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Pääkirjoitus

Perinteet vai uudistukset?

R

ovaniemen seurakunnalla on pitkät
perinteet. Perintöön kuuluu edustava
joukko entisiä hyvin palvelleita kirkkoherroja. Helmikuun viimeisenä sunnuntaina
seurakunta valitsee itselleen sen 18. kirkkoherran. Toivotaan, että vaalikeskustelusta tulee vilkas ja erot ehdokkaiden välillä
käyvät entistä selvemmiksi. Tärkeää on, että
jokainen äänioikeutettu seurakuntalainen
pystyy tekemään oman arvionsa sopivimmasta seurakunnan ylimmästä johtajasta ja
paimenesta.

S

eurakunnan yksi hienoimmista perinteistä liittyy eleeseen, jonka seurakunnan ensimmäisen kirkkoherran Esaias
Fellmanin poika, oululainen kauppias Juho
Abraham Fellman, teki vuonna 1856. Tuolloin hän lahjoitti seurakunnalle ”Abrahamin
kassaksi” 600 hopearuplaa, jolla tuli hoitaa
hänen vanhempiensa hauta. Se sijaitsee
seurakunnan I-hautausmaalla, nykyisen Rovaniemen terveyskeskuksen vieressä. Tuohon 600 hopearuplan lahjoitukseen liittyi
myös määräys, että haudan hoidon lisäksi

rahojen koroilla tulee antaa avustusta seurakunnan ”säätyläisköyhille”. Myöhemmin
tuosta lahjoituksesta on muodostettu seurakunnan taseeseen erillinen ”Abrahamin
rahasto”.
Vanhat hopearuplat ovat saaneet tehdä
tilaa pörssiyhtiön osakkeille ja korot osingoille, sääty-yhteiskuntakin on lakkautettu
jo vuonna 1906. Mutta yhtä kaikki, Abrahamin kassan perinne elää, hautaa hoidetaan
ja osinkotuottoja ohjataan seurakunnan
diakonialle sopivin määräajoin. Tästä perinteestä on erittäin hienoa pitää kiinni ja on
kunnia saada olla siirtämässä sitä eteenpäin.

T

otta kai kirkossa on myös sellaisia perinteitä, joiden soisi muuttuvan. Eräs
tällainen liittyy kirkon ylimpään päättävään elimeen eli kirkolliskokoukseen, joka
toimii siis kirkon eduskuntana. Jokaisessa
seurakunnassa järjestetään kuluvana vuonna kirkolliskokousedustajien maallikkojäsenten vaali samaan aikaan, eli helmikuun
9. päivänä kello 18. Vaalin erikoisuuteen
kuuluu se, että kuka tahansa kristillisestä

vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen voi
asettua ehdokkaaksi, mutta äänestää saavat vain kirkkovaltuuston maallikkojäsenet.
Suurin osa seurakunnasta (yli 99,9 %) on
vailla äänioikeutta. Tässä vaalissa puhutaankin välillisestä edustuksellisesta demokratiasta. Hienosti muotoiltu termi, jonka
kaikki vailla äänioikeutta olevat varmaan
ymmärtävät.
Eräs arvostettu kirkon entinen lakimies
oli muun ohessa erinomaisen hyvin perillä kirkon organisaatiosta ja sen kehitysvaiheista. Kirkolliskokouksen valintatavastakin
hänellä oli selvä mielipide, kun hän totesi
erään seminaarin yhteydessä, että ”kirkko
on käyttänyt vuosisatoja organisaationsa
kehittämiseen, ei näitä perinteitä ykskaks
kukaan pysty muuttamaan.”

T

uleva kirkkoherra, kuka hän sitten onkaan, on jo pitkälle omaksunut kirkon
monet perinteet. Mielenkiinnolla odotamme, mitkä kirkon ja seurakunnan toimintatavat tuleva kirkkoherra kertoo mieles-

tään olevan säilyttämisen arvoisia ja mitkä
kehittämistä vailla olevia. Kaikkia vanhoja
toimintatapoja ei vaan yksinkertaisesti ole
varaa satoja vuosia säilyttää.

Antti Jääskeläinen
Hallintojohtaja
Rovaniemen seurakunta

p.s. Rovaniemen seurakunnan perinteeseen
kuuluu, että kirkkoherran vaalissa äänestetään vilkkaasti.

Kirkon kynnys

Viikon sana
Pietari sanoi Jeesukselle: ”Me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Mitä me
siitä saamme?”
Jeesus sanoi heille: ”Totisesti: kun Ihmisen Poika uuden maailman syntyessä istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle, silloin tekin, jotka olette seuranneet minua, saatte istua kahdellatoista valtaistuimella ja hallita
Israelin kahtatoista heimoa. Ja jokainen, joka minun nimeni tähden on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan, isästään, äidistään tai lapsistaan tai pelloistaan, saa satakertaisesti takaisin ja perii iankaikkisen elämän. Mutta monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä.”
Matt. 19: 27–30

Harriet Urponen

Taivaallinen lupaus
Rukous:
Jumala, taivaallinen Isämme.
Sinun armosi on rajaton,
sinun uskollisuutesi ikuinen.
Opeta meitä turvautumaan apuusi
elämämme eri tilanteissa.
Auta meitä ymmärtämään oikein tahtosi,
ettemme luopuisi lupauksistasi
ja kadottaisi armoasi.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden.
Aamen.

Kirkon vetonaulaksi: ARMO
Olen kuullut kysyttävän, eikö kirkko enää luota omaan sanomaansa? Nähdään kovasti vaivaa etsiessämme erilaisia ”vetonauloja” kirkkoon, pohdimme miten saisimme sanoman
kiinnostavaksi ja trendikkääksi, jopa myyväksi! Miten onnistumme tuotteistamaan ja markkinoimaan? Kristinusko ei ole pelkkä ilmiö,
alakulttuuri tai historiallinen muinaisjäänne.
Mitä kristinuskolla ja evankeliumilla on meille tarjota tässä ajassa? Meidän pitäisi opetella kuulemaan Jumalan ääni. Kirkkovuodessa
alamme suuntaamaan katsetta kohti pääsiäistä. Pääsiäisenä meille kirkastuu kristinuskon
ydinsanoma: ARMO. Ansiotonta Rakkautta
Meidän Osaksemme, niin kuin se rippikoulussa aikanaan opetettiin.
Mieleeni nousi kaksi säkeistöä tutusta virrestä 600:
2. Jos ahdistuksen tie on edessämme,
myös silloin Kristus meitä kuljettaa.
Annamme Isän käsiin elämämme.
Hän itse meille rauhan valmistaa.
4. Kun pahan valta kasvaa ympärillä,
vahvista ääni toisen maailman,

Hartaus

Valloittava sisupartiolauma on nimeltään SUPERTYTÖT!

Yhteisvastuulla sisupartiotoimintaa

niin että uuden virren sävelillä
kuulemme kansasi jo laulavan.
Usein kysymme ahdistuneina, missä on se
Jumala, missä on se armo silloin kun sitä
eniten tarvitsemme? Pappina en osaa sen paremmin kuin kukaan muukaan vastata siihen
kysymykseen, miksi joku joutuu kärsimään
enemmän kuin joku toinen, miksi maailmassa tapahtuu pahoja asioita. Alkavaan vuoteen
lähdetään monien suurten kysymysten saattelemana. Monenlainen pahan valta kasvaa
ympärillä. Kuinka kauan sodankäynti Syyriassa jatkuu? Miten Eurooppa suhtautuu pakolaisiin? Saammeko ajoissa hidastettua ilmastonmuutosta? Mitä tehdä sille, että köyhyys ja eriarvoisuus lisääntyvät jatkuvasti?
Ahdistuksesta huolimatta yksi toivo voi
löytyä siitä, että ”hän itse meille rauhan valmistaa”. Siinä on armo. Tämä sanoman pitäisi olla itsessään niin väkevä, ettei se tarvitse mitään silmänkääntötemppuja. Tarvitsemme vahvistusta sille toisen maailman äänelle enemmän kuin koskaan.
Noora Tikkala

Yhteisvastuukeräys 2016 auttaa nuorten
syrjäytymistä tukemalla partiotoimintaa.
Keräyksen tuotolla mahdollistetaan entistä
kattavammin myös sisupartiotoimintaa. Sisupartiolaisia ovat ne, jotka tarvitsevat erityistä tukea esim. vamman tai muun ominaisuuden takia.
Rovaniemellä on oma sisupartioryhmä.
Ryhmässä on useampi vetäjä, joilla kaikilla on yhteinen päämäärä: Ohjelma suunnitellaan niin, että kaikki voivat osallistua. Sisupartiossa ei ole pääsyvaatimuksia. Riittää,
kun on halua ja intoa oppia yhdessä tekemisen taitoja.
Erityisnuorten harrastusmahdollisuudet
ovat rajalliset. Partio on heille erittäin
sopiva harrastus! Ryhmässä huomioidaan
kunkin partiolaisen yksilölliset edellytykset ja partio-ohjelmaa sovelletaan osanottajien tarpeiden mukaan. Periaatteet, tavat
ja toimintamuodot ovat samat kuin muussakin partiotoiminnassa. Partio on myös
edullinen harrastus.

Sisupartiotoiminnan tunnuksena on sisukkuutta kuvaava sammakko. Se on vahvan jalussolmun sisällä, jonka vammaton ja vammainen partiolainen solmivat yhdessä. Se,
että meillä on partiotoiminnassa mukana
erilaisia ihmisiä, on valtava rikkaus!
Sisupartiolaisen partiopolku voi erota ikätoverin polusta. Mutta sehän tekee vain metsästä hauskemman näköisen, kun siellä risteilee mitä erilaisimpia polkuja! Jokainen
ihminen on arvokas juuri sellaisena, kuin
hän on.
Miksi minä ohjaan sisulaumaa? Minulla
on aina ollut läheiset suhteet kehitysvammaisiin. Olen syntynyt ja kasvanut Kolpeneenharjulla ja kehitysvammaiset ovat olleet ystäviäni aina. Tällä hetkellä työskentelen oman työni ohella edelleen heidän parissaan ja nautin siitä!
Mari Karanta
Kirjoittaja toimii Rovaniemen seurakunnan
lapsityön ohjaajana
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Kirkkoon liittyjien määrä kasvoi
Kirkon jäseneksi liittyi vuonna 2015
yli 17 500 henkilöä. Kirkkoon liityttiin vilkkaimmin alkuvuodesta, jolloin
liittyjien ja kirkosta eronneiden määrät
olivat lähes samat.
Liittyjien määrä kasvoi edellisvuodesta lähes kahdella tuhannella. Vuonna 2014 kirkkoon liittyi 15 701 henkilöä.
Lähes puolet kirkkoon liittyneistä oli
alle 30-vuotiaita. Noin neljännes kirkkoon liittyjistä oli iältään 18–29-vuotiaita ja lähes yhtä suuri osa 30–39-vuotiaita. Yli 50-vuotiaita kirkkoon liittyjiä
oli huomattavan paljon tammi- ja helmikuussa 2015.

Lähimmäisten auttaminen
on syy kuulua kirkkoon
Kirkon tutkimuskeskuksen tutkimusten
mukaan nuoret aikuiset (25–34-vuotiaat) perustelevat jäsenyyttään kirkossa erityisesti kirkon roolilla heikompiosaisten auttajana ja puolustajana.
Myös juhlapyhien kristillisillä perinteillä ja perhejuhliin liittyvillä kirkolli-

silla toimituksilla on edelleen merkitystä nuoremmille kirkon jäsenille.
Vanhempia kirkon jäseniä motivoivat
lisäksi kirkon edustamat arvot, kuten
kristillinen lähimmäisenrakkaus, sekä
kirkon tehtävä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kirkkojen kirkkomaiden
ylläpitäjänä.
Evankelis-luterilaiset
seurakunnat
osallistuivat syksyllä 2015 aktiivisesti turvapaikanhakijoiden auttamiseen
ja majoittamiseen. Kirkon reagointia
akuuttiin tilanteeseen kiiteltiin julkisuudessa. Osassa kirkon jäsenistöä toiminta nostatti myös kritiikkiä, mikä näkyi syyskuussa pienenä nousuna kirkosta eronneiden määrässä.

Rovaniemellä
erottiin maltillisemmin
Valtakunnallisesti kirkosta eroajien
määrä väheni edellisestä vuodesta huomattavasti. Rovaniemellä oli lähes puolet vähemmän eroja, kuin vuonna 2014.
Silti jäsenmäärä on laskeva, sillä kirkosta erotaan enemmän kuin kirkkoon

liitytään. Rovaniemen seurakuntaan
liittyi 200 henkilöä vuonna 2015, kun
edellisvuonna vastaava luku oli 152.
Nuoret aikuiset ovat merkittävin
ikäryhmä kirkosta eronneissa. Lähes 40 prosenttia vuonna 2015 eronneista oli iältään 18–29-vuotiaita, jotka ovat myös yleisimmin edustettuina
kirkkoon liittyjissä. Yli 40-vuotiaiden
osuudet kirkosta eronneissa kasvoivat
loppuvuodesta.
Alle 35-vuotiaat perustelevat kirkosta eroamistaan sillä, etteivät ole uskonnollisia tai eivät koe kirkkoinstituutiolla
olevan heille merkitystä. Keski-ikäisillä
kirkosta eronneilla perusteena korostuu
myös kirkollisveron välttäminen.
Vuoden 2015 aikana Rovaniemellä
kastettiin 525 henkilöä. Kahtena edellisvuonna vihittyjä pareja oli 243. Kirkon jäsenmäärä oli vuoden 2015 lopussa noin 4 miljoonaa henkilöä. Kirkon jäseniä on noin 73 % suomalaisista. Kirkkoon kuulumisprosentti Rovaniemen seurakunnassa laski 77,4, kun se
edellisvuonna oli 78,1.

Sinua tarvitaan

Yhteisvastuukeräys alkaa 7.2.
Yhteisvastuukeräys on Suomen evankelisluterilaisen kirkon suurkeräys joka toteutetaan kaikilla paikkakunnilla helmikuusta huhtikuuhun. Noin 35 000 vapaaehtoista kerääjää ja talkoolaista toteuttaa
Suomen suurimman kansalaiskeräyksen.
Yhteisvastuukeräys tukee muita heikommassa asemassa olevien niin kotimaassa kuin köyhissä kehitysmaissa. 60 prosenttia Yhteisvastuutuotosta kanavoidaan Kirkon ulkomaanavun kautta kansainväliseen kehitysyhteistyön ja katastrofiapuun maailman kriisialueilla. Tänä
vuonna Yhteisvastuu torjuu nuorten syrjäytymistä Suomessa ja Ugandassa.
Avun tarpeessa olevia voit auttaa euroilla, mutta myös omalla talkootyölläsi. Kirkon Yhteisvastuukeräys tarjoaa
tähän erinomaisen mahdollisuuden:

Tarvitsemme erityisesti

• lista- ja lipaskerääjiä (12.–13.2. keräykseen)
• riemukierroshiihtäjiä 17.3.

ja muita vapaaehtoisia! Ota yhteys
oman alueesi diakoniatyöntekijään puh.
016-33 55 11 (srk:n keskus) tai diakoniatoimistoon puh. 040-5830966.

