillistä kasvatusta lapsille annetaan
mm. lasten virsien, kirkkovuoden tapahtumien
ja raamatunkertomusten avulla. Samalla lapsille
sekä perheille annetaan mahdollisuus hiljaisuuden ja pyhän kokemiseen.

LASTEN KIRKOT, RETKET, LEIRIT
JA PERHEIDEN TAPAHTUMAT
Lapsiperheille ja päivähoitoväelle suunnattuja lasten kirkkoja järjestetään säännöllisesti kirkoilla ja
kappeleilla. Tilaisuudet on suunniteltu alle kouluikäisille lapsille ja ne kestävät alle puoli tuntia. Kirkkoja
järjestetään laskiaisen, pääsiäisen, kevään, mikkelinpäivän ja joulun tienoolla.
Monilla kappeleilla on omat lapsiperheille suunnatut tapahtumansa, kuten Pyhät Meiningit Ounasrinteen kappelilla, Perhepyhät Aapakirkolla tai Pinjapuun alla -tapahtumat Korkalovaarassa.

Rovaniemellä asuu paljon lapsiperheitä, joita kutsumme
mukaan seurakunnan toimintaan. Haluamme tukea perheitä ja vanhempia järjestämällä monipuolisia ja turvallisia toimintoja. Mukaan ovat tervetulleita myös isovanhemmat, tädit, sedät ja muut lapsen läheiset.
Olemme sinua ja perhettäsi varten! Voit valita moninaisista kerhoista omasi, mikähän voisi olla teidän
perheen juttu?

PERHEKERHOT
Perhekerhoissa kokoontuvat vanhemmat tai hoitajat
alle kouluikäisten lasten kanssa kerran viikossa tai
joka toinen viikko 1,5 tunniksi kerrallaan. Perhekerhon päiväohjelmaan kuuluu hartaushetki, leikkiä,
laulua, kätten töitä ja kahvihetki. Kerhosta ei peritä
maksua, eikä sinne tarvitse ilmoittautua.
SYLKKY ON UUSIN KERHOMME, joka tarjoaa
vertaistukea arkeen perheille, joissa on vain yksi
vanhempi.

MUSKARIT
Kirkkomuskarit kokoontuvat kirkon kryptassa. Ryhmiä eri-ikäisille lapsille, muskarissa käydään yhdessä
vanhemman kanssa.

PÄIVÄKERHOT
Päiväkerhoihin otetaan 3–6-vuotiaita lapsia. Kerho-ohjelmaan kuluu esim. hartaushetki, luovaa toimintaa, laulua, leikkiä, satuhetki ja ulkoilua. Kerhoryhmät kokoontuvat syksystä kevääseen 1–3 kertaa
viikossa 2–3 tunniksi kerrallaan.

Seurakunta lähettää neljä vuotta täyttäville lapsille
ja heidän perheilleen kutsun syntymäpäiväjuhliin.
Juhlia vietetään kirkonmäellä ja kappeleilla keväisin ja syksyisin.
KOULUUN LÄHTEVIEN SIUNAAMINEN
Kaikki koulunsa aloittavat lapset siunataan koulutielle kirkossa tai kappelilla. Kouluunlähtijä saa
kutsun postissa kotiin ja koko perhe on tervetullut mukaan. Lahjaksi kouluunlähtijät saavat Lapsen
Raamatun.

KOULULAISTEN
ILTAPÄIVÄKERHOT
Seurakunnan iltapäiväkerhotoimintaa järjestetään
yhteistyössä kaupungin kanssa. Iltapäiväkerhoihin
otetaan 1.–2. luokkien perusopetuksessa sekä
1.–3.-luokkien erityisopetuksessa olevia lapsia. Kirkon iltapäiväkerhotoiminnalla on sekä kasvatuksellinen että diakoninen painotus.
Ohjaajina toimivat seurakunnan lastenohjaajat.
Iltapäiväkerhot toimivat jokaisena koulupäivänä klo
11–17. Kerhoissa tarjotaan välipala. Koululaisten
kesäkerhoja järjestetään kerhopaikoissa ja kappeleilla
kesäkuun alussa kolmen ensimmäisen viikon aikana.

LAPSITYÖN TOIMISTO
sanna.kerola@evl.fi, puh. 040 736 3356
PYHÄKOULUTOIMISTO
seija.luomaranta@evl.fi, puh. 040 731 7987
PÄIVÄKERHOTOIMISTO
mari.pohjanen@evl.fi, puh. 040 761 7448
mira.uimaniemi@evl.fi, puh. 040 653 8415
MUSKARITOIMINTA
henna.vaisto@evl.fi, puh. 040 120 7755
sanna-liisa.koivuranta-virtanen@evl.fi,
puh. 040 120 7755

