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PÄÄKIRJOITUS | Kari Yliräisänen, kirkkoherra

Vaikutat seurakuntavaaleissa vain äänestämällä

Ensin on
kuultava
hiljaisuus
Arjen keskellä juttelemme
ihmisten kanssa paljolti sillä tavoin, että kuunnellessamme samalla mietimme,
miten kommentoisimme ja
vastaisimme kuulemaamme. Se on kovin luonnollista vuorovaikutusta.
Siinä hetkessä, kun pohdimme, mitä sanoisimme tai
väliin sanomme miettimättä,
me lakkaamme kuuntelemasta. Silloin minä täyttää
tilan niin, ettet sinä enää
mahdu siihen.
Me elämme itsestämme
ja kokemusmaailmastamme
käsin. Toiseuden kohtaaminen on meille vaikeaa. Sinun
kuunteleminen edellyttää
minulta tyhjän tilan raivaamista itseeni. Ensin on
kuultava hiljaisuus.
Rakastaa lähimmäistä kuin
itseään on koko olemistamme koskettava haaste. Miten
kohtaan sen, että sinä olet
toisenlainen kuin minä.
Minä koen saman tilanteen
eri tavoin kuin sinä. Sinä
uskot vilpittömästi toisin
kuin minä. Me sanoitamme
kokemuksiamme ja uskoamme omalla erityisellä
tavallamme.
Vaikeuksista huolimatta,
meillä on tarve rakentaa yhteyttä toiseutemme välille.
Kun hiljaisuus välillämme
saa puhua ja tulee kuulluksi, yhteydestä muodostuu
rakastava kolmas, elämän
antaja ja ylläpitäjä. Pyhä
tavoittamaton, jota sanoillamme hapuillen koitamme
omistaa.
Sanna Kerola
Sairaalapappi

SEURAKUNTAVAALIT käynnistyvät
ensi viikolla ennakkoäänestyksellä. Seurakuntalaiset valitsevat 33 kirkkovaltuutettua nelivuotiskaudelle 2019-2022.
Äänestäminen on tehty helpoksi. Sen
voi tehdä vaikkapa kauppareissulla. Kolmessa suuressa kauppakeskuksessa, Citymarketissa, Prismassa sekä Revontulessa
on äänestyspiste tiistaista lauantaihin.
Myös seurakunnan omat toimipisteet
palvelevat äänestäjiä, kirkkoherranvirasto
päivittäin ja maaseutukappelit erikseen
sovittuina päivinä, Maijasta lukuun ottamatta.
Myös opiskelijat pääsevät antamaan
äänensä helposti, kun äänestyspiste on
tarjolla yliopiston lisäksi Lapin ammattikorkeakoulun Rantavitikan ja Viirinkankaan kampuksilla. Toki kaikki äänestyspisteet ovat avoimia kaikille äänioikeutetuille
käydä äänestämässä.
Kotiäänestys on tarkoitettu avuksi niille,
joilla on erityinen vaikeus päästä äänestämään liikuntarajoitteisuuden vuoksi.
ÄÄNESTYSAKTIIVISUUDEN mataluus on leimannut seurakuntavaaleja
vuosikymmeniä. Rovaniemen seurakuntavaaleissa äänestysprosentti on viime
aikoina ollut välillä 13–17.
Aiheellisesti voidaan kysyä, toteutuuko
aito demokratia, jos äänestysprosentti on
10–20 %.
Erilaiset aktivointikampanjatkaan
eivät ole saaneet joukkoja liikkeelle. Joka
tapauksessa demokratia toteutuu ainakin
siten, että tarjotaan mahdollisuus vaikuttaa äänestämällä.
Miksi seurakunnan vaalit kiinnostavat
vain murto-osaa seurakuntalaisista? Katsotaanko, että ne ”uskomisen asiat” ovat niin
kaukaisia, ettei niistä jaksa kiinnostua?
Monen mielessä saattaa olla myös mielikuva vanhanaikaisesta kirkosta: papit
kulkevat mustissa vaatteissaan ja moittivat
seurakuntalaisia saarnoissaan, virret veisataan tuskaisen laahaavasti.
Muutenkin toiminta saatetaan mieltää
synkisteleväksi, ilottomaksi ja elämää
rajoittavaksi. Mieleen tulee yhden kohta-

”

Seurakunta
on seurakuntalaistensa
näköinen,
kun lähdetään
mukaan.

laisen tunnetun yritysjohtajan iltapäivälehteen antama haastattelu muutama vuosi
sitten.
Totta varmaan on sekin, että jotkut ajattelevat seurakunnan hoitavan leiviskäänsä
ihmisten auttamiseksi hyvin, eivätkä katso
tarvetta siihen sen kummemmin osallistua,
kommentoida tai vaikuttaa. Ehkä heitä on
jopa suurin osa seurakuntalaisista?

ÄÄNESTYSAKTIIVISUUDEN alhaisuus korostuu suurissa taajamissa. Niissä

VIIKON SANA |
Ohje hyvään
elämään
Olkaa kaikki yksimielisiä, jakakaa toistenne ilot ja surut, rakastakaa toisianne ja olkaa hyväsydämisiä ja nöyriä.
Älkää vastatko pahaan pahalla älkääkä
herjaukseen herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa. Siihen teidät on kutsuttukin, jotta perisitte siunauksen.
Sillä se, joka tahtoo rakastaa elämää ja
haluaa nähdä hyviä päiviä, hillitköön
kielensä pahoista sanoista ja huulensa
valhetta puhumasta. Kääntyköön hän
pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen. Sillä
Herran silmät katsovat hurskaiden
puoleen,hänen korvansa kuulevat heidän rukouksensa, mutta Herran kasvot
kääntyvät pahantekijöitä vastaan.
1. Piet. 3: 8–12

Rukous
Rakas taivaallinen Isämme.
Me olemme saaneet paljon anteeksi.
Auta meitä muistamaan,
että rakkautesi on lahjaa,
jota emme ole mitenkään voineet
ansaita.
Tiedät, miten helposti näemme
virheitä toisissa ihmisissä.
Auta meitä ymmärtämään,
että sinä rakastat jokaista ihmistä
samanlaisella rakkaudella
kuin olet rakastanut meitä.
Anna meille ymmärtäväinen
ja anteeksiantava mieli.
Kuule rukouksemme Jeesuksen
tähden.
Aamen

muuttoliike virtaa ja yhteisöt ovat pieniä,
niinpä äänestäminen on haastavaa, koska
ehdolle asettuneita ei tiedä eikä tunne.
Tässä kohden voi mainostaa vaalikonetta, jonka avulla pääsee tietyssä määrin
peilaamaan ehdolle asettautuneiden
arvomaailmaa ja ajatuksia omiinsa. Ehkäpä sen kautta löytyy oma ehdokas, jota
äänestää.
Seurakunnat saavat aika ajoin moitetta
myös byrokraattisuudesta. Sitä ei kaikilta
osin ole kieltäminen, mutta on huomattava, että seurakuntaa julkisoikeudellisena
yhteisönä säätelevät lait ja asetukset, joita
toiminnassa on noudatettava. Niiden
mukaan on toimittava esimerkiksi väestörekisterin ylläpidossa, hautaustoimessa ja
hallinnossa.
Toki joissain määrin esimerkiksi hallintoelimiä voidaan vähentää, mutta samalla
on huomattava, että niiden hoitamat asiat
siirtyvät jollekin toiselle hallintoelimelle
huoleksi. Kehittäminen kannattaa aina
silloin, kun sen vaikutuksena seurakuntalaisten palvelu jouhevoituu.
Ken avoimin mielin haluaa tutustua
moderniin Rovaniemen seurakuntaan,
kokee varmasti ahaa elämyksiä. Toiminta
on avointa, iloista, kuuntelevaa, keskustelevaa ja omalle pohdinnalle tilaa antavaa.
On toki myös vakavailmeistä työtä.
Ajatelkaamme vaikkapa kohtaamisia
yllättävän elämänkriisin, menetyksen ja
surun, kokeneiden kanssa. Silloin ollaan liikkeellä sata lasissa apua ja toivoa
antamassa hiljaisella nöyryydellä. Ne ovat
työtä, joista ei suurta ääntä pidetä.
Kristillisen seurakunnan toiminnan
ja palvelutyön tähtäyspiste on ihmisen
kokonaisvaltainen ajallinen ja iankaikkinen
hyvä.

VAIN ÄÄNESTÄMÄLLÄ voi vaikuttaa
asioiden ja toiminnan kehittämiseen
myös seurakunnassa. Seurakunta on
silloin seurakuntalaistensa näköinen,
kun sen elämään ja toimintaan lähdetään
mukaan. Jokaiselle löytyy oma paikka.
Liikkeelle voi lähteä nyt osallistumalla
seurakuntavaaleihin. Äänestämällä.

Pääskyn
terveiset
PÄÄSKY on jälleen liitänyt seuraa-

si tuomaan valoa ja lukuhetkiä
vuoden pimeimpään aikaan.
Tähän vuodenaikaan sijoittuu myös pyhäinpäivä,
jolloin on aika muistaa ja
muistella.
Marraskuussa valitsemme uusia päättäjiä seurakuntavaaleissa. Äänestämällä
voit parhaiten vaikuttaa oman seurakuntasi tulevaisuuteen. Vaalipääsky tarjoaa
kattavan esittelyn ehdokkaista ja ajankohtaisista vaaliteemoista.
Kiitos, että avasit Pääskyn ja samalla
oven seurakunnan maailmaan. Mielenkiintoisia lukuhetkiä!
Terveisin
Pääskyn toimitus
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Kirkko avoinna
hiljentymiseen
ja matkailijoille
KIRKKO on avoinna hiljentymistä ja myös
matkailijoita varten maanantaista 3.12. lähtien aina loppiaiseen 6.1. saakka päivittäin
kello 9–21. Kirkon aukioloaikana on paikalla
kirkon opas.

Avioliiton esteiden
tutkinta tai virkatodistus
sähköisesti
ROVANIEMEN seurakunnan kirkkoherranvirasto tarjoaa myös sähköisiä palveluja. Ne
ovat ajasta ja paikasta riippumattomia palveluita, joita voi käyttää silloin, kun itselle
parhaiten sopii. Palvelu on käytettävissä
verkossa joka päivä vuorokauden ympäri.
Avioliiton esteiden tutkinta on mahdollista tilata osoitteesta www.esteidentutkinta.
fi. Tämän valtakunnallisen palvelun tarjoaa
Suomen evankelis-luterilainen kirkko.
Sähköinen virkatodistus on tilattavissa 1.11.
alkaen osoitteesta www.rovaniemenseurakunta.fi/virkatodistus.
Kaikki kirkkoherranviraston palvelut
löytyvät seurakunnan verkkosivuilta Info ja
asiointi –osiosta.
Edelleen on mahdollista asioida kirkkoherranvirastossa osoitteessa Rauhankatu 70
A, avoinna arkisin klo 9-15, torstaisin kello
9–17. Kirkkoherranvirastossa palvellaan myös
puhelimitse 016 335 5200.