Rovaniemeltä 13 ehdolla
kirkon vaaleissa
Ennen Rovaniemen kirkkoherran vaalia edessä on toinenkin vaali: uuden kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston valinta 9.2.
Kirkolliskokoukseen on ehdolla Rovaniemeltä kahdeksan maallikkoa ja
yksi pappi.
Kirkkovaltuutettu Terttu Luoma-aho
on kokoomuksen listalla. Kirkkovaltuuston vpj Heikki Salo seurakuntaväestä ja kokoomuksen varavalt. Kirsi Suoheimo ovat hiippakunnan keskustan ja sitoutumattomien listalla.
Kirkkovalt. Janne Kaisanlahti on Lapin keskustan omalla "Pohjantähden alla" -listalla, kuten myös oik. yo. Mikko
Lindroos ja opiskelija Reetta Paukkunen. Kirkkovalt. Seija Hiltunen on lähinnä vasemmiston ehdokkaista koostuvalla ”Tulkaa kaikki” -listalla sekä
Kari Gustafsson vanhoillislestadiolaisten ”Kristillisten perusarvojen” listalla.

Rovaniemen papeista ehdolla on oppilaitospastori Heini Kesti laajapohjaisella Mahdollisuuksien kirkon listalla.
Oulun hiippakunnasta valitaan kahdeksan maallikkoedustajaa ja neljä pappia. Lisäksi Saamelaiskäräjät nimeää
yhden maallikon.

Hpk-valtuustoon kuusi ehdolla
Hiippakuntavaltuustoon on ehdolla Rovaniemeltä viisi maallikkoa ja yksi pappi.
Seija Hiltunen ja Heikki Salo ovat
ehdolla myös siihen.
Lisäksi valtuustoon pyrkii kirkkovaltuuston pj Anni Tolppi ja kirkkovalt.
Pertti Ahokas ”Pohjantähden alla” -listalla sekä kirkkovalt. Aino Paananen
vanhoillislestadiolaisten listalla.
Rovaniemen papeista ehdolla on
aluekappalainen Mirja-Liisa Lindström, joka on ollut valtuutettuna kuluvan nelivuotiskauden.

Hiippakuntavaltuustoon valitaan 13
maallikkoedustajaa ja seitsemän pappia. Lisäksi Saamelaiskäräjät nimeää
yhden maallikon.

Kirkon ylin toimielin
Kirkolliskokous on kirkon ylin toimielin. Se käsittelee kirkon oppia sekä kirkon päättää lainsäädännöstä, hallinnosta ja taloudesta. Hiippakuntavaltuusto
tukee ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa.
Maallikkoedustajien vaali on välillinen eli nykyiset kirkkovaltuutetut äänestävät maallikkoedustajat kirkolliskokoukseen ja hiippakuntavaltuustoon.
Molempien vaalien ehdokaslistat numeroineen on hiippakunnan verkkosivuilla: oulunhiippakunta.evl.fi. Ehdokkaiden perustietoihin, ehdokasesittelyihin ja valitsijayhdistyksiin voi tutustua:
ehdokasgalleria.evl.fi.

Vaalivirkailijaksi kirkkoherranvaaliin
Rovaniemen seurakunnassa järjestetään kirkkoherranvaali sunnuntaina
28.2.2016. Ennakkoäänestys järjestetään 22.–26.2.2016.
Vaalilautakunta tarvitsee avukseen
täysi-ikäisiä vaalivirkailijoita
• ennakkoäänestyksen ajaksi 22.–
26.2.2016 päivittäin kello 9-18 seura-

kuntakeskukseen
• ennakkoäänestysasiakirjojen käsittelyä varten 26.2. kello 18–23 sekä
27.2. kello 9–13
• ääntenlaskentaan 28.2.2016 kello
17–23
Vaalivirkailijoille maksetaan palkkaa
10,20 euroa/h.

Vaalilautakunta järjestää tarvittavan
koulutuksen ja opastuksen viikolla 7.
Ilmoittautumiset 5.2.2016 mennessä vaalilautakunnan sihteeri Riitta Lappalaiselle sähköpostitse, riitta.
lappalainen@evl.fi. Ilmoittautumisen
yhteydessä toivotaan lyhyttä esittelyä
itsestä.
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Vaalinäytteet alkavat ensi sunnuntaina
Kirkkoherranvaali etenee seuraavaksi niin, että ehdokkaat antavat
vaalinäytteensä kolmena peräkkäisenä sunnuntaina Rovaniemen kirkossa: 31.1., 7.2. ja 14.2.
Tuomiokapitulin kolmelle vaalisijalle asettamat ehdokkaat toimittavat kukin jumalanpalveluksen ja
saarnaavat omalla vuorollaan.
Kunkin vaalinäytejumalanpalveluksen jälkeen on seurakuntakeskuksessa tarjolla kirkkokahvit,
jossa myös ehdokas on mukana.
Ehdokas esittäytyy tilaisuudessa,
jonka juontavat kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja Heikki Salo ja
vs. viestintäpäällikkö Harriet Urponen. Yleiselle keskustelulle on
varattu aikaa ja kirkkoherrakandidaateille on mahdollista esittää
kysymyksiä.

n

Vaalinäytteet klo 10 messussa
Su 31.1. Kalle Elonheimo, su
7.2. Kari Yliräisänen ja su 14.2.
Pentti Tepsa.

Vaalipaneeli
Kaikki ehdokkaat on kutsuttu koolle vaalipaneeliin, joka järjestetään
Rovaniemen kirkossa su 21.2. klo
13. Tilaisuuden juontaa ja keskustelua johtaa kirkkovaltuuston puheenjohtaja, toimittaja Anni Tolppi.

Ennakkoäänestys
Myös näissä vaaleissa on mahdollista äänestää ennakkoon.
Ennakkoäänestys on kirkkoherranvirastossa seurakuntakeskuksessa (Rauhankatu 70) maanantaista perjantaihin 22.–26.2. klo 9–18.

Henkilö, jonka kyky liikkua tai
toimia on rajoittunut, on mahdollista pyytää kotiäänestystä soittamalla kirkkoherranvirastoon viimeistään 19.2. klo 16 puh. (016)
335 5200.

Vaalit
Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 28.2., jolloin äänestyspaikka on
Rovaniemen kirkko.
Äänestäminen alkaa klo 10 jumalanpalveluksen jälkeen jatkuen
aina klo 20 saakka.

Kuka saa äänestää?
Vaaleissa voi äänestää viimeistään
vaalipäivänä (28.2.) 18 vuotta täyttävä seurakunnan jäsen, joka on
merkitty jäsenluetteloon viimeistään 20.12.2015.

Millä tavalla äänestetään?
Äänestäjä voi äänestää yhtä kolmesta ehdokkaasta.
Vaalilippuun on merkitty kunkin
ehdokkaan vaalisija, nimi, arvonimi, tutkinto ja virkatehtävä.
Äänestäjä merkitsee selvästi rastin sen ehdokkaan kohdalle, ketä
äänestää.

Ääntenlasku
Ennakkoäänet lasketaan jo ennen kuin varsinaisen vaalipäivän
äänestys päättyy. Vaalitulos ilmoitetaan vaalipäivän iltana. Valituksi tulee se ehdokas, joka saa eniten ääniä.

Kirkkoherraehdokkaiden

vaalilöylyt
Norvajärvellä
Miesten saunailtoina
keskiviikkoisin klo 18.
27.01. Pentti Tepsa
10.02. Kari Yliräisänen
24.02. Kalle Elonheimo
Lähtö klo 17.45 seurakuntakeskuksesta, Rauhankatu 70.

Kirkkoherrahakijat esittelyssä:

Kirkkoherraehdokkailta kysyttiin:
1. Miksi hait Rovaniemen kirkkoherran virkaa?
2. Miten kuvailisit omaa uskoasi ja sitä, miten se heijastuu
työssäsi?
3. Rovaniemen seurakunta on
Oulun hiippakunnan suurin seurakunta. Vaikka kirkosta eroaminen on vähentynyt, on seurakunnan jäsenmäärä laskeva. Miten me kirkkona ja seurakuntana saisimme tämän ilmiön vähenemään?
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. Ennusteet talouden kehityksestä näyttävät siltä, että seurakunnan toimintoja täytyy edelleen tehostaa. Tulos on ollut alijäämäinen yhtäjaksoisesti vuodesta 2010 lähtien. Miten ottaisit taloudelliset realiteetit huomioon ilman, että toiminnan ja
palvelujen laatu siitä kärsisi?
6. Syksyn aikana olemme vastaanottaneet Rovaniemellekin
tuhansia turvapaikanhakijoita.
Kuilu vihapuheen pitäjien ja lähimmäisistä välittävien välillä
on suuri. Miten elämme todeksi
lähetyskäskyn heidän kanssaan?
7. Pääjumalanpalvelusten kävijämäärät ovat olleet laskussa Rovaniemelläkin. Mitä pitäisi tehdä, että messu seurakuntaelämän keskuksena saisi vahvemman jalansijan?
8. Jos sinut valitaan kirkkoherraksi, niin mainitse kolme painopistettä, johon haluat panostaa.
Kysymykset on laatinut vs. viestintäpäällikkö Harriet Urponen

si. Hengellistä johtajuutta haluan edistää yhteisellä teologisella
työskentelyllä.

n Kalle Elonheimo
1. Haluan antaa kirkkomme suurimpiin kuuluvan seurakunnan
käyttöön osaamiseni ja kokemukseni. Seurakunnan asettamat odotukset teologian, ekumenian, hengellisen ja muun johtajuuden sekä
hallinnon osalta puhuttelivat minua
niin, että oli helppo vastata myöntävästi kutsuun hakea virkaa.
2. Kristuksen armon ja sovitustyön
varassa haluan elää ja pysytellä.
Hänen yhteyteensä kasteessa liitettynä saan – ja saamme – jo nyt
elää iankaikkista elämää ja välittää
tähän maailmaan Hänessä ilmi tullutta Jumalan rakkautta. Julistukseni yhtäältä keskittyy Kristukseen,
toisaalta tuo esille, miten kristityt
voivat monin tavoin elämällään todistaa Jumalan rakkaudesta. Jokainen kirkon jäsen on Jumalalle ja
siksi myös minulle (ja seurakunnalleni) arvokas ja ansaitsee siten
arvokkaan kohtelun.
3. Kirkkoon kuulutaan, jos sitä pidetään merkityksellisenä. Sosiaalinen paine jäsenyyteen on vähentynyt, joten motivointi pitää tapahtua
muutoin. Rohkea tiedotus kirkon
yhteiskunnassa tekemästä hyvästä
on yksi tapa motivoida jäsenyytensä huteraksi mieltäviä.
Tärkeää on, että kirkon, sen sitoutuneiden jäsenten ja henkilökunnan elämä todistaa, että kysees-

sä on hyvyyden ja Jumalan rakkauden yhteisö, jonka arvoja on mielekästä tukea myös jäsenyydellä,
vaikka joskus jostakin olisikin eri
mieltä.
4. Johtajan tulee nähdä niin oleellinen kuin yksityiskohtien merkitys. Tutkijaksi koulutettuna osaan
sen. Henkilöstölle olen oikeudenmukainen siten, että otan huomioon myös henkilökohtaiset tarpeet.
Hallinnon osaamistani olen kehittänyt opiskelemalla ja kirkkoherrana (2003-) minulle on tullut
tutuksi kirkkoa, hallintoa ja hankintoja koskevat säädökset. Organisaatiota haluan kehittää sujuvaksi ja toimintaa palvelevak-

Jo kolmannet vaalit 2000-luvulla
Rovaniemellä on saatu tiuhaan
nauttia kirkkoherranvaalihumusta.
Edellinen kirkkoherra Jouni Riipinen sai eron lopukeväästä 2015,
jonka jälkeen vaaliprosessi pääsi käyntiin. Tällä erää kaikki on
toistaiseksi sujunut melko nopealla aikataululla, vaikka viranhaltijan vaalissa kyse onkin aina pitkästä prosessista.

Edelliset vaalit puhuttivat
Edellinen kirkkoherranvaali oli pitkä ja monivaiheinen. Tämä johtui
osittain vaalijärjestyksestä. Varsinaisten vaalisijojen lisäksi ehdokkaana oli kolme ylimääräisillä vaalisijoilla olevaa ehdokasta. Myös
äänestyslipukkeen täyttäminen oli
vaikeampaa, puhumattakaan ääntenlaskusta.

Edellisissä vaaleissa keskusteltiin näkyvästi myös ehdokkaiden
hengellisistä taustoista, niiden yhteneväisyyksistä ja eroista. Vaalissa annettiin kaiken kaikkiaan 6881
ääntä.
Eniten suoria seurakuntalaisten
ääniä (lähes 2000) sai kappalainen Topi Litendahl. Mutta kun
hän oli ylimääräisellä vaalisijalla,
se ei riittänyt vaalikynnyksen (10
%) ylittämiseen.
Kirkkoherraksi valittu Jouni Riipinen sai ylimääräisten ehdokkaiden äänestäjiltä tulleet toissijaiset äänet mukaan lukien yhteensä
2837 ääntä.