PYHÄKOULUT
Pyhäkouluun lapsi voi osallistua yksin tai yhdessä
vanhemman kanssa. Se on ilmainen, eikä siihen
tarvitse ilmoittautua. Pyhäkoulua ohjaavat vapaaehtoistyöntekijät.
Kirkossa on su klo 10 messussa pyhäkoulu lapsille
saarnan aikana urkulehterin takahuoneessa. Muurolan kappelilla kokoontuu 1–2 kertaa kuukaudessa
sunnuntaisin klo 14 perhepyhäkoulu. Punaisen talon
kotipyhäkoulu to klo 18, os. Länsirinteentie 4. Ounasrinteen kappelilla su klo 15.
Seuraa toimintaamme Facebookissa:
Rovaniemen seurakunnan lapsi- ja perhetyö
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NUORTENILTOJA JÄRJESTETÄÄN
Kiepissä, Aapakirkon vieressä os. Aapatie 6 ja Ounasrinteen kappelilla. Muurolan kappelilla vietetään tyttöjen iltoja, joissa herkutellaan nyyttäripöydästä ja
tutkitaan päivän polttavaa aihetta eri tavoin. Luvassa
on mielipiteitä, ajatuksia ja rukouksia.

JOS HA
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EN TAP
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AHTUM
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IA, VOIT
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O
LLA
NUORIS
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TOON!

KOULUTUSTA

ROVANIEMEN SEURAKUNTA TARJOAA
NUORILLE MONIPUOLISTA TOIMINTAA!
Seurakunnassa on monenlaista toimintaa ympäri
vuoden joissa kohdataan nuoria eri tavoin. Nuorille
järjestetään mm. koulutusta, leirejä ja retkiä. Isostoiminnassa on myös moneksi vuodeksi kivaa tekemistä. Tutki mikä voisi olla sinun juttusi!

LEIRIT JA RETKET
Nuorten kanssa on mukava irtaantua välillä hektisestä
elämänmenosta ja lähteä leirille tai retkelle pois kotikulmilta. Leiritoimintaa järjestetään ala- ja yläasteikäisille nuorille.

Nuoria koulutetaan toimimaan myös kerhonohjaajina
tai isosina. Isoskoulutuksen käyneillä on mahdollisuus
jatkaa vielä avustajakoulutukseen, jolloin nuori pääsee kokeilemaan siipiään vaikkapa leiriohjaajana.

NUORISOKAHVILA KATUTASO
Tarjoaa turvallisen ja päihteettömän kohtauspaikan
nuorille. Katutasolle voit tulla vapaasti viettämään
aikaa yksin tai kavereiden kanssa. Lue lehteä, osta
kioskistamme halvalla kaikkea hyvä, pelaa bilistä,
kuuntele hyvää musaa… ja ennen kaikkea vietä aikaa
muiden nuorten kanssa!

DONKKIS BIG NIGHT
Tuttavallisemmin Donkkis, on 7-13-vuotiaille tarkoitettu kristillinen, huippuhauska toimintailta. Sen järjestää Rovaniemen seurakunnan lapsi- ja varhaisnuorisotyö, sekä liuta vapaaehtoistyöntekijöitä.
Donkkis koostuu yhteisestä opetusosuudesta, johon
kuuluu hauskalla ja lapsille sopivalla tavalla toteutettua raamatunopetusta ja musiikkia. Sitä seuraa monet
toimintapisteet ja ilta päättyy yhteiseen lopetusosioon,
jossa mm. musiikkia ja lauluja ja rukousta! Donkkis on
aina täynnä mahtavaa meininkiä!

RIPPIKOULUT
Sinä, nuori olet ihme – suuri ihme!
Olet Jumalan mestariteos ja haluamme
kutsua sinutkin rippikouluun!
Rippikoulu kestää puolisen vuotta ja luvassa
on yhteisiä kokoontumisia hyvässä seurassa.
Katso lisää: www.rovaniemenseurakunta.fi
Rippikoulutoimisto, nuorisosihteeri
Maija Pieskä, puh. 040 526 8289
ti klo 10–14 ja to 13–16.
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NUORISOPASTORI, RIPPIKOULUTEOLOGI
ari.jarva@evl.fi, puh. 0400 19 4845
NUORISOSIHTEERI, RIPPIKOULUTYÖ
maija.pieska@evl.fi, puh. 040 526 8289
Rippikoulutoimisto päivystää ti klo 10–14
ja to klo 13–16
PARTIOTYÖ
antti.pehkonen@evl.fi, puh. 040 741 4531
ERITYISNUORISOTYÖ, KATUTASO
jenni.rautio@evl.fi, puh. 0400 69 0465
erika.alaluusua@evl.fi, puh. 040 571 3372

KURKISTA TARKEMMAT AIKATAULUT:
www.rovaniemenseurakunta.fi
Mitä erilaisempia kerhoja kokoontuu eri
puolilla kaupunkia kouluilla arki-iltoina.
Lisätietoja: www.rovaniemenseurakunta.fi