SANNA KROOK

Kalevala Koru Oy:n toimitusjohtaja Riitta Huuhtanen (vas), Rovaniemen Kalevalaisten varapuheenjohtaja Maria-Liisa
Juntunen, puheenjohtaja Sisko Ylimartimon kädessä uunituore juhlakirja Elonkeraista, Kalevalaisten Naisten Liiton
puheenjohtaja Ildikó Lehtinen ja toiminnanjohtaja Sirpa Huttunen.

Rovaniemen Kalevalaiset ry
juhlii 70 vuottaan
taidemuseolla on esillä muun muassa Rovaniemen kansallispuku sekä Rovaniemen seurakunnalle lahjoitetut
kolme vihkiryijyä; vuonna 1958 Rovaniemen kirkkoon,
1985 Ounasrinteen kappelille ja 1994 Korkalovaaran
kappeliin.

KALEVALAISTEN Naisten Liitto ry järjesti
vuosikokouksensa syyskuun lopulla Rovaniemellä.
Samassa yhteydessä Rovaniemen Kalevalaiset ry juhli
70-vuotista taivaltaan. Kalevalaisten Naisten liitto on
sitoutumaton perinne- ja kulttuurijärjestö. Liittoon
kuuluu Suomessa ja Ruotsissa 60 jäsenyhdistystä, joissa
jäseniä on noin 3500.
ROVANIEMEN Kalevalaiset Naiset ry:n nimi on tänä
vuonna muutettu Rovaniemen Kalevalaiset ry:ksi, koska
toiminnassa on mukana myös miehiä. Juhlanäyttelyssä

JUHLAVUODEN kunniaksi yhdistys on julkaissut
Sisko Ylimartimon ja Päivi Rahikaisen toimittaman
kirjan Elonkeraista, joka on vanha kalevalainen sana, se
merkitsee elinvoimaa, joka on omiaan luomaan henkistä
vaurautta ja hyvinvointia.

JENNI RAUTAVAARA

ILARI KINNUNEN

Harvinainen vierailija
kirkonmäellä
SUNNUNTAINA 30.9. kirkonmäellä tehtiin erittäin
harvinainen lintuhavainto, kalliopääsky.
Ilari Kinnusen ottama kuva vieraasta maanantailta
1.10. tarkkailemassa seurakuntaa kirkon pääoven katoksen harjalla. Paikalle oli ehtinyt lintuharrastajia jopa Espoosta asti, ja bongarit kertoivat että tämä oli vasta neljäs
kerta kun kalliopääskyä Suomessa havaittiin.

Piispan virkaan
vihkimisen juhlallisuudet
OULUN hiippakunnan piispan tehtävässä
1.11. aloittava Jukka Keskitalo vihitään
virkaansa 11.11.2018. Hiippakunta toivottaa
kaikki sydämellisesti tervetulleiksi osallistumaan yhteiseen juhlaan ja saattelemaan
rukouksin uuden piispan tehtäväänsä!
Sunnuntai 11.11.
Piispan virkaan vihkiminen Oulun tuomiokirkossa klo 10.
Messu televisioidaan suorana YLE TV1 sekä
radioidaan Yle Radio 1 ja on seurattavissa
kokonaisuudessaan Virtuaalikirkossa (www.
virtuaalikirkko.fi). Televisioinnin vuoksi
kirkkoväkeä pyydetään saapumaan kirkkoon
jo 9.40 mennessä. Messu tulkataan viittomakielelle.

Napapiirin Tytöt ry 70 v

Avoimia virkoja

ON SIIS aika juhlien. Tervetuloa koko perheen tapahtumaan, kokemaan ja katsomaan, mitä kaikkea partio
onkaan.
Pitkää taivalta juhlitaan lauantaina 17.11. Pilkkeessä,
osoite Ounasjoentie 6, kello 14–17.
Juhlan päätteeksi lupauksen antavat seikkailijat, tarpojat ja samoajat. Pukeutumisessa toivomme partioasua.
Tapahtumassa kakkutarjoilu.
Napapiirin Tytöt ry:n hallitus

KANTTORIN virka (C-virka) uudelleen
haettavana 2.11. mennessä.
Viestintäpäällikön virka haettavana 9.11.
mennessä.
Molemmat viranhakuilmoitukset julkaistaan kirkon avoimissa työpaikoissa KirkkoHR
–rekryssä, jonne polku myös sivulta www.
rovaniemenseurakunta.fi/avoimettyopaikat.
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NYT |

HENKILÖ | Sari Arponen
Tällä palstalla ihmisten mietteitä ja kysymyksiä elämästä ja uskosta.

ROVANIEMEN SEURAKUNNAN KUVA-ARKISTO

Joulukeräys
– apua vähävaraisille
Rovaniemellä
VAIKKA apua tarvitaan ympäri vuoden,
korostuu sen tarve usein joulun aikaan.
Keräämmekin nyt joulua ajatellen avustusvaroja apua tarvitseville vähävaraisille
rovaniemeläisille ajalla 1.11.–30.11.2018.
Keräysvaroilla avustetaan työttömyydestä, velkakriiseistä ja yllättävästä hädästä,
kuten sairastumisista johtuvaan taloudelliseen ahdinkoon joutuneita rovaniemeläisiä.
Apu välitetään Rovaniemen seurakunnan
diakoniatyöntekijöiden kautta mittatilaustyönä esimerkiksi ruokaan, vaatteisiin tai
vaikkapa pesukoneen hankintaan.
Jo pienikin apu on tarpeen silloin kun se
raha puuttuu kokonaan. Lahjoittamalla voit
auttaa lähellä olevaa lähimmäistäsi. Jokaisen
autettavamme tilanne arvioidaan ja heidän
avun tarpeensa kartoitetaan.
Tiedustelut diakoniatoimiston toimistosihteeri Aila Jäntti, p. 040 583 0966.
Varoja tähän keräyskohteeseen kerää Kotimaanapu ry.
Keräys löytyy osoitteesta https://www.
lahjoitaapua.fi/kohde/joulukerays_2018_rovaniemi
KERÄYSLUPA RA/2018/857 Kirkkopalvelut ry Kotimaanapu, voimassa 1.10.2018–
30.9.2020, koko Suomi Ahvenanmaata
lukuun ottamatta, myöntänyt Poliisihallitus 28.9.2018
KOTIMAANAPU on kristillistä lähimmäisenrakkautta toteuttava hyväntekeväisyystoimija, jonka tuottama apu kohdistetaan
täysimääräisesti Suomeen.

Tavallinen päivä
ON AIVAN tavallinen helmikuun päivä, syömme
yhdessä lohipastaa ja juttelemme rakkaasta yhteisestä
harrastuksesta, hiihtämisestä.
Minun ei tarvitse koskaan ostaa karvapohjasuksia, kun
minulla on sinut, maailman paras suksien voitelija, kerron
hänelle. Hei, syön sitten lisää, kun tulen hiihtämästä, hän
huikkaa lähtiessään.
Aika kuluu, ovikello soi. Samalla muistan, että ovihan
on auki. Oikeastaan aavistan jo, että kaikki ei ole hyvin.
Ovella seisoo kaksi sinipukuista poliisia. Silloin tiedän
varmasti. Saammeko tulla sisään, he kysyvät. Ja sitten
nuo sanat. Puolisosi on menehtynyt hiihtoladulle. Sydän
jähmettyy, ei voi olla totta…
Rakas ystävä tulee yöksi. Ei jätä yksin, vaikka vakuutan
selviäväni. En olisi selvinnyt. Seuraavana päivänä puhelinsoittoja, surukukkia ja lapset saapuvat maailmalta.
ELÄMÄ JATKUU, niin uskomattomalta kuin se aluksi
tuntuukin. Ei rakkaus päätykään kuolemaan, vaan se
muuttaa muotoaan, kirkastuu. Aivan kuin hän olisi ohuen verhon takana, lähellä, auttaen meitä tänne jääviä.
Suhde muuttaa muotoaan surun ja lopullisen eron
keskellä. Surussa on niin monia tunteita, eikä vain yhtä

LÄNTISESSÄ perinteessä vietetään sielunmessuja,
requiemejä, poislähteneitä muistellen. Pyhäinpäivänä
me luterilaiset muistamme rakkaitamme viemällä kynttilän haudalle ja osallistumme kappeleiden hartaushetkiin. Kynttilämeri haudoille kertoo, ettei elämä pääty
kuolemaan vaan jatkuu rajan takana uutena ja kirkkaana. Itäisessä, ortodoksisessä perinteessä, toimitetaan
vainajien muistopalveluksia. Muistopalvelukset ovat
rakkauden ilmauksia vainajia kohtaan.
”Saata, oi Kristus, Sinun palvelijasi sielu lepoon pyhien
joukkoon, missä ei ole kipua, ei surua eikä huokauksia,
vaan on loppumaton elämä.”
Sari Arponen
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja

Pyhäinpäivänä on aika muistaa

”
Varo rukoilemasta
sitä mitä haluat,
saatat nimittäin
saada sen, mitä tarvitset.

kaavaa. Ikävä voi olla ruumiin kipua, kaipausta, helpotustakin, ja pelkoa siitä, miten selvitään eteenpäin.
Usein myös syyllisyys, viha ja kiukku nousevat pintaan.
Jälkeenjääville jää kaikesta huolehtiminen ja toinen vain
lähtee, vaikka tahtomattaan.
Jumalani auta minua selviämään ja ota rakkaani kotiin,
huokaamme. Poislähtenyt jättää tyhjän tilan täyttyä uudella, kun aika on.

MARRASKUUSSA, vuoden pimeimpään aikaan
vietettävä pyhäinpäivä on Suomessa hiljainen ja harras
päivä, jolloin omaiset vievät edesmenneiden läheistensä haudoille kynttilöitä, seppeleitä ja kukkia. Kirkoissa
pyhäinpäivä on viidenneksi suosituin kirkkovuoden
pyhistä.

Tommy Hellsten

PYHÄINPÄIVÄ on vainajien muistopäivä, jolloin
muistellaan aiempia kristittyjä sukupolvia ja kiitetään
kuoleman jälkeisestä elämästä.
Jumalanpalveluksissa muistetaan viime pyhäinpäivän
jälkeen kuolleita seurakuntalaisia. Monissa seurakunnissa
luetaan heidän nimensä ja heidän muistokseen sytytetään
kynttilöitä.
PYHÄINPÄIVÄN juuret ulottuvat ensimmäisille kristillisille vuosisadoille. Uskonsa tähden kuolleiden kris-

tittyjen muistopäiviä vietettiin heidän kuolinpäivinään.
300-luvulla ryhdyttiin viettämään erillisten muistopäivien lisäksi yhteistä kaikkien pyhien päivää.
Nykyään pyhäinpäivässä yhdistyvät kaikkien pyhien
päivä ja kaikkien uskovien vainajien muistopäivä. Siten
muistelun kohteena ovat sekä kaikki kristikunnan marttyyrit että muut uskossa Kristukseen kuolleet. Sana pyhä
ei kuitenkaan viittaa vain kuolleisiin. Jokainen Kristuksen
oma on pyhä. Hän on uskossa osallinen näkymättömästä
pyhien yhteydestä. Päivän perinteinen evankeliumi onkin
Jeesuksen vuorisaarnan alussa oleva autuaaksijulistus.