Aiemmat vaalit 2001 ja 1995
Vuoden 2001 vaali oli historiallinen, kun kirkkoherraksi valit-

5. Seurakuntien menoista 80 %
kuluu tekemiseen – henkilöstökuluina tai palvelujen ostoina. Saman aikaan saaminen pienemmillä kuluilla edellyttää työpanoksen
tarkempaa käyttöä. Sen mahdollisuudet selvittäisin ja päivityttäisin
työnkuvaukset. Toki keneltäkään,
edes työajattomilta, en edellyttäisi kohtuutonta. Tukisin seurakuntalaisten sitoutumista toimijoiksi,
joita työntekijät tukevat.
Selvityttäisin myös, mikä omaisuus on tarpeen toiminnan vuoksi tai tulonlähteenä ja mistä voidaan luopua.
6. Elämällä turvapaikanhakijoiden
kanssa ja antamalla heidän elää
meidän kanssamme. Silloin todistamme heille, että Kirkko on todella hyvyyden ja Jumalan rakkauden
ilmentäjä. Heidän on saatava täälläkin tuntea, että kristityt eivät ole
uhka kenellekään ja että Kristuksen kansa on avoin heillekin. Yhdessä eläessämme he voivat myös
oppia tuntemaan täällä käyvät normit ja odotukset.
Vihapuheeseen kristitty vastaus
on puhe Jumalan ja lähimmäisen –
erityisesti hädässä olevan – rakastamisesta.
7. Hyvin toteutetussa messussa sa-

tiin ylimääräiseltä vaalisijalta oma
kappalainen Vesa-Pekka Koivuranta äänimäärän ollessa huikeat
4577. Äänestysprosentti oli tuolloin 17,6 %.
Koivuranta oli myös 1995 vaalissa ylimääräisellä vaalisijalla ja
sai silloinkin eniten ääniä (2594),
mutta se ei riittänyt vaalikynnyksen (10 %) ylittämiseen.
Tuolloin kirkkoherraksi valittiin

tunnainenkin kirkkovieras tuntee,
että hänen on vaivatonta osallistua,
ja hän haluaa tulla toistekin. Päämessun kaavan päivittäisin, jotta
messu olisi sujuva ja rennon juhlava. Varhaisnuorten oma pyhäkoulu messun aikana helpottaisi heidän ja heidän vanhempiensa osallistumista.
Päämessun pitää olla tiedotuksen ykkösasia – netissä, ilmoitustaululla, lehdissä – jotta satunnainenkin kiinnostunut tietää, onko
vuorossa perhemessu tai vaikkapa
yhteistyötahon kirkkopyhä.
8. Jumalanpalvelus on minulle rakas ja kristittyjen yhteys tärkeä.
Siksi haluan edistää sitä, että eri
tavoin uskoa Kristukseen painottavat seurakuntalaiset voivat ja haluavat kokoontua yhdessä Herran
aterialle.
Haluan tehostaa seurakunnan
hallintoa ja organisaatiota. Alulle
saatettu aluejärjestelmän muutos
kaipaa toteutustaan, strategia työstämistään. Teknologiaa hyödyntämällä voimme siirtää työpanosta
kohtaamiseen ja toimintaan.
Henkilökunnan työhyvinvointi
ja kehittyminen ovat kolmas painopisteeni. Haluan kehittää Rovaniemen seurakunnasta työpaikan,
johon pääsystä kilpaillaan siksi, että siellä on mahdollisuus kehittyä
ammatillisesti ja että siellä huolehditaan työssä jaksamisesta.

Heikki Karvosenoja, joka sai ylimääräisten ehdokkaiden äänestäjiltä tulleet toissijaiset äänet mukaan
lukien yhteensä 2232 ääntä.
Äänestysprosentti oli 15,4 %.
Sitä edellisestä kirkkoherran
vaalista (1963) oli kulunutkin yli
40 vuotta, sillä välillä vuonna 1978
kappalainen Ilmo Pulkamo valittiin
kirkkoherraksi ainoana hakijana.
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Kirkkoherranvaaleissa etsitään johtajaa
Kirkkoherranvaali on uudistunut
edellisistä vaaleista kahdella tavalla.
Seurakunnalla olisi ollut mahdollisuus järjestää myös välillinen vaali, jolloin valinnan olisi tehnyt kirkkovaltuusto.
Rovaniemen kirkkovaltuusto kuitenkin katsoi, että vaali kiinnostaa sen verran laajalti seurakuntalaisia, että heidän on hyvä päästä
äänestämään kirkkoherrasta. Lopullisen päätöksen vaalitavasta tekee
aina hiippakunnan tuomiokapituli.
Toinen muutos suorassa kansan-

vaalissa on se, että ylimääräisiä ehdokkaita ei enää ole, vaan kirkkoherra valitaan tuomiokapitulin kolmesta vaalisijalle asettamasta hakijasta.

Viran hoitamisen kriteerit
Hakijoita vaalisijoille arvioitaessa
lähtökohtana on kirkkoherran viran tehtävät.
Kirkkoherra johtaa seurakunnan
toimintaa. Hän on vastuussa jumalanpalvelusten, pyhien sakramenttien, kirkollisten toimitusten ja sa-

Pystyn vastaanottamaan myös kriittistä palautetta. Johtamistapaani leimaa kuunteleminen, tasapuolisuus,
johdonmukaisuus, rauhallisuus sekä harkitseva päätöksenteko, jossa
huomioidaan kokonaisuus.

n Kari Yliräisänen
1. Kirkkoherran tehtävien hoitaminen 2012–13 ja sinä aikana tapahtunut organisaation kehittäminen oli kokonaisuutena myönteinen kokemus, joka innosti nyt hakemaan. Harkintaa tukivat luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten lukuisat pyynnöt hakea virkaa.
2. Nuoruuteni kotiseurakunnassa
Kemijärvellä vaikutti tiukan herätyskristillisyyden ilmapiiri. Usko oli tietysti sen mukaista. Opiskelu, lukeminen, omat ja läheisten elämänkohtalot ovat muotoilleet vakaumukseni kyselijän, etsijän ja löytäjän uskoksi, jossa armo
kulkee matalalla – sielläkin, missä
sen ei uskottaisi olevan.
Puheissani toivon tämän näkyvän rohkaisuna rohkeaan ja kriittiseen kyselyyn elämästä ja kuolemasta, rakkaudesta, uskosta ja toivosta. Yritän auttaa ihmisiä ymmärtämään ja sanoittamaan kysymyksiään ja kokemuksiaan Jumalan sylissä.
3. Jäsenmäärien lasku protestanttisissa kirkoissa on eurooppalainen
ilmiö. Samaan aikaan Afrikassa,
Aasiassa ja Etelä-Amerikassa kirkot kasvavat.
Jos laskun pysäyttämiseen ja
kääntämiseen omassa kirkossamme olisi yksiselitteinen ratkaisu, se
olisi otettu käytäntöön.
Ehkä suuntaa on etsittävä entistä

selkeämmin kohdennetulla toiminnalla ihmisten kohtaamiseksi. Tässä voi auttaa Kotimaa-yhtiön kehittämä Jäsen 360-data-aineisto, jonka avulla nähdään eri alueilla asuvien ihmisten suhtautuminen ja sitoutuminen kristilliseen uskoon ja
kirkkoon.
4. Katson, että laaja ja monipuolinen kokemus perusseurakuntatyöstä, viestinnästä, hallinnosta sekä
parin vuoden kokemus koko laajan
organisaation johtamisesta antavat
valmiudet toteuttaa niitä odotuksia, joita Rovaniemen seurakunnan
kirkkoherranviranhoito kokonaisuutena edellyttää.
Tunnen hyvin luottamushenkilöt,
tulen hyvin toimeen erilaisten ihmisten ja katsantokantojen kanssa.

1. Hain Rovaniemen seurakunnan
kirkkoherran virkaa, koska rovaniemiläiset pyysivät. Olen työskennellyt 17 vuotta Rovaniemellä
ja tunnen seurakunnan ja ihmisiä
täällä. Pohjoisen suurimpana seurakuntana Rovaniemi vaikuttaa ratkaisuillaan laajasti.

3. Kristus on kirkon Herra, mutta seurakunnallisen työn keskipisteessä on oltava seurakuntalainen
eli kirkon jäsen ja hänen tarpeensa.
Kirkon sanoma on ikuinen, mutta työmenetelmien on oltava ajanmukaisia. Seurakunnan on löydettävä aika ajoin jäsenensä uudelleen. Tässä auttaa levollinen julistus, opetus ja sielunhoito. Seurakunta on meitä kaikkia varten. Tukiessaan lapsia, nuoria ja perheitä
kirkko saa paljon ystäviä. Vanhusten kohtaamisessa seurakunta voi

5. On selvää, että ajan mittaan
seurakunta joutuu vähentämään
toimitilojaan ja henkilöstöään sekä supistamaan toimintojaan, jos
taloudelliset voimavarat jatkuvasti
vähenevät. Mielestäni ratkaisu on
silloin ”vähemmän on enemmän”.
Toisin sanoen: toimintoja, tilaisuuksia ja tapahtumia on yhdistettävä ja samalla satsattava niiden sisällölliseen laatuun. Tämä edellyttää työntekijöiltä uudenlaista ajattelua oman työn sisällöstä. Vapaaehtoiset voivat toimia työntekijöiden rinnalla nykyistä vahvemmin.
6. Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä eletään todeksi ottamalla pakolaiset ja turvapaikanhakijat vastaan kristillisellä vieraanvaraisuudella ja auttamalla heitä kotoutumaan tänne. On hyvä muistaa, että
myös Jeesus oli lapsena pakolaisena Egyptissä, jossa hän sai turvallisen huolenpidon (Matt 2). Kunnioittava vuoropuhelu turvapaikanhakijoiden kanssa on lähetystehtävän toteuttamista. Rovaniemen seurakunta antaa jo nyt myös
kristillistä opetusta sitä haluaville maahanmuuttajille hengellisillä
keskusteluilla ja tarvittaessa myös
yksityisrippikoululla.
5. Säästöt eivät ole koskaan helppoja, eikä ”tehostaminen” saisi tapahtua työntekijöiden kustannuksella. Joskus toimintojen järkeistämisellä päästään kuitenkin jopa uusiin kehittyneempiin toimintamalleihin. Säästöjä olisi saatava isoista menoeristä, esimerkiksi
kirkkokahveista nuukailemalla ei
juuri saada aikaan kuin pahaa mieltä. Osin vapaaehtoistoiminta voi
tukea toimintaa ja taloutta.

n Pentti Tepsa

2. Olen näkemyksiltäni perusluterilainen. Seurakuntanuorena olin
mukana 80-luvun nuorisoherätyksissä, joiden kautta kotiuduin kirkkoon. Sodankyläläisen kotitaustani vuoksi tunnen myös lappilaiset
herätysliikkeet. Raamatun, rukouselämän ja messun arvostaminen
näkyy työssäni. Hiljaisuuden retriitit ovat sydäntä lähellä.

nanjulistuksen asianmukaisesta hoitamisesta.
Hän myös valvoo, että seurakunnan muuta toimintaa, kuten kristillistä kasvatusta ja opetusta, diakoniaa sekä evankelioimis- ja lähetystyötä harjoitetaan kirkon tehtävän
mukaisesti.
Kirkkoherra vastaa myös kirkkoherranviraston toiminnasta. Hän
on kaikkien hengellisessä työssä
ja kirkkoherranvirastossa toimivien seurakunnan työntekijöiden ylin
esimies.

olla aivan avainasemassa. Hyvä
on pitää yhteyttä myös kouluihin,
AMK:uun ja yliopistoon.
4. Olen koulutukseltani ja työtaustaltani sekä opettaja että pappi.
Seurakunnallinen johtaminen on
ihmisten johtamista, johon kasvatustiede ja opetustyö ovat antaneet
minulle oman näköalansa. Rovaniemellä olen ollut piirikappalaisena ja Kemijärven kirkkoherran
tehtävässä yli 3 vuotta, ensin vt:nä
nyt vakinaisena. Keskisuuren seurakunnan hallinto ja henkilöstöjohtaminen on tuttua.

6. Suuressa turvapaikanhakijoiden
joukossa on monenlaisia tapauksia ja taustoja. Puolin ja toisin tutustuminen kuitenkin auttaa. Olen
Kemijärvellä pitänyt yhteyttä turvapaikanhakijoihin, pitänyt heille
rippikoulua sekä antanut keskusteluapua. Palaute heiltä on ollut sydämellistä. Suomalaisia ei mielestäni silti pitäisi syyllistää myöskään kriittisestä keskustelusta, tulijamäärät ovat olleet hurjan suuria.
Siksi monenlaiset kysymykset ovat
ymmärrettäviä.
7. Ihmisten kokoontuminen messuun on useimmiten seurausta siitä, että seurakunnan muukin toiminta tavoittaa. Seurakunnan toiminnassa pitää olla etsiviä ja kokoavia muotoja. Seurakuntalaisten
aktivoiminen messun vapaaehtoisiksi auttaa myös. Monia tehtäviä

Kirkkoherra toimii myös kirkkoneuvoston puheenjohtajana ja johtaa sen päätösten toimeenpanemista.

Rovaniemen erityistarpeet
Vaalisijoja määrättäessä otettiin lisäksi huomioon Rovaniemen seurakunnan
toimintaympäristöstä
nousevat tarpeet, seurakunnan koko ja muut olosuhteet.
Näin jo seurakunnan itse määrittämissä erityistarpeissa ja muissa hakuperusteissa haluttiin koros-

7. Jumalanpalvelus seurakuntaelämän keskuksena vahvistuu, kun
sen eri elementit laadukkaasti antavat osallistujalle kokemuksen kohdatuksi ja hoidetuksi tulemisesta.
Tämän tulee tapahtua tunteen, järjen ja sosiaalisen yhteyden osalta. Tarvitaan monipuolisesti toteutettua musiikkia ja liturgiaa, laadukkaita saarnoja, elämän arjesta
nousevia rukouksia, kohtaamisia
kirkkokahveilla. Seurakuntalaisten
osallistuminen messun suunnitteluun ja toteuttamiseen on monissa seurakunnissa lisännyt osallistumista jumalanpalveluksiin.
8. Pidän tärkeänä ylläpitää ja kehittää nykyistä alueiden ja työalojen hyvää perustoimintaa. Se edellyttää myös voimavarojen suuntaamista työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen. Työntekijöiden hyvinvointi on edellytys merkityksellisen ja laadukkaan toiminnan ja
palvelujen tuottamiseksi.
Seurakunta tulee laatimaan
2020-luvulle ulottuvan strategian. Uskon, että seurakunnan laajan
ja monipuolisen toiminnan ja sitä
tukevien toimintojen painopisteet
löytyvät parhaiten työntekijöiden
ja luottamushenkilöiden yhteisen
työskentelyn tuloksena.
Yhdessä ROVANIEMEN
nähdään enemmän
ja
SEURAKUNNAN
yhdessä voidaan
enemmän, jotta
KIRKKOHERRANVAALI
seurakunta olisi viestinsä
mukai2016
sesti ”Lähellä Sinua”.

löytyy. Itse opettaisin myös yhä
enemmän messun hiljaisuutta ja lepoa painottavia puolia. Retriiteille ja hiljaisuuden messuille olisi
kysyntää muiden tärkeiden erityismessujen (esim. Tuomasmessut)
ohella. Kiinnittäisin myös huomiota messun toimittamisen laatuun,
esimerkiksi saarnoihin.
8. Haluan olla kehittämässä Rovaniemen seurakuntaa työyhteisönä
ja luterilaisena seurakuntana. Erityisen tärkeänä seurakunnan kehittämisessä pidän seuraavia asioita:
1. Tehokas, monikanavainen tiedottaminen toiminnasta ja tilaisuuksista, jotta seurakunta nousee
esiin informaatiotulvasta. Tiedottamisessa ja toiminnassa olisi hyödynnettävä myös nettiä ja mobiilimaailmaa. 2. Seurakuntalaisten
ystävällinen kohtaaminen, johon
kuuluu osallisuuden korostaminen.
Seurakunta on meitä kaikkia varten – lapsista nuoriin ja aikuisiin.
Kohtaamiseen ajattelen kuuluvan
myös sielunhoidollisten palvelujen
tarjoamisen, tästä hyvinä esimerkkeinä ovat sairaalasielunhoito sekä
perheasiain neuvottelukeskus, diakoniaa tai seurakuntapapin työtä
unohtamatta. 3. Hyvän työilmapiirin luominen, jotta se säteilisi laajemmallekin ja houkuttelisi seurakuntalaisia osallistumaan.

taa johtamistaitoja, strategista osaamista sekä henkilöstöhallinnollisia
taitoja ja kokemusta. Niihin kuuluvat yhteistyökyky, kokonaisuuksien
hallinta, viestinnälliset taidot sekä
kyky strategiseen suunnitteluun ja
verkostoitumiseen.
Rovaniemen seurakunnan erityistarpeissa korostettiin lisäksi hengellistä johtajuutta, teologista oppineisuutta sekä ekumeenista suuntautuneisuutta.