SEURAA TOIMINTAAMME
FACEBOOKISSA:
Aikku
Aikku Ukkis
Nuorisokahvila Katutaso

KATUTASON AUKIOLOAJAT:
Avoimet ovet ti klo 15–18
Nuorisokahvila pe klo 17–20

ONEN
PARTIO ON M
STUS!
A
R
R
A
H
PARAS
enseurakunta.fi
www.rovaniem

NUORISOTYÖNOHJAAJAT
SEURAKUNTA-ALUEILLA
Alakemijoki:
kate.suopajarvi@evl.fi, puh. 040 732 1989
Keskikaupunki:
mari.paakkola@evl.fi, puh. 040 583 2517
Korkalovaara:
merita.orell-kiviniemi@evl.fi, puh. 040 730 1965
Ounasjoki:
minna.laakko@evl.fi, puh. 0400 13 8143
Ounasvaara:
juho.rinne@evl.fi, puh. 040 358 2135
Ounasvaara:
jenniina.heikkila@evl.fi, puh. 040 730 0153
Saaren-Nammankylät:
jere.turpeinen@evl.fi, puh. 040 546 9408
Yläkemijoki:
kristiina.kallio@evl.fi, puh. 040 721 8862
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Oppilaitospastori tekee työtä sinua varten. Jos kaipaat tukea tai haluat keskustella asioistasi, tule rohkeasti käymään.
Kaikki tapahtuu opiskelijan ehdoilla
ja täysin luottamuksellisesti. Oppilaitospastorina toimii Heini Kesti, jolla on tutkinto teologiasta ja psykologiasta. Hän
on myös opettaja ja saanut kriisityön
koulutuksen.

OMA-ILLAT RAUHANKADULLA
Rentoja iltoja lauantaisin, iltapalaa, musiikkia,
alustus. Lisätietoa illoista löydät osoitteesta:
omasrk.blogspot.fi
OMA-SANA
Nuorten aikuisten ja varttuneempien
raamattupiiri. Liity ryhmään
facebookissa: OMA-sana.
SÄHLYÄ OPISKELIJOILLE
Liity ryhmään facebookissa:
Rovaniemen srk SÄHLY opiskelijoille.

Oppilaitospastori
puh. 040 178 1018
heini.kesti@evl.fi
Yliopiston Hiljaisessa huoneessa
ma klo 10–12

Oma-illat ovat Rovaniemen seurakunnan
kaikille avoimia yhteisiä iltoja, joita
vietetään seurakuntakeskuksessa
lauantaisin klo 17–19.
Iltaa vietetään rennoissa merkeissä
viihtyen yhdessä, haukaten pientä
purtavaa, kuunnellen opetusta ja musiikkia.
Illoissa on tarjolla hetki pysähtymiseen,
itsensä, toisten ja ennen kaikkea Jumalan
kohtaamiseen sekä rukoukseen. Lapsille on
myös omaa mukavaa ohjelmaa.

LAPSIPERHEIDEN RAAMATTUPIIRI
Lähetä yhteystietosi, niin voit liittyä
sähköpostilistalle: heini.kesti@evl.fi.
ILONLÄHDE-GOSPELKUORO
Keskiviikkoisin kirkon kryptassa klo 16.30.
Lisätietoja: tarja.alakorkko@evl.fi.
RUKOUSHETKET
Maanantaisin klo 11.30 Lapin yliopiston
Hiljaisessa huoneessa.
ENGLISH BIBLE STUDY
Every Tuesday, Keltakangas 2–4.
More information: Mari Tolkkinen,
tel. +358 40 823 7014, mari.tolkkinen@evl.fi
or heini.kesti@evl.fi
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Seuraa toimintaamme Facebookissa:
Rovaniemen seurakunnan opiskelijatoiminta

Lapin ammattikorkeakoulun
päivystäjä, puh. 040 734 1575
elina.rask-litendahl@evl.fi
Jokiväylä 11 C 228
ti klo 13–15
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RUOKAPANKKI
VÄLITTÄÄ RUOKA-APUA
Se on tilapäistä apua, ja täydentää yhteiskunnan
antamia tukimuotoja tilapäisesti. Ole yhteydessä
diakoniatyöntekijään, hän auttaa eteenpäin.
MISTÄ RUOKA TULEE?
Saamme EU:n elintarviketukea. Hankimme ruokaa seurakunnan varoilla. Saamme ruokaa lahjoituksena. Ruokapankki on Rovaniemen kirkon
kellarissa, kryptassa. Sisäänkäynti Vapaudentien
puolelta, parkkipaikan vierestä.

MITÄ DIAKONIA ON?
Se on rakkautta, se on lähimmäisen
auttamista. Se on palvelua, Jeesuksen
esimerkkiä seuraten. Luottamuksella,
maksutta, kaikenikäisille.
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Ruoka-apua haetaan diakoniatyöntekijän kautta,
jonka antamalla lähetteellä ruoka haetaan ruokapankista.

MITEN IKINÄ USKALLAN
DIAKONIATYÖNTEKIJÄLLE?
Soita rohkeasti ja sovi tapaaminen. Siitä se alkaa. Kuuntelemme. Selvitämme yhdessä, rohkaisemme ja
tulemme sinua vastaan. Neuvontaa ja ohjausta diakoniatyöntekijältä ma–pe klo 9–10, puh. 040 685 4920.