MYÖHÄISSYKSYSTÄ on eri kulttuureissa vietetty
juhlia, joissa liikutaan elämän ja kuoleman rajalla.
Luontokin on kuihtumassa ja kuolemassa talven lähestyessä. Pohjoisen pallonpuoliskon pimeys muistuttaa
sekin kuolemasta.

AJANKOHTAISTA 5

Pääsky 31.10.2018

Seurakuntavaaleissa valitaan
uudet luottamushenkilöt
SEURAKUNTAVAALEISSA valitaan kirkkovaltuuston jäsenet eli
luottamushenkilöt. He suunnittelevat ja rakentavat yhdessä työntekijöiden kanssa seurakunnan huomista. He suunnittelevat, kehittävät ja
ohjaavat seurakunnan toimintaa
sekä päättävät monista keskeisistä
seurakunnan hallintoon ja talouteen liittyvistä asioista.
Luottamushenkilöt päättävät
esimerkiksi
• seurakunnan
kirkollisveroprosentista,
talousarvioista ja monista muista
talousasioista
• rakennushankkeista
• avustuksista
• monista työntekijävalinnoista ja
uusista viroista
• seurakunnan toiminnan
painotuksista
LUOTTAMUSHENKILÖT äänestävät myös kirkolliskokousvaaleissa
eli valitsevat päättäjät kirkon ylimpään päättävään elimeen. Kirkolliskokous päättää esimerkiksi kirkon

oppiin liittyvistä kysymyksistä ja
koko kirkon taloudesta.
Kirkkolaissa määritellään luottamushenkilön toimintaa: ”Luottamushenkilön tulee edistää kirkon parasta
sekä toimia luottamustoimessaan
arvokkaasti ja tehtävän edellyttämällä tavalla” (KL 23:1).

KIRKKOVALTUUSTO valitaan

seurakuntavaalilla nelivuotiskaudeksi.
Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Kirkkovaltuusto tekee seurakunnan taloutta ja
viranhaltijoita koskevat tärkeimmät
päätökset ja valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon. Kirkkovaltuuston
päätösvaltaan kuuluvat esimerkiksi
päätökset seurakunnan toiminnan
ja talouden päälinjoista, kirkollisvero, rakennushankkeet ja uudet
virat. Kirkkovaltuuston erityiseen
toimivaltaan kuuluu valtuutettujen
äänioikeus hiippakuntavaltuuston,
kirkolliskokousedustajien ja piispan
vaalin maallikkovalitsijoiden vaalissa.

KIRKKONEUVOSTO johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa sekä
talouden ja omaisuuden hoitoa ja
toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä.
Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa suhteessa valtioon ja muihin
viranomaisiin, solmii seurakunnan
sopimukset ja edustaa oikeudellisissa toimissa. Kirkkoneuvosto valitsee suurimman osan seurakunnan
viranhaltijoista.
Lähde: Rasimus, R. Luottamushenkilöksi
seurakuntaan. Teoksessa seurakunnan
luottamushenkilön kirja 2019–2022.
Kirjapaja.
Seurakuntavaalit.fi

Vaalikeräyksellä autetaan
lapsia ja nuoria sekä naisia
Seurakuntavaalikeräyksessä 2018
kerättävät varat käytetään lasten ja
nuorten sekä naisten koulutukseen
ja syrjäytymisen ehkäisemiseen
Suomessa ja kehitysmaissa.

KIRKON ULKOMAANAPU rahoittaa
keräysvaroilla lasten ja nuorten koulutusta kehitysmaissa. Säätiö toimii
erityisesti nuorten koulutuksen parissa kaikista haavoittuvimmilla alueilla
ja tukee syrjäytymistä koulutuksen
kautta esimerkiksi Kambodzhassa,
Nepalissa, Myanmarissa, Ugandassa
ja Keski-Afrikan tasavallassa.
SUOMEN LÄHETYSSEURA ohjaa

kerätyt varat Lasten Pankkiin-

sa. Lasten Pankki edistää lasten
oikeuksien toteutumista eri puolilla
maailmaa. Se poistaa esteitä lasten
koulunkäynnin tieltä ja tuo turvaa
lasten arkeen.
Vuonna 2018 Lasten Pankki rahoittaa erityisesti lastensuojeluun ja
rauhankasvatukseen liittyvää työtä
Angolassa, Etiopiassa, Israelissa,
Kiinassa, Kolumbiassa, Pakistanissa,
Palestiinassa, Senegalissa ja Tansaniassa. Myös työ pakolaislasten koulunkäynnin tukemiseksi Lähi-idässä
jatkuu.

SUOMEN PIPLIASEURA rahoittaa
keräysvaroilla lukutaitotyötä 16 vähemmistökielellä neljässä Itä-Afri-

kan maassa: Etiopiassa, Keniassa,
Malawissa ja Tansaniassa.

KIRKKOPALVELUT kohdentaa varat vähävaraisten perheiden lasten
ja nuorten koulutuksen tukemiseen
Suomessa Kaikille kone -kampanjan
kautta. Kirkkopalvelut ry:n hallinnoima Kotimaanapu hankkii keräysvaroilla opiskelussa tarvittavia
tietokoneita vähävaraisten perheiden lapsille ja nuorille. Koneet toimitetaan perille saajilleen Suomen
evankelis-luterilaisten seurakuntien
kautta.
Vaalikeräyksen organisoi Rovaniemen seurakunnan diakoniatyö, johtava diakoni Markku Kukkonen.

KUULUTUS
SEURAKUNTAVAALIEN
ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ
Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa
18.11.2018 toimitettavien seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 6.11.–
10.11.2018 joka päivä Rovaniemen seurakunnan kirkkoherranvirastossa, Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi kello 9.00–18.00
(sekä erikseen määrätyissä muissa ennakkoäänestyspaikoissa erikseen määrättyinä aikoina).
Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon minkä tahansa seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia
on rajoittunut voi äänestää kotona, mistä
hänen tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava oman seurakunnan vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 2.11.2018 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta
annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu
omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta ja vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto on avoinna
2.11.2018 kello 16.00 saakka.
Kirkkoherranviraston puhelinnumero on
016 3355 200.
Rovaniemen seurakunnan ennakkoäänestystä koskeva kuulutus on kokonaisuudessaan nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa 29.10.–10.11.2018,
osoite Rauhankatu 70.
Seurakuntavaalista ja ennakkoäänestyspaikoista löytyy tietoa myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta www.rovaniemenseurakunta.fi ja osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
Rovaniemi 18.9.2018
Rovaniemen seurakunnan
vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Heikki Kontiosalo

KUULUTUS
SEURAKUNTAVAALEISTA
ILMOITUS
EHDOKASLISTOJEN
YHDISTELMÄSTÄ

Kuka voi äänestää?
SEURAKUNTAVAALEISSA saavat äänestää viimeistään vaalipäivänä 16 vuotta täyttävät evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet.
Rippikoulua tai konfirmaatiota ei
edellytetä äänestämiseen, jäsenyys
riittää.
Ennakkoäänen voi käydä antamassa missä tahansa seurakunnassa.
On tärkeää kertoa vaalivirkailijalle,
mihin seurakuntaan äänesi kuuluu.

Kotiäänestys
liikuntarajoitteisille
HENKILÖ, jonka kyky liikkua tai

toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä
ennakkoäänestyspaikkaan ilman
kohtuuttomia vaikeuksia, voi pyytää kotiäänestystä omaan kotiosoitteeseensa.
Kotiäänestykseen ilmoittautuminen tehdään kirjallisesti tai
puhelimitse numeroon 016 335 5200
perjantaihin 2.11. kello 16 mennessä.
Ilmoittautumislomakkeita saa
seurakuntavaalit.fi -sivulta tai kirkkoherranvirastosta. Kirkkoherranvirasto on avoinna arkisin kello 9–15,
torstaisin kello 9–17.
Mikäli äänestäjällä on (omaishoidon tuesta annetun lain perusteella
tukea saava) omaishoitaja, voi hän
äänestää samassa yhteydessä.

Rovaniemen seurakunnassa 18.11.2018
toimitettavien seurakuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmä / yhdistelmät
ovat nähtävänä 28.10. – 18.11.2018 seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla, osoite Rauhankatu 70,
96100 Rovaniemi.
Ehdokaslistojen yhdistelmiä on saatavana kirkkoherranvirastosta sen aukiolo
aikoina ma–pe klo 9.00–15.00, paitsi to
klo 9–17.
Lisätietoja löytyy myös vaalien verkkosivuilta www.rovaniemenseurakunta.fi/
seurakuntavaalit sekä osoitteesta
www.seurakuntavaalit.fi
Rovaniemellä 1.10.2018
Rovaniemen seurakunnan
vaalilautakunnan puolesta
Heikki Kontiosalo
puheenjohtaja

Rovaniemen seurakunnassa toimitetaan
18.11.2018 seurakuntavaalit, joissa valitaan
vuoden 2019 alusta alkavaksi
nelivuotiskaudeksi 33 jäsentä
kirkkovaltuustoon.
Vaalit toimitetaan Rovaniemen kirkossa
18.11.2018 kello 11.00–20.00.
Äänioikeutettu 15.8.2018 tämän
seurakunnan läsnä olevaksi merkitty ja 16
vuotta viimeistään 18.11.2018 täyttävä
seurakunnan jäsen saa äänestää mainitussa
äänestyspaikassa.
Seurakuntavaalista ja äänestyspaikasta
löytyy tietoa myös seurakunnan kotisivulta
osoitteesta www.rovaniemenseurakunta.fi
sekä osoitteesta www.seurakuntavaalit.fi.
Rovaniemellä 1.10.2018
Rovaniemen seurakunnan
vaalilautakunnan puolesta
Heikki Kontiosalo
puheenjohtaja
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TULKAA KAIKKI -EHDOKASLISTA

Tulkaa kaikki on uudistusmielinen ja
puoluepoliittisesti sitoutumaton liike. Haluamme
rakentaa seurakuntaa, joka vastaa nykypäivän
ja tulevaisuuden haasteisiin yhteistyöllä ja ilolla.
Meille tärkeää on yhdenvertaisuus ja avoin
päätöksenteko.