Miten
äänestys
tapahtuu?
Äänestyslippuun on painettu
valmiiksi ehdokkaiden nimet.
Äänestyslippuun tehdään selvästi erottuva merkintä sen ehdokkaan kohdalle, jota äänestää.
Äänestyslipuke näyttää tältä:

I vaalisija

II vaalisija

III vaalisija

Kalle
ELONHEIMO

Kari
YLIRÄISÄNEN

Pentti
TEPSA

TT,
Sauvo-Karunan
kirkkoherra

Rovasti, TK,
vs. Rovaniemen
seurakunnan
kirkkoherra

TK,
Kemijärven
kirkkoherra

Äänestäjä merkitsee selvästi esim.
rastin sen ehdokkaan kohdalle, ketä
haluaa äänestää.

Rovaniemen
seurakunnan
kirkkoherrat
kautta aikojen
Esaias Fellman

1785–1819

Christian Castren

1821–1825

Johan Krank

1828–1834

Abraham Montin

1838–1840

Pehr Samuel Heikel

1842–1862

Gustaf Högman

1863–1866

Karl Filip Tillman

1870–1893

Elis Tillman

1895–1909

Aatu Laitinen

1911–1923

Jaakko L. Seppänen

1925–1938

Veli Eeli Laitinen

1939–1952

Pentti J.P. Seppänen

1953–1962

Torsti Saraste

1963–1978

Ilmo Pulkamo

1978–1995

Heikki Karvosenoja

1995–2000

Vesa-Pekka Koivuranta 2001–2012
Jouni Riipinen

2013–2015

Kaisa Meriläinen
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Iloisilla Musikanteilla on 40-vuotisjuhlavuosi. Jouni Hilkkeelle nämä muusikot ovat pitkäaikaisia ystäviä.

Eläkkeelle jäävä diakoni Jouni Hilke:

Sain olla Jumalan
rakkauden välittäjä

Ristin tiellä
Jouni Hilke sai seurakuntatyön hopeisen ansiomerkin kiitokseksi kirkon hyväksi tehdystä työstä. Kaiken kaikkiaan
hän ollut kirkon tehtävissä vuodesta
1975 ja hän kuvaa tätä aikaa erittäin antoisaksi ja värikkääksi.
– Hopeista ansiomerkkiä tärkeämpi on risti. Se on merkki, jonka kanssa elämme ja jota seuraamme. Se on
tärkeä merkki, jonka olemme saaneet
omaksemme jo Pyhässä kasteessa. Risti on ollut johtotähteni seurakuntatyön
saralla, Jouni Hilke kertoo.

Bisnesmaailmasta eväitä
Jouni Hilke toimi liike-elämän palveluksessa viisitoista vuotta ennen seurakuntaan tuloa. Bisnesmaailmasta hän
sai hyvää koulutusta myös seurakuntatyöhön.
– Missä kauppaa käydään, siellä synti ei ole kaukana, sanotaan Raamatussakin. Kirkon työssä synti on tullut vielä lähemmäksi. Täydellistä ihmistä ei
ole olemassakaan.
Myös liike-elämässä parhaat tulokset tulevat silloin, kun toiminta perustuu luottamukselle ja asiakasta palvellaan hyvin.
Jälkeenpäin huomaan, että toimin
sielunhoitajana jo silloin. Kipinä ihmisten palvelemiseen ja kuuntelemiseen on tosin syntynyt jo lapsuudessa,
Jouni Hilke kuvaa.

Palvelijan virka
Jouni Hilke toimi diakonian virassa
kolmetoista vuotta. Moni arvostaa kirkkoa juuri diakoniatyön takia, sillä sen
kautta kirkko konkreettisesti auttaa ihmisiä. Jouni Hilke määrittelee diako-

– Risti on ollut
johtotähteni
seurakuntatyön saralla,
Jouni Hilke kertoo.
nian palvelemiseksi, ja sanoo sen olevan ihmisenä ihmiselle olemista.
– Usein diakonian yhteydessä puhutaan laupias samarialainen vertauksesta, jossa virka-asema ei taannut apua
lähimmäiselle. Lopulta tien viereen jätettyä auttoi Kristuksen rakkauden koskettama ihminen. Me diakoniatyöntekijät olemme juuri sellaisia, Jumalan
rakkauden välikappaleita, Jouni Hilke
sanoo.
Jouni Hilke on kiitollinen työtiimistä, joka on yhtenäinen ja ammattitaitoinen. – He tekevät upeaa työtä yli kaikkien mittapuiden.
Hänen erityisvastuualueenaan oli kehitysvammatyö.
– He ovat aivan erityisiä ystäviä.
Heidän kanssaan ei tarvitse teeskennellä. Kehitysvammaisten ja erilaisten oppijoiden kanssa saa vastauksen ja palautteen välittömästi. He ovat rehellisiä ja avoimia ihmisiä, jotka opettavat meille muille paljon Jumalan läsnäolosta ja rakkaudesta, Jouni Hilke
kertoo.

Merimies on eri mies
Jouni Hilkeen elämässä yksi työ on vienyt toiseen. Hän on saanut olla myös
Suomen merimieskirkon palveluksessa
laivakuraattorina.
– Suvussa on ollut paljon merenkulkijoita ja vaari oli merikapteeni. Se on
vetänyt minuakin merimieskirkkotyöhön.
Laivakuraattorina hän kuunteli miehistön ja päällystön paineita, joita syntyy mm. siitä, kun lähtee pois kotoa tai
palaa sinne. Tuo työ on tuonut perspektiiviä myös diakoniatyöhön.
– Meille on annettu kaksi korvaa ja
yksi suu ja siinä suhteessa meidän pitäisi myös käyttää niitä, Jouni Hilke
muistuttaa.

Harriet Urponen

Ansioluettelossa voisi lukea nuoriso-ohjaaja, myyntineuvottelija, isäntä, vahtimestari, kiinteistötyöntekijä,
hautausmaatyöntekijä, laivakuraattori, luottamushenkilö, ammattiyhdistysaktiivi, kehitysvammaistyön työntekijä ja diakoni.
Näissä kaikissa tehtävissä on toiminut Jouni Hilke, joka jää eläkkeelle Rovaniemen seurakunnan diakonian virasta. Takana on hyvin monipuolinen
työhistoria.

Jouni Hilke puhui viimeisenä virkatehtävänään kehitysvammaisten Kauneimmat joululaulut –tilaisuudessa.

Titteleistä parhain

Jouni Hilke on saanut vastikään kokea
jotakin merkittävää. Hän on saanut parhaan tittelin ilman omaa ansiotaan, kun
hänestä tuli isoisä.
– Olen nyt omassa elämässäni saanut
kokea, miten poika on syntynyt maailmaan. Nyt kasvan isovanhemman rooliin ja olen taas mukana niissä pienissä
askeleissa, joita vauva tuo tullessaan.
Tulevaisuuden suunnitelmien kärjessä on pitää huolta omasta kunnosta hiihtämällä ja luonnossa liikkumalla. Tänä talvena hän on jo ollut suksien
päällä yli 250 km.
– Nyt minulla on myös tilaa antaa aikaa vaimolle ja itselleni. On murheellista huomata, etten aikanaan ymmärtänyt kohdata omia lapsiani. Nyt yritän
parhaani mukaan pitää kaikista läheisistäni huolta.
Harriet Urponen / Ulla Miettunen
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Credo

Lastentehtävän piirtäjä Susassa Välimäki:

Uusi elämä Rovaniemellä
Graafinen suunnittelu
sydämen valinta
Susanna kokee ammattinsa sydämen valinnaksi. Hän on kasvanut kynä kädessä ja pienestä
pitäen piirtänyt paljon. Valmistuttuaan medianomiksi ja työskenneltyään alalla jonkin aikaa
Susanna halusi laajentaa osaamistaan. Nyt hän tekee taiteiden
tiedekunnassa maisteriopintoja
graafisesta suunnittelusta.
– Työ on ongelmanratkaisua parhaimmillaan. Graafinen suunnittelija on välikäsi, joka tekee näkyväksi asiakkaan
ydinviestin visuaalisin keinoin.
Luova tekeminen sopii minulle, Susanna kertoo. Hän nauttii opiskelusta ja kaupungin ilmapiiristä.
– Rovaniemellä on pienen kyläyhteisön meininki isossa paketissa, tuumaa Susanna ja iloitsee
siitä, miten ystävällisiä ovat ihmiset hänelle olleet.
Susanna on kotoisin Honkajoelta, Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan rajalta. Rovaniemelle
hän kokee tulleensa silkasta johdatuksesta.
– Kun muutin tänne, en tuntenut ketään. Vähän jännitti, että löydänkö ystäviä. Mutta sitten
rohkaistuin lähtemään mukaan
Oma-iltoihin, joihin oppilaitostyön pappi Heini Kesti rohkaisi tulemaan. Oma-illoista löysin
oman paikkani seurakunnassa.

Sijaisuus diakoniatyössä
Joulun alla Susanna sai tehdä
lyhyen sijaisuuden diakoniatyön
toimistosihteerinä.
– Oli mahtavaa päästä seurakuntaan töihin, edes pieneksi hetkeksi. Lisämausteena sain
vielä tehdä graafista suunnittelutyötä, kun tein mainoksia tilaisuuksista.

Harriet Urponen

Susanna Välimäki oli vain jonkun kerran käynyt turistina napapiirillä ennen Rovaniemelle muuttoaan.
Nyt hän opiskelee yliopistossa graafista suunnittelua ja toimii aktiivisesti myös seurakunnassa.

Susanna on yllättynyt siitä,
miten monipuolista toimintaa
seurakunta tarjoaa.
– Seurakunnassa palvellaan
toisia ihmisiä ja diakoniatyön
rakkaus ihmisiä kohtaan oikeasti näkyy. Parasta työssä oli se,
että vaikka näki, miten raskasta työ on, niin rakkaus työtä ja
ihmisiä kohtaan kantaa pitkälle,
Susanna kertoo.

Lastentehtäviä Pääskyyn
Susannaa pyydettiin laatimaan
myös lastentehtäviä Pääskyyn

vuoden 2016 ajaksi, mihin tehtävään hän innolla tarttui.
– Haluan välittää lasten nurkkauksen kautta, että Jumala on
hyvä. Hänen rakkautensa on
mahdottoman suuri ja Isällä on
lämmin, turvallinen syli, johon
kaikki voivat tulla.
Susanna hahmottaa asioita visuaalisesti ja pitää piirustuspäiväkirjaa, johon syntyy fiiliksen
mukaan mitä erilaisimpia kuvia.
Hänen kuvansa Jumalasta on
hyvin armollinen ja rakastava.
Susanna on kiitollinen siitä, et-

Miesten hengelliset päivät
La 6.2. Kemijärven Räisälässä.
Lähtö lauantaina 6.2. klo 6.30 Rovaniemen linja-autoasemalta,
yhteiskuljetus pikkubussilla.
Ohjelma:
La 6.2.
8.00 Aamupala
8.45 Aamunavaus
9.00 Elämän pyhyys,
Olli Koskenniemi
10.30 Kristuksen seuraamisesta,
Hannu Kippo
12.00 Ruokailu
14.00 Päiväseurat

15.00 Kahvi
16.00 Jumalan valtakunta tulee,
Lasse Marjokorpi
17.30 Ruokailu
18.30 Pääsiäisateria ja
ehtoollinen, Aki Lautamo
20.00 Veljesseurat,
Erkki Kiviniemi,
Esko Hautamäki,
Mauri Tastula, laulu
21.00 Iltapala

Lämmin ruoka 10 €, kahvi/aamupala/ iltapala 5 €.
Matkakustannukset vapaaehtoinen.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Esko Palovaara p. 0400-468 552

Katulähetysilloissa puhutaan hengellisistä
asioista, miten kasvaa suhteessa Jumalaan
ja elää armahdettuna. Laulua ja yhteistä
rukousta. Kahvitarjoilu.
Ns. “Pullakirkot” pidetään:
1.2., 7.3., 4.4. ja 2.5.
Katulähetys /
diakoniatyö
2016

tä hän on saanut uuden elämän
Rovaniemellä. Hän on tähän hetkeen kulkenut omia polkujaan,
mutta katsoessaan taaksepäin
huomaa, miten johdatuksen käsi
on liikutellut elämää. Hän katsoo
tulevaan luottavaisesti.
– Mitähän ihania yllätyksiä
tulevaisuudessa vielä on, Susanna kysyy hymyillen.
Harriet Urponen / Ulla Miettunen

Katso Susannan laatima lastentehtävä sivulla 10.

Susanna Välimäki on nauttinut Rovaniemen lumisesta talvesta.

– Haluan välittää
lasten nurkkauksen
kautta, että
Jumala on hyvä.
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Yhteisvastuukeräys 2016
tukee syrjäytymisvaarassa olevia nuoria
Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja
evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys
joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai
poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa.
Joka kevät Yhteisvastuun reilut
35 000 vapaaehtoista arkienkeliä
lähtevät liikenteeseen keräyslistojen ja -lippaiden kanssa.
Keräykseen osallistuvat kaikki Suomen evankelisluterilaiset
seurakunnat.

Kotimaassa pureudutaan
nuorten syrjäytymiseen
Vuoden 2016 kotimaan keräyskohteena on nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Partiolaisten hankkeella käynnistetään toimintaa, jossa syrjäytyneitä ja syrjäytymisuhan alla olevia lapsia
ja nuoria autetaan partiotoiminnan avulla. Hankkeessa koulutetaan myös partiojohtajia eri

vammaisryhmien kanssa työskentelyyn.

sille seurakuntien hakemusten
perusteella.

Ulkomaan kohteena
Uganda

Haluatko sinä pukea
Yhteisvastuu -liivin yllesi?

Ulkomaisena esimerkkikohteena
on Kirkon Ulkomaanavun Ugandan maaohjelma, jossa tuetaan
erityisesti lasten ja nuorten parissa tehtävää työtä.
Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 60 % jaetaan kansainväliseen diakoniaan Kirkon Ulkomaanavun kautta, 20 % kotimaiseen erityiskohteeseen, 10
% keräävän seurakunnan valitsemalle kohteelle ja 10 % Kirkon diakoniarahastolle, josta
annetaan avustuksia vähävarai-

Yhteisvastuu 2016 käynnistyy
sunnuntaina 7.2.
Ilmoittaudu keräykseen vapaaehtoiseksi, mm. lipaskerääjäksi 12–13.2., listakerääjiksi sekä Riemukierroshiihdon hiihtäjiksi www.vapaaehtoispankki.fi/
rovaniemi/ tai diakoniatoimiston
toimistosihteeri, 040-5830966.
Su 7.2. messu Rovaniemen
kirkossa ja Yhteisvastuutilaisuus
kera hernerokan ja laskiaiskahvien klo 15.