TULE MUKAAN
DIAKONIATYÖHÖN!
Helmikammariin, ikäihmisiä kohtaamaan
Lähimmäispalvelussa, ystäväksi, käsikynkäksi,
ruokapankkiin auttamaan
Yhteisvastuukeräyksessä lipas- tai listakerääjäksi
Katulähetystyö on vapaaehtoista
päihde- ja kriminaalityötä
Kylä- ja korttelitoimikunnissa pääset
työhön lähimmäisen hyväksi
Palveleva puhelin, puhelinpäivystystä ja keskustelua
Palveleva netti ja chat, keskusteluapua verkossa
Saattohoidon tukihenkilöksi
Kerho- tai ryhmäavustajaksi
Muuta: Retkille, leireille, teemapäiviin, tapahtumiin…
WWW.VAPAAEHTOISPANKKI.FI/ROVANIEMI

HELMIKAMMARI

KIRKON KESKUSTELUAPUA

Ikäihmisten kodikas kyläpaikka. Sukkapuikkojen
kilinää. Äiti Teresan peittotalkoita. Lämpimiä hymyjä,
helliä halauksia. Naurua, laulua, kuuntelemista
–rakkaan ystävän kohtaamista. Sellainen on
Helmikammari, kauppatorin kupeessa.

Sinua varten, joka kaipaat kuuntelijaa silloin, kun
elämä tuntuu raskaalta ja huolet liian suurilta. Kirkon
keskusteluavun päivystäjät ovat kirkon vaitiolovelvollisia koulutettuja vapaaehtoisia sekä työntekijöitä.
www.kirkonkeskusteluapua.fi

Tule levähtämään asioimisten välillä tai lukemaan
lehtiä. Tule tutustumaan uusiin ystäviin tai kohtaamaan muita. Toimintatuokioita, käsitöitä, vaihtuvat
näyttelyt, kahvila. Tervetuloa viihtymään!

Palveleva puhelin joka ilta klo 18 alkaen,
puh. 0400 22 11 80

Helmikammarin viikko-ohjelma lauantain
Uusi Rovaniemi -lehdessä.

Keskustelut ovat kahdenkeskisiä.
Yhteydenottaja näkyy päivystäjälle
nimettomänä.

Pohjolankatu 4, käynti torin puolelta.
Avoinna ma–to klo 10–14.

www.verkkoauttaminen.fi/palvelevanetti

Palveleva kirje, PL 210, 00131 Helsinki.
Jos haluat vastauksen, liitä mukaan
nimi- ja osoitetietosi.
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KERHOJA
JA KOHTAAMISIA
VARTTUNEELLE VÄELLE
Tule mukaan osallistumaan mukavaan kerholaisten joukkoon. Tarkempaa tietoa kerhojen kokoontumisajoista ja muusta toiminnasta saat ottamalla
yhteyttä kyseisen alueen diakoniatyöntekijään.
Keskikaupungin alueella seurakuntakodin takkahuoneessa kokoontuu Varttuneiden kerho ja Kirjoitus- ja keskustelupiiri yli 60 vuotiaille. Rantavitikan
diakoniakerho puolestaan kokoontuu Keltakankaan
kerhotilassa, Keltakangas 2–4.

KOSKETTAAKO SAIRAUS
OMAA TAI LÄHEISESI ELÄMÄÄ?

DIAKONIAN NEUVONTAPUHELIN
ma–pe klo 9–10, puh. 040 685 4920

Rovaniemen seurakunnan diakoniatyön ja
sairaalasielunhoidon, kaupungin terveyskeskuksen ja Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys
ry:n yhteistyöhankkeessa on tarjolla saattohoidon tukihenkilöitä parantumattomasti
sairaiden potilaiden ja heidän omaistensa
tueksi. Tukihenkilön tuki on maksutonta
maallikkomaista vierellä kulkemista, elämäntarinoiden ja kokemusten jakamista.
Tukihenkilö noudattaa vaitioloa.
Kaupungin terveyskeskuksessa palveluesimies Sirkka Peltola, puh. 040 7405 415, ottaa
tukipyynnöt vastaan ja välittää tukihenkilöitä tukea tarvitseville mahdollisuuksien
mukaan. Ota rohkeasti yhteyttä.
Lisätietoja: Kirsti Vuolo.

HELMIKAMMARI
arja.h.rissanen@evl.fi, puh. 0400 37 6472

Korkalovaaran alueella Eläkeläisten kerho kappelissa
sekä Varttuneiden kerho Ylikylän koululla.
Ounasrinteellä kokoontuu Torstaikerho kappelilla.
Kerho on suunnattu Ounasrinteen alueella asuville
eläkeläisille sekä muille, joilla on päivässä enemmän
säännöllistä aikaa kuin säännöllisiä menoja. Ohjelmassa keskustelevaa yhdessäoloa kahvittelun, hartauden, laulun ja vaihtuvan teeman mukaan.

MUITA DIAKONIAN
KOKOONTUMISIA

KATULÄHETYSILLAT
Maanantaisin klo 17 seurakuntakodin yläsalissa. Sanaa,
laulua ja yhteistä rukousta kahvikupposen äärellä.
Maksuton soppatykkilounas kerran kuukaudessa.
Tiedustelut: Antti Härö, puh. 040 768 7606.