2
SEPPÄLÄ, SANTERI
Nuoriso-ohjaaja

5
LÖYTÄNEN, OONA
Opiskelija

6
SINISALO, SONJA
TaK, opettaja

7
KERÄNEN, MIIKKA
KTK, opiskelija

8
VALTANEN, KAISA
Sosionomiopiskelija,
tarjoilija

3
SARRE, ONNI
Opiskelija

9
VÄHÄNIKKILÄ, SIRPA
Sosiaalityöntekijä

4
RAPO, JANITA
Luokanopettajaopiskelija

10
KERÄNEN, RIITTA
Perushoitaja

Äänestä ennakkoon seurakuntavaaleissa

Seurakuntavaalien
ennakkoäänestyspaikat
Ti 6.– la 10.11.
Klo 9–18 kirkkoherranvirasto,
Rauhankatu 70.
Klo 12–18 Prisma, Teollisuustie 2.
Klo 12–18 K-Citymarket,
Pulkamontie 1.
Klo 12–18 Kauppakeskus Revontuli, Koskikatu 27 B.
Ti 6.11.
Klo 15–16.30 Auttin kappeli,
Kuusamontie 7240.
Klo 16–18 Taipaleen koulu,
Taipaleentie 65.
Klo 17.30–19 Viirin seurakuntatalo, Kappelinpolku 6.

Ke 7.11.
Klo 11–14 Lapin Ammattikorkeakoulu, Rantavitikan kampus,
Jokiväylä 11 B.
Klo 11–14 Lapin Ammattikorkeakoulu, Viirinkankaan kampus,
Viirinkankaantie 11.
Klo 16–18 Jouttikeron kappeli,
Hangasjärventie 24.
Klo 16–19 Ounasrinteen kappeli,
Saaruantie 3.

ROVANIEMEN SEURAKUNNAN KUVA-ARKISTO

CITYMARKETISSA , Prismassa
ja Revontuli -kauppakeskuksessa voi äänestää joka päivä klo
12-18. Kirkkoherranvirastossa
ennakkoäänestys onnistuu joka
päivä klo 9-18. Lisäksi on sivukylillä mahdollisuus äänestää
tiettyinä, erikseen määrättyinä
aikoina.

To 8.11.
Klo 14–16 Rautiosaaren koulu,
Huhtavainiontie 4.
Klo 17–19 Muurolan kappeli,
Kirkkokumpu 1.
Klo 16–19 Korkalovaaran kappeli,
Vaaranlammentie 3.
Pe 9.11.
Klo 10–16 Lapin Yliopisto,
Yliopistonkatu 8.
Klo 14–16.30 Meltauksen kappeli,
Kittiläntie 5615.
Klo 17.30–19 Sinetän kappeli,
Kittiläntie 2177.
Klo 16–19 Aapakirkko, Aapatie 6.

Seurakuntavaaleissa voi äänestää kauppareissulla.

Varsinainen vaalipäivä sunnuntaina 18.11.
Äänestys Rovaniemen kirkossa klo 11-20.
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II SEURAKUNTAVÄEN LAAJAPOHJAINEN VALITSIJAYHDISTYS
-EHDOKASLISTA
Seurakuntaväen laajapohjaisen listan ehdokkaina on muun muassa lapsi- ja
nuorisotyössä, opiskeijatyössä ja nuorten aikuisten toiminnassa, partiossa, kuoroissa
ja musiikissa, diakonia- ja lähetystyössä sekä jumalanpalvelusten palvelutehtävissä
aktiivisesti mukana olevia.
Ehdokkaista pääosa on poliittisesti sitoutumattomia. Lisäksi mukana on monia eri
puolueissa toimivia, jotka haluavat seurakunnan hallinnossa toimia ei-poliittisin
tunnuksin ja korostaa seurakunnan tehtävän ensisijaista huomioon ottamista
kaikessa päätöksenteossa.
Seurakuntaväen laajapohjainen lista on osallistunut vaaleihin nykymuotoisten
seurakuntavaalien alusta eli vuodesta 1970 alkaen.

14
ALATALO, ANTTI
Virastomestari

15
TOIVANEN, JANI
Opistoupseeri

21
KAASINEN, MARKKU
Poliisi,
vanhempi konstaapeli

LUSENIUS, MAIJU
Pieneläinhoitaja

35

42
SILVOLA, ILKKA
Geofyysikko

MIETTUNEN, RAIMO
Insinööri, eläkkeellä

36
PORTTI, JAAKKO
Ravintolatyöntekijä

SÄÄSKILAHTI, LEENA
Eläkeläinen

NENONEN, PIRITA
Sairaanhoitaja

45
TOIVONEN, RIITTA
Lehtori, eläkkeellä

JARVA, SUVI
Luokanopettajaopiskelija

ALAPETERI, VAPPU
Eläkeläinen,
pitopalveluyrittäjä

NIRKKONEN,
JAAKKO
Opistoupseeri, evp

27
LUOMARANTA, HARRY
Kehitysvammaistenhoitaja

34
PALOVAARA, ESKO
Linja-autonkuljettaja

40
SALO, HEIKKI
Lääkäri

VATTULAINEN, LEA
Eläkeläinen

HIUSPÄÄ, RAINER
Valokuvaaja

33

39

46

20

26
KOTILAINEN, TIMO
Luokanopettaja

SALMELA, ASKO
Eläkeläinen

13

19

32

38

44
TAKANEN, MARKKU
Eläkeläinen,
ilmastointiasentaja

KOSKELA, JORMA
eläkeläinen,
meteorologi

NIRKKONEN, ANTTI
KTM

RANTANEN, ANNE
Sairaanhoitaja

KAUPPI, ALEKSI
Opiskelija

25

31

37
RAAPPANA, MIKA
Erityisasiantuntija,
yrittäjä

43

24

30

12

18
PAKSUNIEMI, JARI
Rehtori

KIVISTÖ, JUHA-MATTI
Sosiaalineuvos,
hall.maist.

29
MARJANEN, KIRSTI
Eläkeläinen

PERNU, LEENA
Sairaanhoitaja

23
KEROLA, RAILI
Osastosihteeri,
eläkkeellä

28

17
JOKELA,
VILLE-PEKKA
Tradenomi, yrittäjä

22
KANGAS, SULO
Tuotantotyöntekijä

YLÄ-JÄÄSKI, VALTTERI
Luokanopettajaopiskelija

16
KESTI, AKU
Lehtori

11

41
SARAJÄRVI-NUORTI,
MAISA
Kuntohoitaja

47
VIRTANEN, ISMO
Filosofian ja teologian
maisteri, lehtori

48
VUOLLO, JOUNI
Yksikön päällikkö,
geologi
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III KIRKKO KUULUU KAIKILLE -EHDOKASLISTA
Olemme rohkeita uudistamaan seurakunnan
toimintaa ja palveluita vastaamaan
seurakuntalaisten tarpeita. Käymme
arvokeskustelua kirkkomme yhtenäisyyden
puolesta ja edistämme suvaitsevaisuutta niin,
että ketään ei syrjitä. Tavoitteenamme on tukea
ja auttaa apua tarvitsevia seurakuntalaisia
ja kulkea tarvittaessa heidän rinnallaan.
Toivotamme kaikki tervetulleeksi kirkkoomme.
Listalla on kokoomustaustaisia ja
sitoutumattomia ehdokkaita.

49
AARREVAARA, AIJA
Yrittäjä

52
ENGMAN,
VILLE-JOONAS
Opiskelija, yrittäjä

55
HAGSTRÖM, SEIJA
Diakonissa, eläkkeellä

56

LUOMA-AHO, TERTTU
Eläkeläinen,
henkilöstöpalvelujohtaja

HARJU-AUTTI, ARTO
Ekonomi, yrityskonsultti

HANNI, PIIA
Palveluneuvoja,
yrittäjä

62

63
MELLA, HENRI
Opiskelija

57

64
PEURANIEMI, ASKO
Sairaalakoulun rehtori

58
HENTTUNEN, MATTI
Yrittäjä

65
RISSANEN, EVELIINA
Yrittäjä

50
ALAOJA, PÄIVI
Myyntipäällikkö, DI

AUTTO, SAARA
Suuhygienisti

53
FORSMAN, ARVO
Opettaja, eläkeläinen

59
KEIHÄSKOSKI, PETRI
Opistoupseeri,
kapteeni

66
SIMONEN, HANNELE
Palvelusihteeri,
eläkkeellä

51

54
HAATAJA, MAURI
Eläkeläinen

60
KOIVURANTA,
JARMO
Liiketaloushallinnon
tradenomi

61
LUOMA-AHO,
MARKKU
Yrittäjä

67
SUOPAJÄRVI, KIMMO
Hallintojohtaja, YTM

68
TUISKU, SARA
Luokanopettaja

Vaalikone voi auttaa
ehdokkaan löytymisessä
ETKÖ TIEDÄ ketä äänestäisit? Testaa, miten omat näkemyksesi
sopivat yhteen vaalikoneeseen vastanneiden ehdokkaiden kanssa.
Kysymykset käsittelevät olennaisia ajankohtaisia asioita liittyen
luottamushenkilön tehtäviin, arvoihin ja kirkon suuntaan.
Mukana myös paikallisten seurakuntien omia kysymyksiä.
Minkälainen on sinun kirkkosi? Mitkä asiat sinä näet olennaisina
ja tärkeinä seurakunnan toiminnassa?
www.seurakuntavaalit.fi/vaalikone
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IV KESKUSTAN EHDOKASLISTA
Kotiseurakunta – pyhän kokeminen,
jumalanpalveluksen ja hyvän tekemisen yhteisö
kuuluu kaikille.
Haluamme kehittää kirkkotiloista yhteisöllisyyttä
ja kohtaamista tukevia. Pidämme hautausmaat
kauniina ja rakennukset kunnossa. Hoidamme
seurakunnan taloutta vastuullisesti.