Yhteisvastuukeräyksen tapahtumia Rovaniemellä 2016
Ovelta ovelle -listakeräys 7.2.–30.4.: Yhteisvastuukerääjät keräävät keräyslistoilla kotiovilla
Ilmoittaudu listakerääjäksi, puh. 040 583 0966
7.2. klo 10

Messu Rovaniemen kirkossa, Yhteisvastuukeräyksen avausmessu

7.2. klo 15

Yhteisvastuu -tilaisuus seurakuntakeskuksen juhlasalissa. Tule tutustumaan
Yhteisvastuukeräyskohteisiin. Miten partiotoiminta ehkäisee syrjäytymistä?
Mitä kuuluu Ugandaan? Tarjolla hernerokkaa ja laskiaiskahvit. Tervetuloa!

Yhteisvastuu TV:ssa: Yhteisvastuukeräyksen avaa presidentti Sauli Niinistö.
Avauspuhe TV1:llä ja Yle Areenassa klo 12.
			
7.2. klo 11
Perhekirkko Muurolan kappelissa ja sen jälkeen lounas Yhteisvastuukeräyksen hyväksi
hernekeittoa ja laskiaispullaa. Lounaan toteuttavat Muurolan martat.
7.2.

12.–13.2.

Lipaskeräystempaus ostosmarkettien edessä 12.2. klo 10–20 ja 13.2. klo 10–18.
Ilmoittautuminen lipaskerääjäksi puh. 040 583 0966 (diakoniatoimisto).

13.2. klo 12–14 Yhteisvastuu-soppaa ystäville Ounasrinteen kappelissa: lihasoppaa eurolla, kahvi
ja leivonnainen kahdella eurolla Yhteisvastuun hyväksi.
14.2. klo 18

Ilta ystävyydelle Rovaniemen kirkossa, AVE-kamarikuoro Maie Kuusikin johdolla,
Sanna Kerola, Salla Korteniemi, Timo Kotilainen, Ulla ja Mauri Miettunen ja Harriet Urponen,
kolehti Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

23.2. klo 12

Kahvitilaisuus Helmikammarilla, Pohjolankatu 4 (käynti Kauppatorin puolelta)
Yhteisvastuun hyväksi.

26.2. klo 18

Yhteisvastuu-DONKKIS Muurolan kappelissa, kolehti Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

27.2. klo 18

Yhteisvastuu-DONKKIS Ounasrinteen kappelissa, kolehti Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

27.2. klo 18

Partiomessu Rovaniemen kirkossa, kolehti Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

17.3. klo 18

Riemukierroshiihto Kirkkolammella. Näe eri hiihtotyylejä, -asuja ja -vauhtia ikähaitarilla 4–90 v!
Voit ilmoittautua myös Riemukierroshiihtäjäksi tai -tukijaksi puh. 040 583 0966.

12.4. klo 19

Lapin musiikkiopiston konsertti Rovaniemen kirkossa Yhteisvastuun hyväksi.
Vapaa pääsy, kolehti Yhteisvastuun hyväksi

17.4. klo 18

Pianokonsertti, Jari Tyni. Chopin – Beethoven – Mendelssohn.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 / 5 € Yhteisvastuun hyväksi.

4.5. klo 19

”Tämän hengellisen laulun haluan kuulla” – ilta Rovaniemen kirkossa.
Tule kuulemaan toivottuja lauluja ja laulamaan yhdessä Sanan äärellä.
Illassa kuulemme eri toivojien ajatuksia toivomiensa laulujen taustalta.
Kolehti Yhteisvastuu hyväksi. Mm. Markku Kukkonen, Mauri Miettunen

Partiomessun laulut uudistuivat

Syty ja pala
Anna-Mari Kaskisen sanoittama ja
Pekka Simojoen vuonna 1996 säveltämä Partiomessu on täydentynyt uusilla lauluilla. Ne liittyvät
vuoden 2016 Yhteisvastuukeräyksen ja Roihu-suurleirin teemoihin.
Sekä uudet että vanhat laulut
kutsuvat partiolaisia ja muita kulkijoita suuren nuotion lämpöön,

Jumalan rakkauden hehkuun, jakamaan lämpöä jakamaan lämpöä
eteenpäin.
Rovaniemen kirkossa on partiomessu la 27.2. klo 18 osana Partiotahti -tapahtumaa. Messuun on kaikille vapaa pääsy.
Lauluvihko löytyy sakasti.evl.fi
-sivulta.

Kirppari ja hernerokkaa
Tule viettämään laskiassunnuntaita Muurolan kirkonmäelle!
Muurolan kappelille on su 7.2. klo
11 alkavan perhekirkon jälkeen katettuna Muurolan Marttojen ja seurakunnan valmistama laskiaissunnuntain hernekeittoateria ja laskiaispullakahvit. Ruokailusta on vapaaehtoinen ateriamaksu, joka menee kokonaisuudessaan Yhteisvastuukeräykseen. Pidämme lounaan
yhteydessä myös 2 euron kirpputorin ja pienellä rahalla pääsee pyöräyttämään myös onnenpyörää.
Sinullakin on monta tapaa tulla osallistumaan tapahtumaan. Voit
tulla perhekirkkoon ja ruokaile-

maan, tuoda myyntiin käyttökelpoisia tarpeettomia tavaroita kirppari pöytään, tulla 2 euron kirppariostoksille ja tuoda lapsesi pyöräyttämään onnenpyörää. Kirpparitavaraa voit tuoda tullessasi perhekirkkoon.
Yhteisvastuukeräys kutsuu meitä yhteiseen vastuuseen vaikeuksiin joutuneitten ihmisten auttamiseksi. Kannetaan jokainen pieni osamme yhteiseen suureen kekoon, sillä pienistä puroista kasvaa
suuri joki. Nähdään Muurolan kirkonmäellä!

Riemukierroksia
yhteisvastuun hyväksi
Taas tänä keväänä voit osallistua
leikkimielisesti Yhteisvastuukeräyksen tukemiseen hiihdon merkeissä. Jo perinteeksi kehittynyt Rovaniemen seurakunnan järjestämä 26.
Riemukierroshiihto-tapahtuma
järjestetään 17.3. klo 18 Kirkkolammen jäällä. Monenlaisilla välineillä ja voiteilla voi kisassa hiihtää! Oheisohjelmaa on jo klo 17.30
alkaen. Hiihtäjät – osa mainostaen
sponsoreitaan tai johonkin rooliasuun sonnustautuneena – kiertää
15 minuutin ajan n. 300 metrin mittaista rataa. Hiihtäjien tukijat maksavat hiihdosta joko kierrosmaksun

tai kertamaksun Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Hiihtäjien keskuudesta palkitaan mielikuvituksellisin,
humoristisin (hauskin) ja ajatuksia
herättävin asukokonaisuus.
Riemukierrostapahtumassa kuulemme joulupukin viimeiset kuulumiset ja hän lähettää kilpailijat
matkaan. Kuuluttajana on toimittaja
Anni Tolppi. Tule myös huutamaan
oman suosikkisi puolesta. Ostamalla kisakanttiinista makkaraa, munkkeja, kahvia ja mehua voit myös tukea keräystä.
Ilmoittaudu hiihtäjäksi tai tukijaksi puh. 040-5830966.
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Partiossa kukaan ei jää yksin
Vuoden 2016 Yhteisvastuukeräys torjuu nuorten syrjäytymistä.
Kotimaassa tämä tapahtuu ohjaamalla syrjäytymisvaarassa olevia nuoria partion pariin.
Rovaniemellä toimii kaksi lippukuntaa, Napapiirin Tytöt ja Napapiirin Pojat. Keskustassa ja sen lähikappeleilla kokoontuu viikoittain
23 partioryhmää.
Seurakunnan partiotyönohjaaja
Antti Pehkosen mielestä partio on
hyvä harrastus syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseen.
– Partion vahvuus on juuri siinä
että kukaan ei jää yksin, vaan toimitaan ja tehdään yhdessä. Kasvatuksellisesti äärimmäisen tärkeä
menetelmä on tekemällä oppiminen. Ihminen oppii parhaiten juuri
kokeilemalla ja tekemällä itse.

Jokainen on tärkeä
– Partiossa yksi tärkeimmistä
asioista on ryhmässä toimiminen ja
toisten huomioon ottaminen, Antti
Pehkonen sanoo.
– Lapset oppivat pienestä asti
huomioimaan toinen toisensa ja oivaltamaan, että jokainen vaikuttaa
ryhmähenkeen. Jokaisella on ryhmässä oma paikkansa ja hän kelpaa
juuri sellaisena kuin hän on.
Yhteisvastuutoimikunnassa linjattiin, että paikallisia keräysvaroja
voitaisiin käyttää muun muassa jäsenmaksujen kevennyksiin vähävaraisille lapsiperheille ja erityispartiolaisten matka-avustuksiin, jotta
kaikilla olisi yhdenvertainen mahdollisuus osallistua partiotoimintaan ja sen retkille ja leireille. Asia
saa lopullisen vahvistuksen palvelutyön johtokunnassa.

Kansainvälisyys
osa partiotoimintaa
Uusien partiolaisten partiolupaus

annettiin itsenäisyyspäivänaaton
partiokirkossa, joka kokosi satoja ihmisiä yhteiseen juhlaan. Tämä lupaus on kaikkialla maailmassa samanlainen ja se yhdistää globaalisti partiolaisia. Lupauksen antaminen oli juhlava hetki.
Lupaus kuuluu: Tahdon rakastaa
Jumalaani ja lähimmäistäni, isänmaatani ja ihmiskuntaa toteuttaen
elämässäni partioihanteita.

Partioihanteet
• Kehittää itseään ihmisenä
• Kunnioittaa toista ihmistä
• Auttaa ja palvella
• Tuntea vastuunsa
ja velvollisuutensa
• Rakastaa ja suojella luontoa
• Olla uskollinen ja luotettava
• Rakentaa ystävyyttä
yli rajojen
• Etsiä elämän totuutta
Partiotoimintaa on lähes kaikissa
maailman maissa.

Partiolaiset
Yhteisvastuu -tapahtumissa
Partiolaiset osallistuvat aktiivisesti
Yhteisvastuukeräykseen toimimalla lipaskerääjinä 12.–14.2. Myös
Riemukierroshiihto -tapahtumassa 17.3. partiolaiset ovat mukana
hiihtämässä ja järjestelyissä.
Partiotahti tapahtumaa vietetään
26.–28.2. Rovaniemellä ja tänne kokoontuu noin 500 partiolaista, jotka
varmasti näkyvät katukuvassa. Lau-

Partiolupauksen antaminen oli juhlava hetki partiokirkossa.
antai-iltana partiotahdin osallistujat
vaeltavat kynttiläkulkueessa Rantavitikan koululta kirkkoon Partiomessuun, jossa kannetaan kolehti
Yhteisvastuukeräykselle.
– Partio on hyvin monipuolinen
harrastus, jossa johtajiston ja ryhmänvetäjien mielikuvitus on rajana sille, mikä on mahdollista. Partiossa voi pelata jalkapalloa, tehdä
musiikkia ja vaeltaa tai lasketella,
ihan mitä tahansa mielekästä yhdessä tekemistä voi toteuttaa partioporukalla.
Harriet Urponen

Partiokirkon
jälkeen partiolaiset sytyttivät
sankarihaudalle
kynttilät.

Lapin Samoilijoiden, Napapiirin Tyttöjen ja Napapiirin Poikien uudet sudenpennut antoivat partiolupauksen itsenäisyyspäivän aaton partiokirkossa. Sudenpentujen johtajia takarivistössä.
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Seurakunnan kioski oli mukana myös Rovaniemi-viikolla.

Seurakunta on mukana
harrastemessuilla 4.2.
Harrastemessut to 4.2. klo 10-16 Nuorisokeskus Mondella,
Pohjolankatu 6. Käynti kauppatorin puolelta.
Seurakunnan värikkäässä ja hauskassa kioskissa esitellään monipuolista toimintaa. Jätä seurakunnan toivomuslaatikkoon oma toiveesi ja tule pyöräyttämään onnenpyörää! Tule tapaamaan ja keskustelemaan eri työalojen edustajien kanssa.
Harrastemessut on erityisesti maahanmuuttajille ja heidän ystävilleen suunnattu tapahtuma, jossa esitellään erilaisia toimintoja kohdennetusti tahoille, jotka toimivat maahanmuuttajaryhmien parissa. Omatoimiset kävijät ovat tervetulleita!
Paikalla on kieliapua useilla kielillä, mm. arabiaksi, persiaksi, kurdisoraniksi, venäjäksi ja englanniksi.

Rovaniemen seurakunnan kesä- ja kausitöiden haku 2016
Rovaniemen seurakunta tarjoaa kesätyötä noin 90 henkilölle hautausmaiden kunnossapito- ja hautojen hoitotyössä kaikilla hautausmailla. Lisäksi kesäajaksi palkataan Toivon Tori -kirpputorille kaksi henkilöä,
pääkirkkoon kuusi kirkon opasta sekä Norvajärven leirikeskukseen keittäjä ja keittiöapulainen.
Työjaksot
Hautausmailla työkausi alkaa siivoustöillä 2.5.2016
ja jatkuu kunnossapitotöillä syyskuun loppuun saakka.
Kesätyöjaksot ovat 3 viikkoa-2 kk ja ammattihenkilöiden
työjaksot ovat noin 5 kk. Työaika on 38 h 15 min viikossa.
Kirkossa osa-aikaisten (73 %) kirkon oppaiden työjaksot kestävät kahdeksan viikkoa 16.5.–10.7. ja 11.7.–
4.9.2016.
Toivon Torilla työjakso on 6.6.–7.8.2016 ja osa-aikainen (73 %).
Molemmissa työviikko on noin 28 tuntia.