Saaren-Nammankylien alueella Nammankylien
tiistaikerho Jouttikeron kappelilla, seurakuntakerho
ikäihmisille Nahkurinpolku 5 E kerhohuoneella ja diakoniakerho kaikenikäisille Aapakirkon Luukussa.

VIITTOMAKIELISTEN TILAISUUDET
Kirkon kryptassa. Tiedustelut: vs. Jaana Sarajärvi,
puh. 040 514 2816.

Ounasjokivarressa järjestetään Sinetän kappelissa
Tiistaikerho, Meltauksen kappelissa Kotiseutupiiri
ja Maijasen kappelissa Torstaikerho.

DIAKONIAN KEITTOPÄIVÄ
Korkalovaaran kappelilla alk. 20.9. ke klo 11-13.
Järjestäjänä Korkalovaaran diakoniatoimikunta.

Alakemijoen alueella kokoontuvat Kaikenikäisten
kerhot Kivitaipaleessa Taipaleen koululla,
Jaatilassa ja Muurolan palvelutalolla.

OUNASRINTEEN PUUROAAMUT
Kappelilla joka toinen ke klo 9-11.
Tiedustelut: Marja-Leena Kivilompolo.

Yläkemijoella Tennilän kylätalon kerho, Viirin Toiminpäivä, Oikaraisen aikuisten kerho koulun nuorisotilassa
ja Auttin kappelilla Varttuneiden kerho.

ÄIJIEN SOPPAKERHO
Aapakirkon Luukussa. Tarkoitettu yksinasuville miehille. Tiedustelut: Mirva Suni, puh. 040 564 4639.
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PERHE- JA LÄHIÖTYÖ
marjo.rundgren@evl.fi, puh. 040 721 2028
LÄHIMMÄISPALVELU, RUOKAPANKKI
sari.koski@evl.fi, puh. 040 734 0221
PÄIHDE-, KRIMINAALI- JA KATULÄHETYSTYÖ
antti.haro@evl.fi, puh. 040 768 7606
OMAISHOITAJATYÖ, KORKALOVAARA
sirpa.hiilivirta@evl.fi, puh. 040 546 9421
MONIKULTTUURINEN TYÖ, KESKIKAUPUNKI
marja.posio@evl.fi, puh 0400 12 7189
VANHUS- JA ROMANITYÖ, OUNASJOKI-YLIKYLÄ
kirsti.vuolo@evl.fi, puh. 0400 26 1589
KUULO- JA NÄKÖVAMMAISTYÖ,
YLÄKEMIJOKI-KOSKENKYLÄ
marja-liisa.ylipulli@evl.fi, puh. 040 514 2816
PALVELEVAN PUHELIMEN VAST.
ALAKEMIJOKI
laila.juntti@evl.fi, puh. 0400 15 2243
OUNASVAARA, MIELENTERVEYSTYÖ
marja-leena.kivilompolo@evl.fi, puh. 040 760 4538
SAAREN-NAMMANKYLÄT,
KEHITYSVAMMAISTYÖ
mirva.suni@evl.fi, puh. 040 564 4639
JOHTAVA DIAKONI
markku.kukkonen@evl.fi, puh. 040 503 4290
TOIMISTOSIHTEERI
aila.jantti@evl.fi, puh. 040 583 0966

MONENLAISTA
TOIMINTAA
KEHITYSVAMMAISILLE
Rovaniemen seurakunnan diakoniatyö ja Lapin
seurakuntien kehitysvammaistyön pappi järjestävät kehitysvammaisille hartauksia, kerhotoimintaa, henkilökohtaisia tapaamisia sekä erityistilaisuuksia ja leirejä. Tällä tavalla tarjotaan luonteva
yhteys seurakuntaan kehitysvammaisille,
heidän läheisilleen ja työntekijöille.
KAVERIKAMMARI JA ASKARTELUKERHOT
Katutasolla, Kansankatu 17.
Lisätietoja: terhi.ammala@evl.fi,
puh. 040 580 7048.
TORSTAIKERHO KIRKON KRYPTASSA
Lisätietoja: mirva.suni@evl.fi, puh. 040 564 4639.
ILOISET MUSIKANTIT
40-vuotias kehitysvammaisten musiikkiryhmä.
Lisätietoja: Sari Laitila, sarilaitila6@gmail.com.
Lue lisää toiminnoistamme:
www.rovaniemenseurakunta.fi
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KIINA

LÄHETYSKIRPPUTORI
TOIVON TORI
Otamme vastaan ehyitä ja puhtaita vaatteita, kenkiä sekä kodintekstiilejä, astioita, lastentarvikkeita. Toivon torin tuotolla tuemme lasten koulutusta Nepalissa, lasten turvakoti Dikonia Venäjällä
sekä nuorten naisten koulutusta Senegalissa.
VIRO

Jeesus antoi ennen ylösnousemustaan seuraajilleen
tehtävän mennä kaikkeen maailmaan kastamaan
ihmisiä Hänen seuraajikseen ja opettamaan, mitä Hän
opetti. Jeesuksen antamaa tehtävää seuraten seurakunta kertoo ilosanomaa Jeesuksesta lähelle ja kauas.
Seurakunta on sitoutunut toteuttamaan kansainvälistä
vastuutaan rukoilemalla tiettyjen henkilöiden ja työmuotojen puolesta sekä tukemalla niitä taloudellisesti.
Näitä kutsutaan nimikkoläheteiksi ja nimikkokohteiksi.