72
HAKKARAINEN,
ARTTURI
Sähköasentaja

73
HARJUKELO, ASKO
DI, kehittämispäällikkö

79
KOKKO, JARI
Insinööri, opettaja

80
KONTIOLA, LASSE
Yhteyspäällikkö

86
MOMMO, RAIJA
Perushoitaja

SALMELA, MEIJU
Sairaanhoitajaensihoitaja,
hallintotieteen
opiskelija

JÄNKÄLÄ, AARNE
Vanh. konst, evp

87

SIMOSKA, MAARIT
Yrittäjä, YTM

75

81

83
LEHTO, PEKKA
Toiminnanjohtaja,
metsätalousinsinööri

89
NIEMISALO, NIKO
YTM

95
TARVAINEN, PASI
Asukastupatyöntekijä

KARVO, SEIJA
Lastentarhaopettaja

LAATIKAINEN, SARI
KM, ilmaisu- ja
kasvatusaineiden
opettaja

YLI-PAAVALNIEMI,
LAURI
Myyntiedustaja

90
OVASKAINEN,
HANNU
Yrittäjä

96

70
ALALUUSUA,
ANNA-MARIA      
Musiikkiterapeutti

71
ANTTILA, RITVA
Merkonomi

76

82

88
MÄNTYMÄKI, MIRJA
Hallintonotaari, yrittäjä

94

AHOKAS, PERTTI
Työnohjaaja, toimittaja

KARVO, ARI
Yrittäjä, HHJ

KORTESALMI, MATTI
Yrittäjä

MÄNTY, KYLLIKKi
Eläkeläinen

93

74

69

77
KIVILAHTI, RAIJA
Tapahtuma
koordinaattori

78
KOKKI, JOUKO                      
DI, eläkeläinen

84
LEHTOLA, TERTTU
Vapaaehtoistyöntekijä,
eläkeläinen

91
RAHTU, SIMO
Yrittäjä, eläkeläinen

85
MAIJALA, PEKKA
Kehitysjohtaja, yrittäjä

92
REMES, ENNI
Kuvataiteilija, tait. yo
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V SOSIAALIDEMOKRAATTINEN VALITSIJAYHDISTYS 				
-EHDOKASLISTA
Toimimme sen kirkon puolesta, jossa ketään ei
jätetä yksin, kaikista pidetään huolta ja kaikki
ihmiset ovat samanarvoisia.
Edistämme tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta.
Tuemme seurakunnan työyhteisöä.
Diakoniatyölle on turvattava riittävät resurssit;
avun tarpeessa oleville lähimmäisille annetaan
diakonian kautta taloudellista ja henkistä tukea.

100
HÄRÖNEN, VEIKKO               
Eläkeläinen

107
NORVAPALO, HELENA            
Sairaanhoitaja

101
ILJIN, TERHO                        
Teleasentaja,
eläkeläinen

102
LIIKKANEN, ANTTI                  
Erikoislääkäri

108
PAKSUNIEMI, JUHANI           
Laitosmies, eläkkeellä

ARO, LASSE                         
Eläkeläinen

103
MARTTI, RAIMO                     
Laboratoriomestari,
eläkkeellä

109
SEPPÄLÄ,
HANNE-MARI        
Sosiaalityöntekijä,
sosionomi amk   

97

110
UUSIMAA, SEIJA
Sairaanhoitaja, parija perheterapeutti

104
MUUKKONEN,
MINNA            
Merkonomi

98
HILTUNEN, SEIJA                   
Sosiaalityöntekijä,
psykoterapeutti

105
MÄLLINEN,
MARIA-RIITTA        
Järjestöneuvoja, FM

111
VANHAHANNI-HÁJI,
SIRPA
Hum.kand.,
omaishoitaja

112
VÄÄNÄNEN, ANTTI                 
Osastonylilääkäri

99
HOVI, JORMA                      
Rakennusmestari

106
NIUKKANEN, KIMMO            
Sairaanhoitaja

113
WILENIUS, LEIF                     
Rakennusmestari,
eläkkeellä

Pyhäinpäivä 3.11.
seurakunnan alueella

PIXABAY

• Klo 10 messu kirkossa, liturgia ja saarna Tiina Eskelinen, avustaa Noora Tikkala,
kanttorina Maie Kuusik.
Messun jälkeen ekumeeninen hartaus Karjalapatsaalla, srk-keskuksessa kahvit.
• Klo 10 Meltauksen kappelissa messu, Vesa-Pekka Koivuranta, Sanna Peltola.
Kirkkokahvit.
• Klo 10 Auttin kappelissa jumalanpalvelus, Topi Litendahl, Ruusu Tervaskanto.
• Klo 10 Muurolan kappelissa poisnukkuneiden rukoushetki,
Mirja-Liisa Lindström, Tarja Alakörkkö.
• Klo 11 Sinetän kappelissa messu, Karita Kaukonen, Päivi Hintikka. Kirkkokahvit.
• Klo 13 Maijasen kappelissa messu, Vesa-Pekka Koivuranta, Sanna Peltola ja
Ounasjoen kuoro. Kirkkokahvit.
• Klo 13 Jouttikeron kappelissa messu, Topi Litendahl, Mauri Miettunen.
• Klo 13 Korkalovaaran kappelissa messu, Noora Tikkala, Ruusu Tervaskanto.
Kirkkokahvit.
• Klo 15 hartaus Viirinkankaan kappelissa, Anne Lehmus, Mauri Miettunen.
• Klo 15 Ounasrinteen kappelissa virsikirkko, Maie Kuusik.
• Klo 15 hartaus Tavivaaran kappelissa, Mirja-Liisa Lindström, Tarja Alakörkkö.
• Klo 18 pyhäinpäivän kirkkokonsertti kirkossa, John Rutter, Requiem.
Kamarikuoro AVE, Wenhao Zhang sopraano, Katri Ristolainen huilu,
Tamas Dioszegi viulu, Maie Kuusik piano, Sanna Haakana ja Soile Oinonen sello.
Maie Kuusik ja Anitta Ainali-Vuollo, musiikin johto. Vapaa pääsy.
Konsertin yhteydessä myös pyhäinpäivän hartaus.
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VI KRISTILLISTEN PERUSARVOJEN PUOLESTA
VALITSIJAYHDISTYS -EHDOKASLISTA
Ryhmän taustalla on rauhanyhdistysten väki.
Ehdokkaat pitävät tärkeänä sitä, että Raamattu
on uskon ja elämän korkein auktoriteetti.
Kirkon tulee olla uskollinen tehtävälleen.
Seurakunnan kiinteistöistä on huolehdittava,
uusien investointien kanssa käytetään vakaata ja
perusteellista harkintaa. Lapsi- ja perhetyötä on
edelleen kehitettävä, samoin vanhusten parissa
tehtävää työtä. Pidämme tärkeänä vakaata
taloudenpitoa.
Mottomme: ”Kirkon asialla – asiaa kirkosta”.

114
EROLA, HANNU
Metsänhoitoesimies

115

KORTENIEMI, SAMULI
Luokanopettaja

120
PAUKKERI, MIRVA
Tradenomi

121
PÖYKKÖ, ANNUKKA
Sosiaalityöntekijä

122
SUTINEN, PEKKA
Liikuntaneuvoja,
AMK-opiskelija

123
SÄRKIOJA, SAULI
Isännöitsijä

118
LEIPÄLÄ, SARI
Asiakkuuspäällikkö

124
YLINAMPA, LAURA
Suunnittelija

KORTENIEMI, ELINA
Lähihoitaja, kotiäiti

KANTO, KATI
Äidinkielen lehtori

117

116

119
LÄÄKKÖ, HELENA
Johtava
veroasiantuntija,
eläkeläinen

125
YLITALO, ARJA
Lähihoitaja

Tyhjän sylin messu
Sunnuntaina 4.11. klo 18 Rovaniemen kirkossa

PIXABAY

Omaishoitajien virkistyspäivä
Rovaniemen seurakunnan diakoniatyö järjestää omaishoitajille ja heidän
läheisilleen virkistyspäivän Rovaniemen seurakunnan leirikeskuksessa
Norvajärvellä maanantaina 26.11. Retki on maksuton. Päivää vietetään jouluisissa
tunnelmissa ja toistemme hyvässä seurassa.

Messussa on hiljentymistä
ja rukousta. Jokainen voi
halutessaan sytyttää
rukouskynttilän ja
osallistua ehtoolliselle.
Tyhjän sylin messun
toimittavat pastorit
Elina Rask-Litendahl ja
Sanna Kerola.

PIXABAY

Tiedustelut ja ilmoittautumiset tiistaihin 20.11. mennessä diakoniatoimistoon,
puh. 040 583 0966 (puhelimen puhepostiin voi jättää myös ilmoittautumisen mainiten:
oman nimen ja puhelinnumeron, ruokavalion sekä virkistyspäivän nimen) .
Lähtö linja-autoasemalta, tilausajon puolelta klo 9 ja paluu samaan paikkaan
n. klo 14.

Kutsutaan erityisesti
lapsettomuuden,
keskenmenon, raskauden
keskeytyksen, kuolleen
lapsen syntymän tai lapsen
kuoleman kokeneita Tyhjän
sylin messuun.
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Valitsijayhdistysten
painotukset vaaleissa
Vaalipääskyn toimitus lähetti valitsijayhdistyksille kolme
kysymystä.
1. Vaalien teemana on Minun kirkkoni. Kirkko on yhteisö,
jossa sen eri jäsenet pitävät tärkeinä eri asioita. Mitä asioita
teidän valitsijayhdistyksenne pitää tärkeimpänä?
2. Seurakunnalla on uusi strategia. Mitä asioita pidätte
strategian toteuttamisessa tärkeimpänä?
3. Miten haluaisitte kehittää seurakunnan toimintaa?

Tulkaa kaikki
-ehdokaslista

1

Tulkaa kaikki -liike on perustettu, jotta aivan jokainen olisi tervetullut seurakunnan toimintaan.
Meille tärkeintä on se, että kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti. Haluamme uudistaa seurakuntaa ja kirkkoa
tuomalla ne nykyaikaan. Meille on tärkeää myös, että
seurakunnan toimintatapoja kehitetään ja että päätöksenteko olisi avointa ja osallistavaa. Haluamme tehdä
Rovaniemen seurakunnasta modernin yhteisön, jossa
jokainen voi olla ilolla mukana.

2

Strategian toteuttamisessa tärkeää on, että
hyvät päämäärät muutetaan toteutettaviksi
osatavoitteiksi. Esimerkiksi nuorten aktiivisen vaikuttamiseen seurakunnassa voitaisiin päästä perustamalla
seurakuntaan oma nuorisovaltuusto. Lisäksi on pidettävä huolta muun muassa työntekijöiden ja vapaaehtoisten työhyvinvoinnista. Tulkaa kaikki -listan mielestä
strategia toteutuu parhaiten, kun seurakunta uudistuu
ja kutsuu rohkeasti kaikki mukaan toimintaansa.

3

Haluamme lisätä yhdenvertaisuutta ja toivottaa
aivan kaikki tervetulleiksi seurakunnan toimintaan. Seurakunnan on oltava syrjinnästä vapaa alue ja
työntekijöille on tarjottava esimerkiksi lisäkoulutusta
erilaisuuden kohtaamiseen. Haluamme tehdä päätöksenteosta avoimempaa vähentämällä turhaa byrokratiaa, tuomalla kokoukset ja päätökset paremmin kaikkien
nähtäville ja lisäämällä seurakuntalaisten kuulemista
ennen lopullisia linjauksia. Haluamme uudistaa seurakuntaa tuomalla mukaan uusia toimintamuotoja ja
tapoja viestiä.