Norvajärvellä työjakso on 6.6.–7.8.2016.
Molemmissa tehtävissä työaika on 38 h 15 min/vko.
Vaatimukset
Hautausmailla työntekijän on oltava vähintään 15-vuotias ja hautausmaiden kone- ja laitetöihin vaaditaan
vähintään T-ajokortti ja 18 vuoden ikä.
Kirkon oppaan ja Toivon Torin työntekijän on oltava
vähintään 18-vuotias. Kirkon oppaalla toivotaan olevan kielitaitoa ja esiintymisvalmiutta.
Norvajärvellä keittäjällä tulee olla keittiöalan koulutus
ja keittiöapulaisella tulee olla vähintään hygieniapassi.
Hakuaika ja työhön hakeminen
Hakuaika alkaa 1.2.2016 klo 8.00 ja
päättyy 12.2.2016 klo 15.00.
Hakemuskaavake on täytettävissä hakuaikana seurakunnan verkkosivuilla www.rovaniemenseurakunta.fi
kohdasta avoimet työpaikat.

www.rovaniemenseurakunta.fi
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Birita Bucht: Uuden lähetyssihteerin mietteitä

Pirita Bucht kertoo ensimmäisestä viikostaan lähetyssihteerinä.
Huristelin linja-auton kyydissä pitkästä aikaa kohti kirkonmäkeä tammikuun
pakkasten paukkuessa. Sain aloittaa
työn seurakuntamme lähetyssihteerinä
Liisan jäätyä eläkkeelle. Tälle paikalle oli hyvä tulla. Vuosien varrella olen
saanut tutustua teihin lähetystyön ystäviin, jotka uskollisesti rukoilette nimikkolähettiemme puolesta ja tuette heidän työtään taloudellisesti. Rukoillaan,
että lähetystyön ystäväjoukko kasvaa.
Saavuin tutuksi tulleeseen työhuoneeseen, jossa oli pöydällä odottamassa Liisan tulolahja: Päivän Tunnussana hengen ravinnoksi, suklaapatukka
aina nälkäiselle työntekijälle sekä Lähetysjuhlakukkaro muistoksi viime kesän upeasta tapahtumasta. Haluankin
kiittää sinua ja kaikkia muita, jotka
olitte tekemässä Valtakunnallisia Lähetysjuhlia. Juhlilla oli hyvä olla. Päivän Tunnussana puhuttelee päivittäin.
Eräänä aamuna Paavali muistutti kir-

jeessään Titukselle lähetystyön ydinsanomasta: ”Jumalan armo on ilmestynyt
pelastukseksi kaikille ihmisille”.
Pöydältä löytyi myös tietoa lähetyspiireistä ja kirpputori Toivon torista.
Jälleen kiitollisena ihmettelin, mistä
teitä vapaaehtoisia vastuunkantajia riittää. Seurakunnassamme pyörii viisi lähetyspiiriä eri puolilla kaupunkia. Ryhmien kokoontumisajat löytyvät viereisestä ilmoituksesta. Toivon torillakin käy säpinä. Lahjoituksia tulee ja
kauppa käy. Pienet roposet muodostuvat isoksi virraksi, jolla tuetaan nuorten
naisten koulutusta Senegalissa, Lasten
turvakoti Dikonia Pietarissa sekä Nepalin koululaisia. Moni lapsi ja nuori saa avun juuri Toivon torin toiminnan kautta.
Tietokoneen tunnuksetkin alkoivat
pelata. Sain sähköpostin auki. Sieltä
löytyi niin iloisia viestejä kuin suruviesti. Yksi vapaaehtoinen oli saanut

kutsun Taivaan kotiin. Toivottavasti
hän oli eläessään kuullut, että hän teki
tärkeää työtä ja hänestä oli paljon apua
ja iloa. Hänen perheelleen rukoilen voimia ja siunausta surun keskellä.
Sähköposti kertoi, että nimikkolähettiemme Anu ja Juha Väliaho ovat tulossa vierailulle Rovaniemelle maaliskuun
puolivälissä. Viron työn terveisten lisäksi heillä on mukanaan Bashkirian
hunajaa, kunhan hunajapurkit ehtivät
Anulle ja Juhalle ennen Rovaniemelle tuloa. Katsotaan, saammeko kevään
mittaan muitakin lähetystyön vieraita.
Loppiaisena lauloimme vielä viimeiset Kauneimmat joululaulut, jotka raikuivat ennen joulua ympäri seurakuntaa 7800 laulajan voimin. Joulunaika
päättyi ensimmäisen työviikkoni aikana. Kun saat tämän lehden alkaa kirkkovuodessa pääsiäiseen valmistautuminen.
Voit siirtyä paastonaikaan Korkalovaaran kappelin kautta. Korkalovaaran
lähetyspiiri järjestää laskiaistiistaina
hernekeittolounaan, jonka lisäksi voit
ostaa keittoa omiin astioihin sekä laskiaispullia. Helmikuussa teemme retken rovastikunnan lähetyspäivään Ranualle. Kesäkuussa suuntaamme kohti
Vihtiä ja Valtakunnallisia Lähetysjuhlia. Siitä lisää myöhemmin.
Reilun viikon aikana olen purkanut
sähköpostin ja käynyt pöydän sisällön
läpi. Monta asiaa on tullut hoidetuksi,
mutta ennen kaikkea olen saanut tavata ja vaihtaa kuulumisia monien teidän
kanssa. Jos emme ole vielä tavanneet,
toivottavasti se tapahtuu pian.
Siunaavin terveisin
Pirita Bucht
lähetyssihteeri

Lähetysruutu

Kinkeriperinne elää kylillä
Kinkerit sanana voi kuulostaa nuorempien korvaan hieman vanhanaikaiselta. Ennen kinkerit olivatkin rippikoulua
edeltävä opetustapahtuma, jossa opeteltiin lukemaan ja luettiin yhdessä katekismusta ja Raamattua.
Seurakunnissa kinkeriperinne elää
lähinnä maaseudulla. Kinkereillä on
yleensä joku sovittu aihe, josta opetetaan ja keskustellaan. Yleensä myös
lauletaan, kenties opetellaan kinkerivirsi. Kinkerit on siis enemmänkin kylän tapahtuma ja kahvit tietenkin kuuluvat asiaan. Rippikoululaisetkin voivat tulla.
Kinkereitä järjestetään perinteisesti
kodeissa ja ne ovat oivallisia tilanteita
mennä ystävien ja naapureiden luokse
kylään ja samalla saada myös elämäänsä hengellistä rohkaisua ja sisältöä.

Teemana
kristillinen vieraanvaraisuus
Kinkereitä järjestetään aina vuoden alkupuolella jatkuen pitkälle kevääseen.
Perinteisesti kinkereillä on tiedotettu
ajankohtaisesta Yhteisvastuukeräyksestä ja hyväksytty diakoniakylätoimikuntien toimintakertomukset ja vahvistettu uudet jäsenet.
Kinkereillä on aina oma teemansa,
joka tänä vuonna on kristillinen vieraanvaraisuus.
Tämänhetkisessä maailmantilanteessa
kristillinen vieraanvaraisuus korostuu.
– Tänä aikana, jolloin olemme vastaanottaneet ystäviä ympäri maailmaa, on kristillisen vieraanvaraisuuden
osoittaminen todella tärkeää. Kristinuskosta avautuu voimavaroja uskon-

tojen vuoropuheluun ja vanhojen kristillisten arvojen varassa on hyvä asettua kohtaamaan toisinuskovia, kappalainen Mirja-Liisa Lindström kertoo.
Hän on yksi heistä, joka vaalii tärkeää
perinnettä olemalla mukana monilla jokivarsien kinkereillä.
Poimintoja kevään kinkereistä:
28.01. klo 10.30 Tennilä-Viirin kinkerit
Kylätalolla.
08.02. klo 18 Auttinseudun, AuttiPajulampi-Pirttikoski, kinkerit Auttin
kappelilla.
10.02. klo 18 Juotaksen kinkerit
Reino Lohelalla.
15.02. klo 18 Vanttauskosken kinkerit
Viirin srk-kodilla.
Harriet Urponen

Kinkerikausi alkaa
sydäntalven aikaan ja
kestää pitkälle kevääseen.

Onko perheessänne 4-vuotias?

Me järjestämme hänelle juhlat!
Kaikki on valmiina:
Ohjelmaa, kakku, lahja ja kavereita!
Valitse oma juhlapaikkasi:
Aapakirkko su 28.2. klo 11  
Aapakirkko su 17.4. klo 11    
Korkalovaaran kappeli su 17.4. klo 13    
Ounasrinteen kappeli su 10.4. klo 15    
Seurakuntakoti 22.5. klo 15
Viirin, Sinetän ja Muurolan kappelilla juhlitaan syyskaudella.
Juhla on ensisijaisesti tammi-kesäkuussa 2012 syntyneille,
syksyllä juhlitaan kesä-joulukuussa 2014 syntyneitä.
Lisätietoja mira.uimaniemi@evl.fi tai 040 653 8415
Ilmoittautumiset www.rovaniemenseurakunta.fi

Arki-illan
ehtoollinen
kirkossa
keskiviikkoisin
klo 18.
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Kylät ja kappelit eläviksi
Kun 80-luvulla kuljimme Reijo-veljen
ja Peterin Sepon kanssa Yläkemijoella
koulukinkereillä, kouluja riitti joka kylään. Peräti 11 koulua parhaimmillaan
ja joka koulussa väkeä runsain määrin.
Ja tällä hetkellä koko alueella on
kaksi koulua, joista toinen, Oikarainenkin on vaakalaudalla. Muutos on
valtava!
Onko meidän toimintakulttuurimme
esimerkiksi
jumalanpalveluselämän
osalta jäänyt tuolle ajalle, kun väkeä
riitti myös jumalanpalveluksiin ja joulukirkoissakin kappelit olivat täysiä?
Tällä hetkellä tuntuu, että jumalanpalvelukset ovat jääneet sivuraiteelle kyläyhteisön kokoontumisissa.
Olisiko jo aika palata jumalanpalveluselämän kaukaisille juurille, jolloin

Rovaniemen kirkko täyttyy upeasta musiikista,
kun Sulasolin Lapin piirin kuorot toteuttavat harvinaisen yhteiskonsertin.
Rovaniemeltä on mukana Lapin Lauluveikot ja
Rovalan kuoro sekä Naiskuoro Lapin Ruska. Uusin tulokas perinteikkäällä kuorokentällä on Vocaliisat, jonka monipuolista ohjelmistoa pääsee kuulemaan myös tässä konsertissa.
Myös muualta Lapista on esiintyviä ryhmiä mukana, esimerkiksi Pohjan mieslaulajat Kemistä.
Lämpimästi tervetuloa kuoromusiikin pariin, tilaisuuteen on vapaa pääsy! Käsiohjelma 10 €.

Vocaliisat on mukana
Sulasolin Lapin piirin
kuorokonsertissa. Kuoroa
johtaa Anniina Maikkula.

Timo Rytilahti

Kuorolaulu täyttää kirkon lauantaina 13.2. klo 18

koko seutukunta kokoontui messuun,
sai kuulla kaikki uutiset ja kuulumiset,
vietti koko päivän asioita hoitaen. Sitten vaellettiin pitkiäkin matkoja takaisin kotikulmille.
Mitä se tarkoittaisi tänä päivänä?
Erityisesti maaseutukappelit tulisi
saattaa koko alueen yhteiseen käyttöön niin, että joka sunnuntai kappeleissa tapahtuisi jotain mielenkiintoista. Milloin siellä on papin pitämä keskustelu päivän tekstien pohjalta, milloin kanttorin pitämä virsikirkko, milloin diakonian tai kyläyhteisön
toteuttama kokoontuminen. Ja kerran
kuukaudessa yhteinen messu. Säännöllinen kellonaika joka sunnuntaille
tietylle kappelille, vastuun jakamista
koko alueen toimijoiden kanssa niin,
että kuvio toimii.

Sävelkaikuja
Silloin voi kehittyä jotain niin merkittävää, että väki ei malta olla pois,
kappelissa on kaikilla hyvä olla – vauvasta vaariin – yhteisöllisesti kokien
ja jakaen.
Valoisaa ja siunattua kevättä toivottaen

Mauri Miettunen
Johtava kanttori

Tuomasmessussa saa epäillä
Tuomasmessu
on
epäilevän Tuomaan mukaan nimetty messu. Se on matalan kynnyksen juhla, jossa on runsaasti gospelhenkistä musiikkia ja
monia puhuttelevia elementtejä. Messun valmistamiseen
osallistuvat monet vapaaehtoiset, jotka toimivat tervetulontoivottajina, rukousalttareiden
tekijöinä, puhujina, laulajina,
esirukoilijoina jne.
Tule mukaan kevään Tuomasmessuihin ja ota mukaan
naapurisikin! Liity Rovaniemen Tuomasmessu Facebook
-ryhmään ja kysy lisää!
Kevään Tuomasmessut su
6.3., 28.3., 24.4. ja 22.5. klo
18 Rovaniemen kirkossa. Olet
lämpimästi tervetullut mukaan!
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Kirkko kannustaa ympäristötekoihin:

Elä kohtuudella,
kunnioittaen
ja kiitosmielellä
Ilmastonmuutoksen hillitseminen on niin
tärkeä asia, että kirkko haluaa olla esittämässä jäsenilleen konkreettisia tapoja toimia.
Kristityn elämäntapaan kuuluu kohtuullisuus. Omaa elämäntapaa kannattaakin miettiä itse ja kokoontua vaikka oman perheen
tai muun läheisen yhteisön kanssa pohtimaan
ja sopimaan miten elämäntapaa voi muuttaa
ympäristön kannalta kestävämmäksi.
Seuraavan kirkon ympäristönsuojelulistan
avulla voit käydä läpi elämäntapaasi. Käytännön ympäristönsuojelutoimien suositusten suhteen kirkko nojaa ilmastonmuutoksen
asiantuntijoiden antamaan tietoon.

Etsi kohtuullista elämäntapaa

Kohtuullisuus on perinteinen kristillinen hyve. Osallisuus Jumalan lahjoittavaan rakkauteen suuntaa kristittyjä lievittämään ja
poistamaan köyhien hätää sekä ehkäisemään
luonnon tuhoutumista ja edistämään sen hyvinvointia.
Hiljaisuus ja rukous ovat ekotekoja! Ne
antavat eettiselle toiminnalle voiman ja
suunnan. Hiljaisuuden viljely ei saastuta eikä kuluta luonnonvaroja. Rukous on Jumalan aineeton lahja ihmiselle.
Mieti, miten voitte viettää paastonaikaa.
Pääsiäistä edeltävä paastonaika ovat hyvä
mahdollisuus etsiä ja kokeilla yksinkertaisempaa ja kohtuullisempaa elämäntapaa.

Pyhitä lepopäivä

Mieti, miten sinä ja perheesi voitte viettää pyhäpäivän. Lepopäivän pyhittäminen
säästää ympäristöä ja vähentää kasvihuonekaasujen syntymistä.
Turhan kuluttamisen sijaan sunnuntain voi
käyttää monella muulla tavalla: osallistumalla messuun, liikkumalla luonnossa tai
kaupungilla, lueskelemalla, tapaamalla perhettä ja ystäviä, käymällä konserteissa ja
muissa tapahtumissa.

Säästä energiaa

Pohdi omaa ja perheesi liikkumista. Liikut-

ko omalla autolla, joukkoliikenteen välineillä, pyörällä vai kävellen? Mikä on kuntosi,
terveytesi ja mahdollisuutesi liikkua oman
ruumiin voimalla?
Ota hyötyliikunta tavaksi, pyöräile tai kävele mahdollisuuksiesi mukaan kaikki lyhyet asiointimatkat.
Jos ostat auton, mieti onko sen kulutus
kohtuullista verrattuna muihin vaihtoehtoihin. Valitse vähän päästöjä aiheuttava vaihtoehto.
Lentäminen on maailman nopeimmin kasvava hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja. Junalla matkustamista kannattaa suosia lentämisen vaihtoehtona.
Näiden lisäksi voit suosia energiaa säästävää lämmitystä ja laitteita sekä säästää vettä. Myös sähkölaitteiden sammuttaminen ja
energiansäästölamppujen käyttäminen kannattaa.