Lapinkävijäntie 23, p. 0406854921
Avoinna ma-pe klo 10-17.

Seurakuntatyö Sauella
Vapaaehtoisten koulutus
Perhetyö

ETU-AASIA
Lähettiperhe ja naistyöntekijä
paikallisten seurakuntien
palveluksessa

TULE MUKAAN!
Rukoile tälle aukeamalla esiteltyjen
ihmisten ja kohteiden puolesta.
Liity lähetystyön Mission Possible
Facebook-ryhmään.
Tule vapaaehtoiseksi kirpputori Toivon torille.
Osallistu lähetyspiireihin,
lähetystyön tilaisuuksiin ja tapahtumiin
sekä varainkeruuseen.
Lisätietoa lähetystyön ajankohtaisista asioista
löydät seurakunnan nettisivuilta.

LÄHETYSPIIRIT
Lähetystyön terveisiä maailmalta, tutkitaan
Raamattua, rukoillaan ja tuetaan nimikkolähettien ja –kohteiden työtä taloudellisesti.
Lähetyspiirien kokoontumisajat löydät verkkosivuiltamme: www.rovaniemenseurakunta.fi
Naisten käsityökahvila
Seurakuntakodilla, Rauhankatu 70 E
Viirinkankaan lähetyspiiri
Keltakangas 2-4, kerhohuone
Aapakirkon Raamattuja lähetyspiiri kappelilla.
Korkalovaaran lähetyspiiri kappelilla.
Helmikammarin lähetyspiiri.
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ANU VÄLIAHO

(Suomen Lähetysseura)

YUNNANIN KRISTILLINEN NEUVOSTO
(Suomen Lähetysseura)
Teologinen koulutus, diakonia ja
terveyspalveluiden kehittäminen
AMITY FOUNDATION (Suomen Lähetysseura)
Kirkon perhe- ja sosiaalityö
RAAMATTUTYÖ (Suomen Pipliaseura)
Raamatunkäännöstyö vähemmistökielille
Raamattujen jakelu
Raamattumateriaalia kirkon
työntekijöiden koulutukseen
MEDIALÄHETYSTYÖ (Medialähetys Sanansaattajat)
radio- ja internetohjelmia mandariinikiinaksi

ELLA JA JANNE
HENRIKSSON MONGOLIA
kielikoulussa 2017, jonka jälkeen
Ella: seurakunnan musiikkityö
Janne: seurakunnan nuorisotyö
ja kielten opetus

KIINNOSTUITKO
LÄHETYSTYÖSTÄ?
OTA YHTEYTTÄ!
Lähetyssihteeri Pirita Bucht
pirita.bucht@evl.fi
puh. 040 036 5878

ANGOLA

EVANKELISLUTERILAINEN
KIRKKO (Suomen Lähetysseura)
Seurakuntatyö
Raamatunkäännöstyö
Kristillinen kasvatus
pappien, evankelistojen
ja diakonien koulutus

MOROGORON TANSANIA
HIIPPAKUNTA (Suomen Lähetysseura)
Maasaikieliset esikoulut, opettajien koulutus
Lapsiavioliittojen ja tyttöjen silpomisen
vastainen työ, tyttöjen turvakoti
Teologinen koulutus ja maasaikielinen
jumalanpalveluselämä

THAIMAA

LUTERILAINEN
SEMINAARI (Suomen Lähetysseura)
Kirkon työntekijöiden koulutus
ja jatkokoulutus
Seurakuntien maallikkokoulutus

TAIWAN

LAURA JA JUKKA KÄÄRIÄINEN
Laura: Pidätettyjen maahanmuuttajien
kohtaaminen ja raamattuopetus
pidätyskeskuksissa ja vankiloissa
Jukka: kirkon työntekijöiden koulutus
ja jatkokoulutus luterilaisessa seminaarissa
Tytöt Jemina ja Aliina käyvät
kansainvälistä koulua
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PAPPI TAVATTAVISSA
Haluatko keskustella, rukoilla, liittyä
kirkkoon tai kysyä jotain seurakuntaelämään liittyvää asiaa?
PÄIVYSTÄVÄ PAPIN TAVOITAT:

Kirkkoherranvirastossa virastopäivinä
klo 9–14 numerosta 040 685 4925.
Halutessasi voit soittaa kelle tahansa
papille ja pyytää keskusteluapua.