Seurakuntaväen laajapohjainen
valitsijayhdistys -ehdokaslista

1

Seurakuntamme on osa Jeesuksen Kristuksen
kirkkoa, meidän kirkkoamme. Haluamme monin
tavoin tavoittaa ja kutsua kaiken ikäisiä ihmisiä Jumalan yhteyteen ja Jeesuksen seuraajiksi. Haluamme
vahvistaa Raamatun tuntemista, jatkuvaa rukousta ja
luontevaa, elävää yhteyttä seurakuntaan ja sen toimintaan. Tahdomme yhteistyössä muiden kanssa huolehtia
heikoimmista kaupungissamme ja osaltamme myös
maailman kriisialueilla.

2

Seurakunnan toiminnan strategiassa on tärkeää
pitää esillä evankeliumin sanomaa lähellä ja
kaukana, auttaa heikoimmassa asemassa olevia ja
kutsua kaikkia ja erityisesti nuoria mukaan. Kutsumme
kaikkia seurakuntalaisia osallistumaan sopiviksi katsomillaan tavoilla kaikenlaiseen seurakunnan toimintaan säännöllisesti tai ajoittain. Haluamme madaltaa
kynnystä tulla mukaan seurakuntaan. Tahdomme
vahvistaa syrjäytyneiden ja yksinäisten löytämistä ja
auttamista.

3

Monien toivoma krematorio voidaan rakentaa
– se ei rasita seurakunnan taloutta eikä muutakaan toimintaa. Seurakunnan keskeiselle tehtävälle
tarpeettomista kiinteistöistä voidaan hiljalleen luopua
yhdessä sopien. Pyrimme vahvistamaan seurakunnan
toimintaa erityisesti nuorten ja opiskelijoiden keskuudessa sekä vanhusten parissa. Monipuolinen musiikkitoiminta kutsuu mukaan ja vaikuttaa silloinkin, kun
sanat eivät tahdo tavoittaa. Tahtoisimme kannustaa ja
opastaa jokaista kristittyä levittämään evankeliumia
omalla elämällään – evankeliumi elämäntavaksi.

Kirkko kuuluu kaikille
-ehdokaslista

1

Meille seurakunta on arjessa kiinni oleva, seurakuntalaisten tarpeisiin vastaava yhteisö. Arvostamme perinteitä, mutta olemme samalla rohkeita
uudistamaan. Seurakuntalaisissa piilee suuri voima
ja rikkaus, jota myös seurakunta voi hyödyntää vielä
nykyistä enemmän. Näin vahvistetaan jäsenyyttä ja
lisätään yhteisöllisyyttä.
Meille on tärkeää, että kirkko on siellä missä seurakuntalaiset ovat. Jaamme Rovaniemen seurakunnan
vision, että olemme läsnä ja tuemme ihmisiä arjessa,
juhlassa ja elämän käännekohdissa. On tärkeää, että
seurakunta pitää rohkeasti esillä evankeliumin sanomaa ja kutsuu seurakuntalaisia monipuolisesti mukaan
eri toimintamuotoihin.
Tavoitteenamme on tukea ja auttaa apua tarvit2 sevia
seurakuntalaisia. Toimimme kirkkomme

yhtenäisyyden puolesta ja edistämme suvaitsevaisuutta. Korostamme seurakunnan perustoimintoja. Lapsi- ja
nuorisotyö sekä rippikoulutyö luovat tärkeää pohjaa
seurakuntalaisten myöhemmälle yhteydelle omaan
seurakuntaansa. Talous on pidettävä tasapainossa niin,
että voimavarat riittävät palveluiden tuottamiseen
ilman veronkorotuksia.

3

Krematorion saamiseksi Rovaniemelle on tärkeää tehdä yhteistyötä myös muiden Lapin seurakuntien kanssa. Seurakuntakeskuksen korjaaminen ja
toiminnallinen kehittäminen on merkittävä investointi.
Seurakunnan kiinteistöomaisuuden kehittämisessä
on tärkeää huolehtia sakraalitilojen hyvästä kunnosta.
Toiminnan kannalta tarpeettomista tiloista voidaan
luopua, jotta voimavarat saadaan kohdennettua seurakunnan perustehtäviin.
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JUUSO VESTERINEN

Keskustan
ehdokaslista

1

Keskustan seurakuntavaaliohjelman otsikko on:
”Kotiseurakunta – pyhän kokemisen, jumalanpalveluksen ja hyvän tekemisen yhteisö – kuuluu kaikille.”
Perinteisesti Keskustassa Suomen ev. lut. kirkko on
nähty kansankirkkona. Kirkon tulee olla kansan yhteinen koti, jonka sisälle eri ikäpolvet, kansanryhmät ja
herätysliikkeet mahtuvat. Pidämme tärkeänä seurakunnan merkitystä yhteisöllisyyden ja paikallisidentiteetin vahvistajana. Seurakunnan taloutta ja metsä- ym.
omaisuutta on hoidettava vastuullisesti, jotta se pystyy
parhaiten toteuttamaan perustehtäväänsä.

2

Kaikki strategian painopisteet ovat tärkeitä.
Kirkon perussanoma on muuttumaton, mutta
uusia toimintamuotoja on jatkuvasti kehitettävä ihmisten tavoittamiseksi.

3

Kansankirkko kokoaa kansan toimimaan yhdessä. Maallikoiden osallisuutta kirkossa ja seurakuntatyössä on entisestään vahvistettava. Matalan kynnyksen toimintaa on lisättävä, jotta sellaisetkin ihmiset,
jotka eivät ole seurakunta-aktiiveja, saataisiin enemmän osallistumaan seurakunnan tapahtumiin. Kirkon
on vahvistettava opetustaan kasteesta ja konfirmaatiosta, jotta kaikki kirkon jäsenet kastaisivat lapsena ja nuoret kävisivät rippikoulun. Kirkon vahvuus suomalaisten
elämässä on ollut siinä, että se on ihmisten elämässä
läsnä niin juhlassa kuin arjessa.

Sosialidemokraattinen
Valitsijayhdistys -ehdokaslista
sellaisen kirkon puolesta, jossa
1 •Toimimme
ketään ei jätetä yksin

• kaikista pidetään huolta
• kaikki ihmiset ovat samanarvoisia
• Haluamme edistää tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta

2

Huolehdimme elämän kriiseissä olevista ja
ikääntyvistä sekä yksinäisyyteen ja köyhyyteen
syrjäytyneistä.
Autamme ja tuemme erityisesti niitä, joiden avuntarve on suurin tai jotka eivät saa riittävää apua.
Kannamme kansainvälistä vastuuta lähetystyöllä ja
paikallisella diakoniatyöllä, myös maahanmuuttajista.
(Strategian 5. painopiste)

3

Toivomme seurakunnan tulevan yhä lähemmäksi ihmisten arkea, jotta yhä useampi ihminen
rohkenee astua kirkon kynnyksen yli.

Kristillisten perusarvojen puolesta
-ehdokaslista

1

Kansankirkkomme on meille rakas – koemme sen
todella olevan ”Minun kirkkoni” ja tätä tunnetta
haluamme olla vahvistamassa. Näissä vaaleissa mottomme onkin: ”Kirkon asialla – asiaa kirkosta”.
Kirkon tulee olla uskollinen tehtävälleen etsien ja
kysellen kaikessa Jumalan tahtoa – ei ihmisten.
Pyhä Raamattu on uskon ja elämän kysymysten ylin
auktoriteetti. Luterilaisina olemme sitoutuneita myös
kirkon tunnustuskirjoihin ja Martti Lutherin opetuksiin, jos ja kun ne ovat sopusoinnussa Pyhän Raamatun
kanssa.
Vähäosaisten ja elämän arjessa lähimmäisten apua
tarvitsevien tukeminen, rinnalla kulkeminen ja auttaminen on hyvin tärkeää.
Kirkon tulee olla vaihtoehto maallistuneen yhteiskunnan arvotyhjiölle.

2

Evankeliumin kutsun esittäminen on tärkein
työnäky ja -tehtävä.
Kirkon arvot juurevasti Pyhässä Raamatussa ja uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan.
Kotien elämää ja kodeissa annettua kristillistä kasvatusta on tärkeä tukea.
Heikoimpien ja vähäosaisten tukeminen, lapsi-,
perhe- ja vanhustyö ovat ensiarvoisen tärkeitä.
Vuorovaikutuksen lisääminen seurakunnassa,
samoin kuin entistä monipuolisempi viestintä ovat
tavoiteltavia asioita.

3

Kirkko olisi tulevaisuudessakin vahvasti läsnä
rovaniemeläisten arjessa.
Taloudellisesti kestävä pohja kaikessa toiminnassa. Toimintojen suunnittelussa tulee muistaa kirkon
ydintehtät.
Investoinneissa tarkkaa harkintaa – mikäli on taloudelliseen kannattavuuteen liittyviä kysymyksiä ja
epävarmuustekijöitä, tulee harkinnan olla erityisen
huolellista ja tutkimustietoon pohjautuvaa. Nykyisistä
kiinteistöistä on huolehdittava pitkäjänteisesti.
Päätöksenteon läpinäkyvyyttä edelleen kehitettävä.
Yhteistyötä kirkon omien herätysliikkeiden kanssa
vaalittava.
Diakoniatyön resurssit turvattava tulevaisuudessakin.
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Jumalan huolenpitoa
adventin askelissa

SYYSALLAKKA | Tapahtumat

Ounasrinteen kappeli-ilta 22.11. klo 18.
Ohjelmassa adventin lauluja ja virsiä, väliin
palasia tietä ja matkasta tekstien ja runojen kautta.
Pientä iltapalaa, vapaaehtoinen maksu!
Marja-Leena Kivilompolo 040-7604538
Sanna Peltola 0400-781442

Luottamusta
Sanasta

Tule
etsimään

rohkeutta

Torstaina 29.11. klo 17-18.30.

ja voimia
elämääsi!

Perheasiain neuvottelukeskuksessa os. Maakuntakatu 7

Tied. Raija 040-741 8329 tai Tiina 045-268 3374.
Yhteistyössä Pohjois-Suomen syöpäyhdistys ry.

SYKSYN 2018
TUOMASMESSUT

Rovaniemen kirkossa klo 18
Su 11.11. ja 9.12.
Pysähdy, lepää ja löydä voimaa.
Kirkosta löytyy paikka sinulle.
Olet lämpimästi tervetullut!

Sururyhmä

läheisensä menettäneille
alkaa ma 18.2. 2019 klo 18-19.30
perheneuvonnan tiloissa, Maakuntakatu 7.
Ohjaajina sairaalapappi Sanna Kerola ja
diakoniatyötekijä Marja-Leena Kivilompolo.
Ryhmä kokoontuu 5 kertaa.
Tapaamisajat sovitaan ensimmäisellä kerralla.
Mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä
8 osallistujaa.
Ilmoittautuminen Sanna Kerola 040-7363356

Torstaisin klo 18 seurakuntakeskuksen juhlasalissa, Rauhankatu 70,
sisäänkäynti Yliopistokadun puolelta.
Vierailijat:
1.11. Piispa Andrew Gulle ja rouva Elifaraja Gulle,
kirkkoherra Kari Yliräisänen
8.11. iltaa ei järjestetä ( srk-vaalien ennakkoäänestys)
15.11. Aki Hätinen
22.11. Mikko Reijonen
Opetus Helina Sundelin,
29.11. Kate Suopajärvi
ylistys Heidi Kotila.