Lajittele ja kierrätä

Lajittele ja kierrätä jätteitä ainakin niin paljon kuin oman kuntasi ja/tai taloyhtiön palvelut tekevät mahdolliseksi. Jos mahdollisuudet ovat puutteellisia, pyri vaikuttamaan
niiden parantamiseksi.
Vielä parempi tapa on välttää jätteen muodostumista, koska useimmat ostamamme
tuotteet aiheuttavat kasvihuonekaasupäästöjä tuotanto- tai jakeluvaiheessa.
Kerää ja kierrätä tai kompostoi biojäte.
Kaatopaikat aiheuttavat noin 3 % EU:n kasvihuonekaasupäästöistä metaanin muodossa,
jota syntyy hajoavasta biojätteestä. Biojätteen kierrätyksellä tai kompostoinnilla puutarhassasi voit auttaa tämän ongelman poistamisessa.

Suosi ruokavaliossasi
kasvikunnan tuotteita

Suosi kasvikunnan tuotteita, luomua ja lähiruokaa. Jo maltillinenkin kasvissyönti on
maailman mitassa kestävä ruokavalio. Paastonaikana voit kokeilla lihatonta ruokavaliota.

KIRKON KESKUSTELUAPUA¤

Päivystäjänä voit auttaa
Haluatko antaa aikaasi toisten hyväksi?

Tule keskusteluavun
päivystäjäksi!
Kirkon keskusteluavun Palvelevaan puhelimeen tuli vuonna 2015 lähes 200 000 soittoyritystä. Näistä n. 40 % pystyttiin vastaamaan. Lisäksi päivystäjät antoivat keskusteluapua netissä, chatissa ja kirjeen välityksellä. Palvelut ovat auki jokaisena päivänä, arkena ja pyhänä. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Yhteyttä voi ottaa nimettömänä.

Mistä puhutaan?
Keskusteluissa puhutaan tavallisimmin ihmissuhteista, yksinäisyydestä sekä terveyden
ja sairauden kysymyksistä ja elämän mielekkyydestä. Anonyymit keskusteluavun kanavat tarjoavat matalan kynnyksen mahdollisuuden puhua myös sellaisista asioista, joista
ei muutoin rohkene puhua.
Päivystäjät ovat tukena silloinkin, kun elämän mielekkyys on hävinnyt ja itsemurha-ajatukset valtaavat mielen. Päivystäjät ovat toisinaan ensimmäisiä, joille puhutaan väkivallasta kotona. Vaitiolovelvollisissa keskusteluissa etsitään yhdessä ulospääsyä tilanteeseen.

Mielekäs tapa auttaa
Harriet Urponen)

Kirkon keskusteluapu etsii uusia päivystäjiä. Päivystäjä auttavat yhteydenottajia elämän solmukohdissa. Vapaaehtoiset saavat
valmennuksen päivystystehtäviin. Työtä tehdään itsenäisesti, mutta päivystäjät kuuluvat
alueellisiin ryhmiin, jotka tapaavat säännöllisesti. Kirkon keskusteluavun palvelut ovat
valtakunnallisia, mutta päivystystyötä tehdään paikallisesti yli 40 paikkakunnalla eri
puolilla Suomea.

Kirkon keskusteluavun päivystäjät kokevat työnsä mielekkääksi. ”Joka ilta on tullut yksi tai useampi puhelu, josta tulee olo,
että kannatti taas tulla!”, kertoo pitkäaikainen päivystäjä.

Pohjoisessa oma koulutus
Jos olet kiinnostunut olemaan ”kuuntelevana korvana” lähimmäiselle ota yhteyttä ja
sovi haastattelu, jonka pohjalta tehdään päivystäjien valinta. Uusille päivystäjille järjestetään helmikuun lopussa tehtävään perehdyttävä koulutus Antinsaaren leirikeskuksessa Torniossa 20.– 21.2. yhteistyössä Kemi-Tornion Palvelevan puhelimen toiminnan kanssa.
Yhteydenotot ja lisätietoa Palvelevan puhelimen toiminnanohjaajalta Laila Juntilta
puh. 0400-152243 laila.juntti@evl.fi.

Edellytykset työhön
Päivystäjältä edellytetään kykyä vaitiolovelvollisuuden noudattamiseen, tällä hetkellä
tasapainoista elämäntilannetta sekä mahdollisuutta päivystää säännöllisesti muutaman
tunnin kuukaudessa. Päivystäjä toimii tehtävässään nimettömänä auttajana, lähimmäisenä, rinnalla kulkijana.
Alueellisten toiminnanjohtajien yhteystiedot sekä lisätietoa Kirkon keskusteluavun
palveluista löytyvät keskusteluavun verkkosivuilta.
Lisätietoa: Kirkon keskusteluavun asiantuntija Titi Gävert, kirkkohallitus, p. 050
3264789, titi.gavert@evl.fi
www.kirkonkeskusteluapua.fi

Tervetuloa radioraamattupiiriin
www.radioraamattupiiri.fi

Raamattu on maailman tärkein kirja. Moni
haluaisi tutustua siihen paremmin, mutta ei
ehkä tiedä, miten pääsisi alkuun. Paras tapa
tutustua Raamattuun on lukea sitä yhdessä
toisten kanssa ja keskustella luetusta. Tällaisia raamattupiirejä kristityt ovat pitäneet
jo pitkään. Nyt raamattupiiri tulee myös radiosta, Radio Dei (93,4).

Rovaniemen lentokentällä oli vuonna 2015 kaikkien aikonen vilkkain vuosi matkustajamäärän noustessa
lähes 0,5 miljoonaan.

Keväällä 2016 tutkimme ensimmäistä Johanneksen, Pietarin, Juudaksen ja Jaakobin kirjeitä. Sinäkin voit oman perustaa
raamattupiirin kotiisi! Kutsu vain rohkeasti mukaan muutama ystävä. Kuunnelkaa
tiistaisin radioraamattupiiri ja jatkakaa sen
jälkeen keskustelua. Välillä kokoonnumme kaikki ryhmät seurakuntakodilla yhdessä kuuntelemaan lähetystä ja keskustelemaan!

Oppaat avuksi: Raamattupiirityöskentelyn
tueksi Perussanoma on julkaissut jo useita
Eero Junkkaalan kirjoittamia Oppaita. Kirjoja saa Ilopysäkiltä, Rovakatu 24, p. 016
344063 tai www.perussanoma.fi, tilauspalvelu@perussanoma.fi.
Arvonnat: Joka kuukausi radioraamattupiirien kesken arvotaan kirjapalkinto. Ilmoita piirisi mukaan osoitteella aino.viitanen@
sro.fi. Myös Vuokatinrannan lomaviikon arvonta on joka vuosi!
Lähetysajat 2016: Radioraamattupiiri lähetetään Radio Deissä (93,4) joka tiistai klo
18.30–19.00. Kevätkausi kestää 24.5.2016
saakka.
Lämpimästi tervetuloa mukaan! Lisätietoa antaa keskikaupungin kappalainen Sari Kuirinlahti
www.rovaniemenseurakunta.fi
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Mystisen sinetin arvoitus
Parikkalassa kuumana kesäpäivänä 1964 alle kouluikäiset veljekset Seppo ja Pertti leikkivät ulkona. He löysivät
leikin tiimellyksessä ”leimasimen.” Metallinen laatta oli noin viisi cm halkaisijaltaan ja siinä oli kummallisia, kippuraisia kirjaimia.
Esine on peräisin Rovaniemen seurakunnasta, mutta miten ihmeessä se löytyi Parikkalasta?
– Muistan yhä sen hetken kuin eilisen. Sähköpylvään juurella oli
röykkiö suuria kiviä. Kahden kiven välissä leimasinlaatta sitten
oli – pystyasennossa, aivan kuin
juuri siihen laitettuna. Otin sen
talteen ja menin heti näyttämään
sitä isälleni, kun en osannut vielä
lukea, Pertti Kekäläinen kuvaa
tapahtumaa yli 50 vuoden jälkeen.
Pertti muistaa lapsena leikkineensä esineellä paljon. Sillä sai
hienoja erivärisiä leimoja paperille. Esine oli hänelle arvokas ja
sitä säilytettiin kotona palkintokaapissa.
Veljesten setä Matti Kekäläinen asui nuorempana Tervolassa.
Hänen taskustaan sinetti ei kuitenkaan ollut peräisin. Perhe oli ostanut Parikkalasta talon 1963 ja oli
selvää, että laatta oli peräisin jo sitä edeltävältä ajalta.

Talon historiasta
Kekäläisten kotitalon olivat rakentaneet Aadolf ja Enni Saukkonen 1947. Nykyisen talon lähellä on raunioiden jäänteitä, joten tontilla on joskus ollut toinen
talo. Leimasimen historia voisi
liittyä paikan aikaisempiin vaiheisiin, Seppo Kekäläinen arvelee.
Talon omisti Aadolf Saukkosen
jälkeen Anna Myllys, jolta Kekäläiset ostivat talon 1963.
Saukkosen tiedetään olleen
luutnantti, ja tästä heräsikin teoria, että voisiko hän liittyä tapahtumiin.
– Vuonna 1944 miehiä lähetettiin eri puolilta maata Lappiin
saksalaisia häätämään. Olisiko
Aadolf kenties löytänyt sinetin
saksalaisten tuhojen jäljiltä ja
tuonut sitten aarteen tullessaan
Parikkalaan, Seppo pohtii.
Mutta Kekäläisten naapurissa lapsuutensa ajan asunut Kari Saukkonen tiesi kertoa, ettei
Aadolf ollut Lapin sodassa. Aadolf Saukkonen oli Kari Saukkosen isän isän veli.
Pertti palaa ajatuksissaan esineen löytöpaikalle.
Tilalle oli tullut sähköt vuonna 1954. Leimasin oli löytynyt
sähköpylvään juurelta kivikasasta. Ehkä hän, joka pystytti sähkö-

pylvään, tiputti leimasimen, arvelee Pertti.

Muistikuva kirjeestä
Leimasimessa on vahvat urat, joten se voi hyvin olla myös sinetti, joilla kirjeitä suljettiin. Sinetissä lukee Rovaniemen seurakunta ja siinä on seurakunnan perustamisvuosiluku 1632. Sama kuva
löytyy lukuisista seurakunnan dokumenteista, mm. Eino Mäkisen
1954 julkaisemasta teoksesta Rovaniemi, kirkko ja seurakunta.
Rovaniemen
kirkkoherrana
1978–95 toiminut rovasti Ilmo
Pulkamo muistelee saaneensa virastoon kirjeen, jossa oli piirrettynä sinetin kuva.
Kirjettä ei toistaiseksi ole löytynyt, mutta luultavaa on, että kirjeen lähettäjä on veljesten edesmennyt setä Martti Kekäläinen,
joka oli ottanut kuvan sinetistä
löytöhetkellä ja joka toimittajana
ehkä oli kiinnostunut mystisen sinetin tarinan selvittämisestä.

Johtolankana sähköpylväs
Yksi johtolanka mystisen sinetin ratkaisemiseksi on siis sähköpylväs. Aadolf Saukkonen, joka
oli joukkueen johtaja, sai käyttää miehiä melko vapaasti myös
oman tilan töihin. Hänellä olikin
rajamiehiä talkoissa kotimökkinsä sähköistystyössä 1954.
Sinetti on saattanut pudota sähköpylvästä pystyttäneen rajamiehen taskusta kivien väliin.
– Tila on Kolmikannassa, jossa on edelleen olemassa vartio.
Kenties Kolmikannan vartiolla oli tallessa vanhoja sotilaspukuja.
Kaikista vaatteista oli pula
kauan sotien jälkeen ja vanhoja sotatamineita käytettiin vielä
pitkään likaisimmissa työhommissa. Ehkä Aadolfin talkoissa
olleilla rajamiehillä oli päällään
juuri näitä vaatteita.
– Uskon vankasti, että sinetti on löytynyt Rovaniemen kirkon savuavan kivijalan tienoilta, josta sen on löytänyt suomalainen sotilas. Tosin sotilailla oli
ehdoton kielto sotalain vallitessa

Kuvan on ottanut veljesten setä Martti Kekäläinen, joka oli sanomalehti Karjalaisen toimittajana Imatralla tuohon aikaan. Kuvassa on vasemmalla Pertti Kekäläinen ja oikealla Seppo Kekäläinen.
rangaistuksen uhalla olla koskematta mihinkään yksityiseen tai
julkiseen omaisuuteen, etenkään
kirkon, jota arvostettiin todella
paljon. Vuosikymmenet sinettiä
on pidetty sotamuistona.
Mutta kuka sinetin löysi? Aika
näyttää jääkö tämä ikuiseksi arvoitukseksi.
Harriet Urponen

Sinetin halkaisija on 5,5 cm ja paksuus
1,5 mm. Materiaali on jotakin metallia.
Perheellä ei ole tietoa laatan rahallisesta arvosta.
Sinetin merkki on kenties ensimmäinen
seurakunnan virallinen logo. Kuvana se
löytyy monista paikoista, kuten Mäkisen teoksesta Rovaniemi, kirkko ja seurakunta (1954).
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Liity
Rovaniemen
seurakunnan
facebook
-ryhmään ja
osallistu
keskusteluun!

Hengellistä elämää verkossa

Pääsky

”Kirkkokansasta on tullut verkkokansa”, toteaa tietotekniikan professori ja pastori Erkki Sutinen
Kotimaa -lehdessä. Teologina hän on uskoo digitaalisuuden muuttavan kirkkoa tulevaisuudessa
enemmän kuin uskallamme kuvitellakaan.
Omaa uskoa on mahdollista ravita myös verkossa, josta löytyy
monenlaisia vaihtoehtoja eri tarpeisiin. Palveluja tulee koko ajan
lisää ja toisaalta niitä katoaa nopeasti. Tässä on muutamia vinkkejä uskonelämän rikastuttamiseen.
Aina kannattaa muistaa lähdekritiikki ja suhtautua kriittisesti
verkossa oleviin sisältöihin, etenkin silloin, jos palveluntarjoaja ei
ole tiedossa. Tässä jutussa esillä
oleviin palveluihin sisältöä tuottaa Suomen evankelisluterilainen
kirkko ja sen seurakunnat.

pahtumista. Facebookin kautta voi
myös lähettää kysymyksiä mieltä
askarruttavista asioista.
Rovaniemen seurakunnan opiskelijatoiminnalla ja lapsi- ja perhetyöllä on omat Facebook -ryhmänsä. Nuorisotyön ryhmä on nimeltään Aikku.
Facebookissa on lukuisia mielenkiintoisia ryhmiä, joissa voi
käydä keskustelua eri teemoista.
Esim. Suhdeklinikka tavoittaa ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa, Usko hyvän tekemiseen nostaa
esiin arkisia teemoja, jotka nostavat ja kantavat.