SURUN KOHDATESSA
OLEMME LÄHELLÄ SINUA
Rovaniemen seurakunnan hautaustoimistossa
palvellaan ihmistä suruviestin saapuessa.
Autamme siunaus- ja hautausajan sopimisessa,
sovimme siunaavasta papista, hautapaikasta,
haudan avauksesta ja peittämisestä, sanomakellojen soittamisesta sekä mahdollisista tilavarauksista muistotilaisuutta varten.

Seurakunta kulkee rinnallasi,
korvana, olkapäänä, tukena,
käytännön apuna työntekjöidensä
ja palveluidensa kautta.
Ole rohkea, soita, nykäise hihasta.
Älä jää yksin, vaan ota yhteyttä.

PERHENEUVONTA
Perheasiain neuvottelukeskus Rovaniemellä
osoitteessa Maakuntakatu 7. Keskusteluapua
parisuhteen, perheen ja ihmisen henkilökohtaisen elämän kysymyksissä. Palvelut ovat maksuttomia. Perheneuvojilla on ehdoton vaitiolovelvollisuus.
AJANVARAUS:
ma–pe klo 9–12
puh. 0400 57 5659.
roi.perheneuvonta@evl.fi
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HAUTA- JA PUISTOTOIMISTO AVOINNA:
ma–pe klo 8–15, puh. 016 335 5213
roisrk.hautaus-puisto@evl.fi

SAIRAALASIELUNHOITO
KIRKKOHERRANVIRASTO
Ylläpitää jäsenrekisteriä, laatii virkatodistuksia, sukuselvityksiä ja sukututkimuksia.
Kirkkoherranviraston kautta varataan papit
kirkollisiin toimituksiin sekä seurakuntatilat.
VIRASTO ON AVOINNA:
Arkisin klo 8–15 | torstaisin klo 8–17
kirkkoherranvirasto.rovaniemi@evl.fi
puh. 016 335 5200.

TALOUSTOIMISTO
Avoinna ma–pe klo 8–15. Taloustoimisto
palvelee osoitteessa Rauhankatu 70 A.
Katso verkkosivuiltamme, kehen voit olla
yhteydessä: www.rovaniemenseurakunta.fi

Sairaalapapit ovat käytettävissä tukena ja apuna
erilaisissa elämän kriisitilanteissa.
Elämän epävarmuus, hauraus ovat asioita, joita
ihminen ei valitse, vaan jotka hän joutuu kohtaamaan. Tähän elämän itsensä asettamaan ’agendaan’ pyritään sairaalasielunhoidossa vastaamaan
kuuntelulla ja keskusteluilla.
Sairaalapastorit järjestävät sairaaloissa myös
jumalanpalveluksia, hartaus- ja ehtoollishetkiä
potilaille, omaisille ja sairaalahenkilökunnalle.
Pastorit ovat käytettävissä saattohartauksiiin,
jota vainajan omaiset voivat pyytää. Sururyhmissä läheisensä menettäneet voivat jakaa kokemuksiaan ja elämäntuntojaan vertaisryhmässä.
Rovaniemen seurakunnan sairaalapastorit:
marjatta.orava@evl.fi, puh. 040 704 8846
lauri.kinnunen@evl.fi, puh. 0400 27 1288
reino.tikkinen@evl.fi, puh. 040 823 2338
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MISTÄ LÖYDÄT AJANKOHTAISET TIEDOT TAPAHTUMISTA?
Viikoittaiset tapahtumatiedotteet kokonaisuudessaan
löydät keskiviikkoisin Uusi Rovaniemi -lehdestä.
Arkipäivien tapahtumista löytyy tietoa myös
Lapin Kansa-lehden seurakuntatoimintapalstalta.
Verkkosivuilta, www.rovaniemenseurakunta.fi löydät
tuoreimmat päivitykset ajankohtaisista tapahtumista
sekä paljon muuta tietoa seurakunnan toiminnasta.
Tiedotuslehti Pääsky lennähtää kotiisi noin
yhdeksän kertaa vuodessa.

RAAMATTUA, KESKUSTELUA, ETSIMISTÄ,
LÖYTÄMISTÄ JA YHTEISTÄ JAKAMISTA
RUKOUSPALVELUA
Sunnuntaisin messun jälkeen kirkossa, Sanan
ja rukouksen illoissa torstaisin sekä nuortenaikuisten OMA-illoissa lauantaisin srk-keskuksessa. Aamun rukoushetki sakastissa tiistaisin
klo 8.30–9.30, sekä katulähetyksen soppatykkitilaisuuksissa kerran kuukaudessa.
RUKOUSKOULUTUSTA
Tiedotamme ajankohtaisista koulutuksista
Pääsky-lehdessä ja verkkosivuillamme.

RAAMATTUPIIRIT
Kirkon kryptan Eelin huoneessa
kokoontuu kerran kuukaudessa.
Vetäjänä pastori Mikko Reijonen.
Lähetys- ja raamattupiiri
Aapakirkolla tiistaisin klo 18.

SANAN JA RUKOUKSEN ILLAT
Torstaisin klo 18 (14.9. – 30.11.) seurakuntakeskuksen juhlasalissa. Illoissa puhutaan kristittynä elämisestä ja uskon askelien ottamisesta. Tarjolla iltapalaa, opetusta, seurakuntalaisten puheenvuoroja,
musiikkia ja hyvää seuraa.
Seuraa Uusi Rovaniemi-lehden seurakunnan sivun
ilmoituksia keskiviikkoisin. Tule ja tutustu!