Myös Sinä olet lämpimästi tervetullut mukaan!

Kuljetus Tavivaaran kappelille
la 3.11. klo 15 vietettävään
pyhäinpäivän hartauteen.

Lähtö klo 14 Rovaniemen linja-autoaseman
kaukoliikenteen puolen tilauslaiturilta noudattaen
paikallisliikenteen reittiä (Eskelisen Lapin Linjat Oy).
Paluu hartauden jälkeen samaa reittiä.
Kuljetuksesta veloitetaan 6 €/hlö (alle 12 v. ei maksua).

Tarkemmat tiedot kulloinkin lähipäivien tapahtumista näet Uusi Rovaniemi-lehdestä
keskiviikkoisin ja 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.
Kirkko avoinna 3.12.–6.1.
klo 9–21.
3.11. klo 10 pyhäinpäivän messu.
3.11. klo 18 pyhäinpäivän
kirkkokonsertti kirkossa, John
Rutter, Requiem.
4.11. klo 18 Tyhjän sylin messu.
8.11. klo 19 Lapin
Sotilassoittokunnan konsertti.
Vapaa pääsy, ohjelma 10€.
11.11. klo 18 Tuomasmessu.
13.11. klo 19 konsertti, Ksenia
Milas viulu, Maria Ala-Hannula
piano.
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.
16.11. klo 19 konsertti, Tamás
Diószegi viulu, Maie Kuusik piano.
17.11. klo 13–15 rukousiltapäivä
kirkon kryptassa.
19.11. klo 19 Joulumaan taikaakonsertti, Antti Railio. Liput
ennakkoon 24,90 € (Ticketmaster
ja Lippu.fi), ovelta 30 €.
24.11. klo 17 Amalia-musikaali.
Musiikkinäytelmä piirtää yhden
lähetysmorsiamen koskettavan
elämäntarinan, joka on täynnä
dramaattisia käänteitä. Kuinka työ
Ambomaalla käynnistyy ja miten
Amalian kutsumus toteutuu? Mitä
kaikkea hän kokee seuratessaan
sydämensä ääntä? Vapaa pääsy.
25.11. klo 18 Tuomiopäivän
urkukonsertti. Péter Marosvári.
Vapaa pääsy, ohjelma 10/5€.
6.12. klo 16 kirkossa Laulu
Isänmaalle-tapahtuma.
8.12. klo 19 konsertti, Jarkko Ahola
”Joulun klassikot 2018”. Liput
alkaen 32 € Ticketmasterista.

KESKIKAUPUNKI
3.11. klo 15 pyhäinpäivän hartaus
Viirinkankaan ja Tavivaaran
kappelissa.
3.11. klo 17 OMA-ilta
seurakuntakeskuksessa.
Seurakuntavaalien
ennakkoäänestys tiistaista 6.11.
lauantaihin 10.11. Klo 9–18
kirkkoherranvirasto, klo 12–18
Prisma, K-Citymarket ja
Kauppakeskus Revontuli.
7.11. seurakuntavaalien
ennakkoäänestys klo 11–14 Lapin
Ammattikorkeakoulu, Rantavitikan
kampus ja Lapin
Ammattikorkeakoulu,
Viirinkankaan kampus.
7.11. klo 13 Virrestä voimaayhteislaulutilaisuus srk-kodin
yläsalissa.
9.11. klo 10–16 seurakuntavaalien
ennakkoäänestys Lapin Yliopisto.
14.11. klo 18 Norvajärvellä miesten
saunailta, lähtö srk-keskuksen
edestä 17.30, vetäjänä Markku
Kukkonen.
17.11. klo 17 OMA-ilta
seurakuntakeskuksessa.
23.–24.11. kirkonmäellä Naisten
päivät ”Rakkaus on väkevämpi”,
kanavat, erilaisia tilaisuuksia.
28.11. klo 18 Norvajärvellä miesten
saunailta, lähtö srk-keskuksen
edestä 17.30, vetäjänä Aki Hätinen.
29.11. klo 11 Soppatykki tempaus
Lordinaukiolla.
29.11. klo 17–18.30 Luottamusta
sanasta-ryhmä Perheasiain
neuvottelukeskuksessa,
Maakuntak. 7.

1.12. klo 17 OMA-ilta
seurakuntakeskuksessa.

KORKALOVAARA
3.11. klo 13 kappelissa
pyhäinpäivän messu.
4.11. klo 13 kappelissa messu.
4.11. klo 15 kappelissa konsertti,
LAPPBAROCK 2018. Vapaa pääsy,
käsiohjelma 10€.
8.11. klo 16–19 seurakuntavaalien
ennakkoäänestys Korkalovaaran
kappelissa.
11.11. klo 13 kappelissa messu.
17.11. Hillakirkolla, Hillapolku 9,
klo 10 israelilaistanssia, klo 12
ylistystanssia.
18.11. klo 13 kappelissa messu.
18.11. klo 15 kappelissa 4-vuotissynttärit.
22.11. klo 19 kappelissa
kitarakonsertti, Patrik Kleemola.
Vapaa pääsy.
24.11. klo 11–14 Korkalovaaran
piirien yhteiset joulumyyjäiset,
leivonnaisia, laatikoita, käsitöitä,
arpoja ym. paikan päällä
nautittavana puuroa, kahvia,
torttuja.
25.11. klo 13 kappelissa messu.
Omaishoitajien kirkkopyhä.
1.12. Hillakirkolla, Hillapolku 9,
klo 10 israelilaistanssia, klo 12
ylistystanssia.
2.12. klo 13 kappelissa 1. adv.
perhemessu ja perheiden
puuhapäivä.
9.12. klo 13 kappelissa messu,
Noora Tikkala. Kirkkokahvit.

OUNASJOKI
3.11. klo 10 Meltauksen, klo 11
Sinetän ja klo 13 Maijasen
kappelissa pyhäinpäivän messu.
9.11. seurakuntavaalien
ennakkoäänestys klo 14–16.30
Meltauksen kappelissa ja klo
17.30–19 Sinetän kappelissa.
14.11. klo 18 Meltauksen
kappelissa Virsikirja tutuksi-ilta.
18.11. klo 11 Sinetän kappelissa
messu.
2.12. klo 11 Sinetän kappelissa
perhekirkko ja 4v-synttärit.
2.12. klo 15 Kauneimmat
joululaulut Tapion kylätalolla.
9.12. klo 18 Meltauksen kappelissa
Kauneimmat joululaulut.

OUNASVAARA
3.11. klo 15 kappelissa
pyhäinpäivän virsikirkko.
4.11. klo 15 kappelissa Pyhät
Meiningit.
7.11. klo 16–19 kappelissa
seurakuntavaalien
ennakkoäänestys.
10.11. klo 17–19 kappelissa
Donkkis Big Night.
11.11. klo 15 kappelissa messu.
18.11. klo 15 Ounasrinteen
kappelissa messu.
22.11. klo 18 kappelilla Kappeli-ilta.
25.11. klo 15 kappelissa messu.
1.12. klo 17–19 kappelissa Donkkis
Big Night.
2.12. klo 15
kappelissa
Pyhät
Meiningit.
9.12. klo
15
kappelissa
messu.

ALAKEMIJOKI
1.11. klo 18 kappelissa virsi-ilta.
3.11. klo 10 kappelissa
poisnukkuneiden rukoushetki.
8.11. seurakuntavaalien
ennakkoäänestys klo 14–16
Rautiosaaren koululla ja klo 17–19
Muurolan kappelilla.
9.11. klo 17–19 kappelissa Donkkis
Big Night.
11.11. klo 14 kappelissa Pyhät
Meiningit.
18.11. klo 10 kappelissa messu.
29.11. klo 18 kappelissa virsi-ilta,
klo 17.30 Hirvaan
diakoniakylätoimikunta tarjoaa
kahvit ruokapankin työn
tukemiseksi.
29.11. klo 18 Alakorkalon koululla
Kauneimmat joululaulut.
30.11. klo 17–19 kappelissa
Donkkis Big Night.
2.12. klo 10 kappelissa
adventtisunnuntain messu.

YLÄKEMIJOKI
3.11. klo 10 Auttin kappelissa
pyhäinpäivän jumalanpalvelus.
6.11. seurakuntavaalien
ennakkoäänestys klo 15–16.30
Auttin kappeli, klo 16–18 Taipaleen
koulu, klo 17.30–19 Viirin
seurakuntatalo.
18.11. klo 10 Auttin kappelissa
messu.
18.11. klo 12 Viirin kappelissa
jumalanpalvelus.
19.11. klo 9.30–10 Viirin srkkodissa Puuroaamu.
25.11. klo 10 Auttin kappelissa
messu. Auttin 80v
hautausmaajuhla.
30.11. klo 18 Viirin kappelisssa
Kohti Jouluayhteislaulutapahtuma.
2.12. klo 10 Auttin kappelissa
messu.
2.12. klo 12 Viirin kappelissa
messu.

SAARENNAMMANKYLÄT
3.11. klo 13 Jouttikeron kappelissa
pyhäinpäivän messu.
4.11. klo 11 Aapakirkossa messu.
6.11. klo 18 Jouttikeron kappelissa
virsi-ilta.
7.11. klo 16–18 Jouttikeron
kappelissa seurakuntavaalien
ennakkoäänestys.
8.11. klo 18 Aapakirkossa Virsikirja
tutuksi-yhteislauluilta.
9.11. klo 16–19 seurakuntavaalien
ennakkoäänestys Aapakirkossa.
11.11. klo 11 Aapakirkossa
isänpäivän juhla.
11.11. klo 13 Jouttikeron
kappelissa messu.
18.11. klo 11 Aapakirkossa
jumalanpalvelus.
22.11. klo 18 Aapakirkossa
Virsikirja tutuksi-yhteislauluilta.
25.11. klo 11 Aapakirkossa messu.
25.11. klo 13 Jouttikeron
kappelissa messu, alueen
vapaaehtoisten kirkkopyhä.
2.12. klo 11 Aapakirkossa messu.
2.12. klo 13 Jouttikeron
kappelissa messu.
4.12. klo 18 Jouttikeron
kappelissa virsi-ilta.

t
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Naisten päivät

DIAKONIATYÖN KATULÄHETYS
Katulähetysillat
maanantaisin kello 17 seurakuntakodin yläsalissa,
Rauhank. 70 F. Sanaa, laulua, keskustelua kahvikupposen
äärellä: 5.11. Antti Härö ja Sanna Peltola, 12.11. Antti Härö,
19.11. Antti Härö, 26.11. Antti Härö, 3.12. Antti Härö.
Rovaniemen seurakunnan diakoniatyön päihde- ja
kriminaalityö ja Rovaniemen kaupunki yhdessä järjestävät
syksyn aikana kerran kuussa virkistyspäivän lähiseudulle.
Seuraavat virkistyspäivät ovat 6.11. ja 4.12.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Antti Härö 040 768 7606 tai
Mari Isokoski 050 567 5935

Diakonian
katulähetystyön

Soppatykkitempaus
torstaina 29.11.
klo 11
Lordinaukiolla.
Soppaa jaetaan niin kauan
kuin sitä riittää.
Paikalla seurakunnan
työntekijöitä ja
katulähetystyön
vapaaehtoisia.