Facebook

Kirkon tarjoamat palvelut

Kirkko on myös Facebookissa.
Kun tykkäät Kirkko Suomessa -sivusta, saat uutisvirtaasi pitkin viikkoa tuoreita ja ajankohtaisia kristittyjä koskettavia aiheita.
Sivulla on tilaa keskustelulle, kysymyksille, erilaisuudelle
ja epävarmuudelle. Sillä halutaan
vastata ihmisten pyhän kaipuuseen
luterilaisista lähtökohdista käsin.
Sivulla voit käydä myös yksityisiä
sielunhoidollisia keskusteluja tietoturvallisessa lyhytviestipalvelussa eli chatissa, kirkon työntekijän
kanssa arkisin klo 12–20.
Rovaniemen seurakunnalla on
oma Facebook -ryhmä, johon liittymällä saat ajankohtaista tietoa ta-

Evl.fi/kappeli on Kirkon tiedotuskeskuksen ylläpitämä hengellinen
eväskori verkossa. Siellä on rukouksia luettavaksi ja kuunneltavaksi ja Sana sinulle -tekstejä. Voit
myös tutustua uskon juuriin.
Virtuaalikirkko on evankelisluterilaisen kirkon internetkanava,
jossa on laaja videoarkisto mm.
messuja ja konsertteja. Virtuaalikirkossa tulee suoria lähetyksiä
sunnuntaisin.
Kirkonkeskusteluapua.fi on uudistettu ja laajennettu palvelu, joka on kehitetty laajentamalla tuoteperhe Palvelevan Puhelimen ympärille. Voit keskustella koulutetun
päivystäjän kanssa puhelimella,

kirjeellä, Palvelevassa netissä tai
chatissa.

Seurakuntien sivut
Rovaniemen seurakunnan verkkosivulla julkaistaan viikoittain Sana viikon varrelle -hartauskirjoitus. Siinä on kommentointimahdollisuus, jota tosin harvoin kukaan käyttää. Alusta mahdollistaa
keskustelun verkossa. Esirukouspyynnön voi lähettää seurakunnan
verkkosivujen kautta ja on suuri
ilo, että tätä mahdollisuutta käytetään paljon. Näin yksittäisten ihmisten rukoukset pääsevät osaksi
rukouspiirin tai jumalanpalveluksen esirukousta.
Seurakuntien sivuilta löytyy
vaihtelevasti hengellistä sisältöä.
Uskotoivorakkaus.fi on Helsingin seurakuntayhtymän sivusto,
jossa on paljon kiinnostavaa, hengellistä sisältöä ja mm. chat.
Myös joidenkin seurakuntien
lehdistä on verkkoversiot, ks. esim.
Valomerkki.fi.

Youtube
Videokanavat ovat yhä yleisemmin
myös kirkon käytössä.
Kirkollakin on oma Youtube -kanavansa, jossa on monenlaisia tervehdyksiä, näkökulmia ja puheenvuoroja ajankohtaisista teemoista.

Hengellistä musiikkia ja videoita
hengellisistä tilaisuuksista löytyy
laidasta laitaan.

TV ja Radio
Yle Areenasta löytää radiohartaudet, tv-jumalanpalvelukset ja muitakin hengellisiä ohjelmia.
Pisara on Ylen ja kirkon yhteistuotantona toteutettu sarja, jossa
joka viikko Raamattua avataan eri
paikoissa ja elämäntilanteissa.
TV 7 tarjoaa hengellistä ohjelmaa ja palvelee osoitteessa tv.7.fi.
Mobiilikirkko.fi on myös älypuhelimissa hyvin toimiva sovellus,
jossa on hartauksia, rukouksia, lohdun sanoja ja muuta hengellistä sisältöä. Voit pitää esimerkiksi oman
saunaretriitin Mobiilikirkon kaavan mukaan tai kokeilla, minkä rukouksen rukouskone arpoo sinulle.

Blogit
Bloggaus on monen kristityn harrastus.
Seuraamalla hengellisiä blogeja,
voit osallistua keskusteluun kommentoimalla tekstejä, jakamalla
niitä omissa some-kanavissa esim.
Facebookissa tai Twitterissä.
Runsas määrä kristillisiä blogeja
löytyy kotimaa24.fi/blogit -osoitteesta.
Harriet Urponen
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Ilta ystävyydelle 14.2.
Avautuvien ovien
kynnyksellä odottaa ilo.
Sytytetään kaikki valot,
aloitetaan juhla!
Ystävyyden talossa ei kukaan ole vieras.
– Pia Perkiö –
Illan aikana kerätään kolehti Yhteisvastuukeräyksen hyväksi, jonka avulla autetaan nuorten syrjäytymistä.
Ohjelmaa ovat toteuttamassa
Ave-kamarikuoro, Harriet Urponen, Salla Korteniemi, Sanna Kerola, Timo Kotilainen ja Ulla &
Mauri Miettunen. Olet sydämellisesti tervetullut mukaan! Vapaa
pääsy!
Ulla Miettunen

Ystävänpäivän iltana 14.2. klo 18
kokoonnumme kirkkoon viettämään iltaa ystävyydelle.
Illan ohjelma tarjoaa lauluja ja
runoja ystävyyden teeman alla.
Runojen ja laulujen jälkeen ilta
kaartuu yhteiseen ehtoolliseen. Ystävät ja rakkaat alttarikaaren tällä
ja toisella puolella polvistuvat yhdessä. ”Tule, sillä kaikki on valmiina.”

Lapsikuoro Valonlähde on äänittänyt Jukka Salmisen kanssa Tarinasafari -levyn.

Muurolan Martat
mukana YV-lounaalla

Lapsikuoro Valonlähde
ottaa uusia laulajia
Valonlähde -kuoro harjoittelee
torstaisin klo 16.30–17.30 seurakuntakodin yläsalissa, osoitteessa Rauhankatu 70 G. Kuorossa lapsen musikaalisuus kehittyy ja hän oppii uutta jatkuvasti. Kuorolaulu harrastuksena opettaa positiivista elämänasennetta, ryhdikkyyttä, oman
itsen ja toisen kuuntelua ja kehonhallintaa. Kuorossa opitaan

äänenhuoltoa, josta on iloa läpi
koko elämän ajan.
Ohjelmistossa on iloisia ja
mukaansatempaavia kristillisiä lauluja. Kuoro sopii hyvin
koululaisen
harrastukseksi.
Kuoronjohtajana toimii Sari
Laitila. Tervetuloa kaikki laulamisesta kiinnostuneet koululaiset torstaisin seurakuntakodille!

Sunnuntaina 7.2. on Muurolan kappelilla perhekirkko, yhteisvastuulounas ja
2 € kirppari. Kirkkohetken jälkeen tarjolla on hernekeittoa ja laskiaispullakahvit, herkkuja loihtivat Muurolan Martat.
Lounaasta vapaaehtoinen maksu.
Lounaan yhteydessä on 2 € -kirpputori, johon voit tuoda tarpeetonta tavaraa myytäväksi Yhteisvastuun hyväksi. Myytävää tavaraa otetaan vastaan tapahtuman yhteydessä. Lapsille on onnenpyörä. Lisätietoja Laila Juntilta puh.
0400-152 243.

talviallakka
Tarkemmat tiedot kulloinkin lähipäivien tapahtumista näet
Uusi Rovaniemi-lehdestä keskiviikkoisin ja seurakunnan kotisivuilta www.rovaniemenseurakunta.fi

ROVANIEMEN KIRKKO
Sunnuntaisin klo 10 messu kirkossa.
Tiistaisin klo 8.30 Aamun rukoushetki kirkon sakastissa.
Keskiviikkoisin klo 18 arki-illan ehtoollinen kirkossa.
31.01. klo 10
07.02. klo 10
11.02. klo 10
13.02. klo 18
14.02. klo 10
14.02. klo 18
21.02. klo 18
27.02. klo 18
28.02.

messu, vaalinäyte Kalle Elonheimo.
messu, vaalinäyte Kari Yliräisänen.
lasten laskiaiskirkko.
kuorokonsertti, Sulasol-Lapin piirin kuorot.
Vapaa pääsy, ohjelma 10€.
messu, vaalinäyte Pentti Tepsa.
Ilta ystävyydelle–musiikkia, runoja, ehtoollinen. Vapaa pääsy,
kolehti Yhteisvastuulle.
Oulun Poliisilaulajien ja Lapin Lauluveikkojen
konsertti. Vapaa pääsy, ohjelma 10€.
Partiomessu, kolehti Yhteisvastuukeräyksen
hyväksi.
kirkkoherranvaali klo 10 pidettävän messun
jälkeen jatkuen klo 20 saakka.

27.02. klo 18
28.02. klo 15

kappelissa nuorten Yv-Donkkis.
kappelissa messu.

29.01. klo 18
31.01. klo 18

kappelissa nuorten Donkkis.
kappelissa messu.

01.02. klo 10
kappelissa lasten Laskiaiskirkko.
02.02. klo 14.30–16 Retriittivenyttely aloittaa kevätkauden
Hillakirkolla, Hillapolku 9.
07.02. klo 13
kappelissa messu. Kirkkokahvit.

07.02. klo 11
09.02. klo 18

07.02. klo 15–17 kappelilla laskiaissunnuntain pihapuuhapäivä.
09.02. klo 11–13 kappelilla Laskiaislounas.
Hernekeittolounaan hinta 8 €.
Omiin astioihin 7€/ litra. Järjestää
Korkalovaaran lähetyspiiri.

14.02. klo 16
21.02. klo 14
23.02. klo 18

kappelissa perhekirkko. YV-lounas.
Kivitaipaleen diakoniailta Pirjo ja Kari
Kivijärvellä, Ranuantie 2145.
kappelissa virsi-ilta, kahvit klo 17.30 Hirvaan
diakoniakylätoimikunnan hyväksi.
kappelissa messu.
kappelissa perhepyhäkoulu.
Alakorkalon kinkerit Pirkko ja Heikki
Niemellä, Satakynnenpolku 16.
Rautiosaaren kinkerit Raija ja Antti Perkkiöllä,
Kotiahontie 39.
kappelissa nuorten Yv-Donkkis.
kappelissa kinkerit messun jälkeen,
kirkkokahvit.
Leipeen kinkerit Marja-Leena Asunmaalla,
Pisantie 662.

Kirkkoherraehdokkaiden vaalilöylyt, Kalle
Elonheimo.

KORKALOVAARA-YLIKYLÄ
31.01. klo 13

10.02. klo 18–19.30 Hillakirkolla nuortenilta. Yllätä ystäväsi-tule tekemään Ystävänpäivälahja. Tapahtuma
7–18-vuotiaille.
14.02. klo 13
kappelissa messu. Saamelaisten kirkkopyhä.
Kirkkokahvit.
21.02. klo 13
kappelissa messu. Kirkkokahvit.
24.02. klo 18
Hillakirkolla varhaisnuorten Donkkis.

KESKIKAUPUNKI
02.02. klo 10
04.02. klo 18

lasten laskiaiskirkko Viirinkankaan kappelilla.
Pyhiinvaellus Raamatun halki srk-keskuksen
salissa.
06.02. klo 17
srk-keskuksessa nuorten aikuisten OMA-ilta.
07.02. klo 15
Yhteisvastuukeräyksen avaus srk-keskuksen
juhlasalissa.
07.02. klo 18–21 kryptassa nuortenilta, messu klo 19.
10.02. klo 13
srk-kodin yläsalissa Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus.
10.02. klo 18
Norvajärvellä miesten saunailta, lähtö klo
17.45 srk-keskuksesta, Rauhankatu 70.
Kirkkoherraehdokkaiden vaalilöylyt, Kari
Yliräisänen.
11.02. klo 18
srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
12.–13.02.
Yhteisvastuun Lipaskeräystempaus ostosmarkettien edessä.
18.02. klo 18
srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
20.02. klo 17
srk-keskuksessa nuorten aikuisten OMA-ilta.
22.–26.02. klo 9–18 kirkkoherranvaalien ennakkoäänestys seurakuntakeskuksessa.
24.02. klo 13
srk-kodin yläsalissa Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus.
24.02. klo 18
Norvajärvellä miesten saunailta, lähtö klo
17.45 srk-keskuksesta, Rauhankatu 70.

kappelissa messu. Kirkkokahvit.

OUNASJOKI
31.01. klo 12
31.01. klo 15

Maijasen kappelissa hartaus. Kirkkokahvit.
Sinetän kappelissa perhekirkko.
Välipalatarjoilu, puuhapaja.

14.02. klo 15

Sinetän kappelissa messu. Gideonien vierailu. Kirkkokahvit.
Meltauksen kappelissa Virsikirja tutuksi-ilta.
Sinetän kappelissa varhaisnuorten Donkkis.

24.02. klo 18
25.02. klo 18

OUNASVAARA
30.01. klo 18
31.01. klo 15

kappelissa nuorten Donkkis.
kappelissa messu.

05.02. klo 9
07.02. klo 15
13.02. klo 12

kappelissa lasten Laskiaiskirkko.
kappelissa messu, kirkkokahvit.
kappelissa YV-soppaa ystäville –
Yhteisvastuun hyväksi. Lihakeittoa soppatykistä 1€. Livekahvila, kahvia ja pullaa 2 €
sekä nuorten esittämää ohjelmaa.
kappelissa Pyhät Meiningit- messu ja perhetapahtuma.
kappelissa messu, Mikko Reijonen.

14.02. klo 15
21.02. klo 15

ALAKEMIJOKI

11.02. klo 18

24.02. klo 18
26.02. klo 18
28.02. klo 11
28.02. klo 13

YLÄKEMIJOKI
28.01. klo 10.30 Tennilä-Viirin kinkerit Kylätalolla.
07.02. klo 12
08.02. klo 18
10.02. klo 18
15.02. klo 18
21.02. klo 10
23.02. klo 14

Viirin kappelissa Laskiaiskirkko.
Auttinseudun, Autti-Pajulampi-Pirttikoski,
kinkerit Auttin kappelilla.
Juotaksen kinkerit Reino Lohelalla.
Vanttauskosken kinkerit Viirin srk-kodilla.
Auttin kappelissa ja klo 12 Viirin kappelissa
messu.
Pekkalan kinkerit, Kaihuanmutka 33.

SAAREN-NAMMANKYLÄT
28.01. klo 18
31.01. klo 13

Aapakirkossa Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus.
Jouttikeron kappelissa messu.

08.–11.02. klo 9 ja 10 Aapakirkossa lasten Laskiaiskirkko.
11.02. klo 18
Aapakirkossa Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus.
14.02. klo 13
Jouttikeron kappelissa messu.
25.02. klo 18
Aapakirkossa Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus.
28.02. klo 11
Aapakirkossa jumalanpalvelus ja 4-synttärit.
28.02. klo 13
Jouttikeron kappelissa messu.