Miesten Raamattupiiri Korkalovaaran
kappelin asunnolla parittomilla viikoilla
to klo 19.30. Yhteyshenkilö:
Erkki Jääskeläinen, puh. 045 664 3130.

MIESTEN SAUNAILLAT
Norvajärvellä keskiviikkoisin klo 18.
Ohjelmassa saunomista, iltakahvi, alustus
ja keskustelua. Yhteyshenkilö:
tuomo.korteniemi@evl.fi, puh. 040 630 3344

ENGLISH BIBLE STUDY
Every Tuesday, Keltakangas 2–4.
More information: Mari Tolkkinen,
tel. +358 40 823 7014, mari.tolkkinen@evl.fi
or heini.kesti@evl.fi
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Merimieskirkkopiiri Korkalovaaran kappelissa
parittomilla viikoilla ma klo 13.
Lisätietoja: www.rovaniemenseurakunta.fi

Sosiaalisessa mediassa seurakunnan facebook-sivut
ovat ahkerassa käytössä. Löydät tietoa ja kommentteja ajankohtaisista asioista ja tapahtumista Rovaniemen seurakunta-sivulta, Korkalovaara-Ounasjoen
alueella ja joillakin työaloilla on lisäksi oma sivunsa.
Kuuntele kotiseurakunnan omaa radio-ohjelmaa,
Radio Dei 93,4 Mhz. Lähetykset su klo 9.55–12.
Sunnuntain messu radioidaan klo 10–11.10.
Anna palautetta, kommentteja ja vinkkejä:
radiorovadei@evl.fi

2.

LÄHELLÄ SINUA
MESSUSSA
Rovaniemen kirkossa messu sunnuntaisin
klo 10 ja Arki-illan ehtoollinen kirkossa
keskiviikkoisin klo 18.

5.

Saaren-Nammankylien alueella Aapakirkossa
järjestetään jumalanpalvelus klo 11 joka toinen
viikko ja Jouttikeron kappelissa messu klo 13.

10.

1.

Ounasrinteen kappelissa jumalanpalvelus
sunnuntaisin klo 15. Lisäksi järjestetään
Pyhät Meiningit -tapahtumia messujen
yhteydessä.
Muurolan kappelissa jumalanpalveluksia joka
toinen sunnuntai.
Ounasjokivarressa Sinetän ja Meltauksen kappeleissa jumalanpalvelukset 2–3 kertaa kuussa ja
Maijasen kappelissa kerran kuussa.
Korkalovaaran kappelissa messu
sunnuntaisin klo 13.
Yläkemijoella Auttin ja Viirin kappeleissa
messu vuoroviikoin klo 11 tai klo 18.
TARKEMMAT
VIIKKOITTAISET TIEDOT LÖYDÄT:
Uusi Rovaniemi -lehdestä keskiviikkoisin
sekä www.rovaniemenseurakunta.fi

TUOMASMESSUT
KIRKOSSA
Tervetuloa näihin epäilevän
Tuomaan mukaan nimettyihin
messuihin, jotka ovat samalla kaikkien aistien juhlaa. Sitä tuovat mm.
runsas gospelhenkinen musiikki, kuvien
käyttö laulujen yhteydessä, ruohonjuuritaidetta
edustavat rukousalttarit ja ehtoollisen vietto.
Messuja toteuttavat pappien kanssa Tuomaskuoro sekä vapaaehtoiset eri tehtävissä.
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KAPPELEIDEN YHTEYSTIEDOT

3.

4.

Jumalanpalveluksia, pyhiä toimituksia ja muita tilaisuuksia järjestetään eri puolilla Rovaniemeä. Katso
alueesi kappeli, jossa voit viettää ikimuistoisia hetkiä.
Jos haluat varata kappelin, ole yhteydessä kirkkoherranvirastoon puh. 016 335 5200. Suntioiden ja seurakuntamestareiden yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme www.rovaniemenseurakunta.fi

1. Ounasrinteen kappeli
Saaruantie 3
96400 Rovaniemi

6. Sinetän kappeli
Kittiläntie 2177
97220 Sinettä

2. Muurolan kappeli
Kirkkokumpu 1
97140 Muurola

7. Aapakirkko
Aapatie 6
96910 Rovaniemi

3. Korkalovaaran kappeli
Vaaranlammentie 3
96500 Rovaniemi

8. Jouttikeron kappeli
Hangasjärventie 24
97530 Ylinampa

4. Maijasen kappeli
Kittiläntie 8070
97420 Lohiniva

9. Auttin kappeli
Kuusamontie 7240
97655 Autti

5. Meltauksen kappeli
Kittiläntie 5615
97340 Meltaus

10. Viirin kappeli
Kappelinpolku 6
97625 Vanttauskoski

9.

7.

8.
6.

WWW.ROVANIEMENSEURAKUNTA.FI