”Rakkaus on väkevämpi…”
Seurakuntakeskuksessa ja kirkonmäellä
Puheenvuoroja, työpajoja, musiikkia, rukousta.
Naisten päivillä pureudutaan rakkaus -teemaan
monin tavoin.
PE 23.11.
seurakuntakeskuksen salissa
Klo 17.30 	
Iltapala - halutessasi voit tuoda
		
syötävää yhteiseen pöytään
		nyyttärityyliin  
klo 18 		
”Suurin niistä on rakkaus” - alustus
		
Anne Lehmus, musiikki Ilonlähde,
		
yhteislauluja ja keskustelua
klo 19.30-20 	
Iltarukous
LAUANTAI 24.11.
Klo 10–11.30 	
Mitä rakkaus on, rakkaus ikuinen?
		Aamurukous, yhteislauluja,
		puheenvuoroja Jumalan
		
rakkaudesta. Mukana mm. Esther
		
Pure, Seija Luomaranta, Anna-Maija
		Partanen
Klo 11.30–12.30 	 Lounas, srk-keskus
Klo 12.30		
Työpajat
		
Israelilainen tanssi, srk-koti yläsali,
		
F-ovi, Sirkka Juntunen.
		
Kuvarukous, srk-koti päiväkerhotila,
		
E-ovi, Merita Orell-Kiviniemi
		
Rukoushelmet, srk-koti takka-

		huone, E-ovi
		
Kuuntelen sinua, Seija Luomaranta
		(paikka varmistuu)
		
Osaanko kuunnella; Jaksamista
		
äitinä olemiseen, srk-keskus, B-ovi,
		Sanna Kerola
		Rakkauden silmukoita-käsityö		
paja, srk-koti alasali, E-ovi, paikalla
		
lankoja ja puikkoja tai voit ottaa
		
oman käsityön mukaan, non-stop
Klo 14.30 	
Välipala, srk-keskus
Klo 15–16.30 	
Jumalan rakkaudessa - puhe Anne
		
Lehmus, yhteislauluja, rakkauden
		
sanoja Raamatusta, rukouspalvelu
Klo 16.30
tauko ja siirtyminen kirkkoon
Klo 17.00–18.00 	 Amalia musiikkinäytelmä, kirkko

MUUROLAN KAPPELIN

PUUROAAMUT
Tarjolla herkullinen
aamupuuro leivän ja kahvin kera.

Lauantaina lounas ja välipala 10 € (aikuiset), 3 € (lapset)
Tiedustelut Pirita Bucht p. 0400 365 878
Lasten ohjelma 3-6-vuotiaille, ohjelmaan ja
ruokailuihin 16.11. mennessä
www.rovaniemenseurakunta.fi

Kokoontumiset 2018 klo 10-11
6.11. ja 4.12.

Euron arpajaisilla katetaan kustannuksia.
Puuroaamun jälkeen voit halutessasi
osallistua kaikenikäisten kerhoon tai
perhekerhoon klo 11-12.

LASTEN OHJELMAA LA 24.11.
klo 10–11.30
päiväkerhotila, srk-koti
11.30–12.30
lounas
12.30–14.30
Kirkkoseikkailu, satu- ja
		musiikkihetki kirkko
14.30 		
välipala

Olet lämpimästi tervetullut!
Tapahtuman järjestää:

Rovaniemen seurakunta,
Muurolan martat sekä
ruokalahjoituksin
K-market ja Sale.

Nenäpäivä tukee maailman lapsia
JANNE JUHANINMÄKI

NENÄPÄIVÄÄ vietetään jälleen
perjantaina 9.11. Yle TV2:ssa
ja Yle Areenassa. Klo 19 alkaa
nelituntinen suora lähetys, joka
on täynnä tähtiä, huumoria sekä
koskettavia tarinoita.
Nenäpäivän ja siinä mukana
olevien järjestöjen tavoitteena
on, että kaikilla maailman lapsilla
olisi mahdollisuus koulutukseen,
terveyteen, turvaan ja ravintoon.
Lahjoittamalla Nenäpäivään
suomalaiset ovat vuosien varrella
auttaneet miljoonia heikoimmassa asemassa olevia lapsia.
Suomen Lähetysseura tukee
Nenäpäivä-keräyksen varoin
Bolivian lapsityöläisiä sekä Nepalissa työtä, joka parantaa lasten
ja naisten asemaa sekä auttaa
kokonaisia yhteisöjä kohentamaan koulutusta, ruokaturvaa,
terveyttä ja toimeentulomahdollisuuksia.
Bolivia on maailman ainoa
maa, jonka laki sallii lasten työnteon. Kolmasosa lapsista työskentelee, usein vaarallisissa olosuhteissa esimerkiksi kaivoksissa.
Tarjoamme lapsille ammattikoulutusta ja turvallisempia toimeentulomahdollisuuksia.

Manju Pariyarin, Manish-pojan ja tytärpuoli Asmitan tulevaisuus näyttää
nyt paremmalta kuin muutama vuosi sitten. Vessan, hygieniavalistuksen
ja puhtaan veden ansiosta perhe on terveempi. Perhe myös ansaitsee
paremmin niin, että heillä on varaa ruokaan ja lasten koulutukseen, jopa
uuden talon rakentamiseen maanjäristyksen jälkeen.
Nepalissa koulutamme opettajia lapsiystävällisten opetusmenetelmien käyttöön sekä
koulukuraattoreiksi ja parannamme opetuksen laatua. Lisäksi
tuemme äidinkielisen opetuksen lisäämistä. Lasten asemaa

parannetaan myös naisryhmien
kautta. Ryhmissä äidit saavat
tietoa ravinnosta, terveydestä ja
hygieniasta. Lapsikuolleisuus,
lapsiavioliitot, vammaisten lasten
syntyminen ja äitiyskuolemat
vähenevät.
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Nuorten jouluretriitti

LASTEN KIRKKO |

21. - 23.12. Paaniemen majalla
18-29 vuotiaille.
Hinta 20 €.

Haluatko hetken itsellesi
jouluhulinan keskellä?
Rauhoittua joulun sanoman äärelle?
Kokeilla jotain uutta ja erilaista?
Ohjelmassa mm.
Joulukuusen koristelua
Taize– ja joululauluja
Luonnon rauhaa
Hetki hiljaisuutta

Saippua askartelua
Takkatulen loimua
Rukousta ja Raamattua

K U M M I TO

DISTUS

K A S T E TO D I S T U S

Lisätietoja Kate Suopajärvi 040-7321989

Ilmoittautuminen sähköisesti 1.-30.11.
www.rovaniemenseurakunta.ﬁ
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Enkelipipareilla apua katastrofialueille
Enkelipiparit tuottivat 235 € Tasaus-kampanjalle!
Kiitos lahjoittajille ja asiakkaille.
Mukana olivat Eijan Pullapuoti,
Kotileipomo Lähtevänoja, Paavalniemen konditoria &
Catering, Cafe & Catering Soppa ja Sumppi sekä
seurakunnan naisten käsityökahvila.

Rovaniemen
seurakuntakeskuksen
toimistojen

aukioloajat
Toimistot avoinna arkisin klo 9-15.
Kirkkoherranvirasto avoinna
torstaisin klo 9-17.

www.rovaniemenseurakunta.ﬁ

93,4MHz

Su klo 9.55-12
NYT HAASTATTELUT MYÖS verkossa: www.rovaniemenseurakunta.fi/radioROVADEI

Katja Uusikylä toteutti kaste- ja
kummitodistukset seurakunnalle
YLIVIESKASTA kotoisin oleva
Katja Uusikylä opiskelee Lapin
yliopistossa graafista suunnittelua. Opintojen myötä hän sai
tarttua Rovaniemen kaste- ja
kummitodistusten uudistamisprojektiin.
– Olen jo ala-asteella tiennyt,
että haluan tehdä jotakin luovaa
työkseni. Yläasteen jälkeen opiskelin media-assistentiksi ja siellä
syntyi palo graafista suunnittelua
kohtaan.
Kun Katja kuuli, että seurakunta haki opiskelijoiden joukosta
toteuttajaa kaste- ja kummitodistuksille, hän innostui heti. Katja
haluaa antaa omaa luovuuttaan
projekteihin, joissa kristilliset
arvot saavat näkyä.
– Halusin miettiä ja suunnitella

jotakin ihan täysin uutta. Kävin
kuvaamassa Rovaniemen kirkkoa
sisältä ja ulkoa ja hain inspiraatiota todistuksiin sieltä, Katja
kertoo.
Symboliikka ja värit ovat aina
kiinnostaneet Katjaa todella
paljon.
– Kastetodistuksessa käytin
vihreää, uutta elämää kuvaavaa
väriä ja kastemaljaa symbolina.
Kummitodistuksen värimaailma
on violetti ja symbolina on kyyhkyn kuva kirkon katosta. Molempien todistusten ulkoasussa on
teema, joka toistuu myös kirkon
kivijalassa, sen liuskekivien muodoissa, Katja sanoo.
Katja käy opiskelujen ohessa
myös YWAM:in opetuslapseuskoulua. Kirjainyhdistelmä tulee

sanoista Youth With A Mission,
suomeksi Missionuoret.
– Tarkoituksena on oppia tuntemaan Jumalaa paremmin. Koulu
auttaa jokaista opiskelijaa löytämään omat lahjansa ja paikkansa
elämässä – ja vaikkapa lähetystyössä. Olen lähdössä lähetystyöhön Japaniin, Katja kertoo.
Katja on kokenut seurakunnan
OMA-illan itselleen mielekkääksi
paikaksi olla mukana seurakunnassa.
– Oma-ilta on matalan kynnyksen paikka, voin suositella sitä
kaikille.
Katjan viesti tämän päivän
nuorelle on selvä: Älä elä vain
itsellesi, vaan tuo lahjasi käyttöön
myös muille.
Harriet Urponen

VÄRITYSTEHTÄVÄ | Piirros Inkeri Kinnunen
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OMAISHOITAJIEN KIRKKOPYHÄ
Korkalovaaran kappelissa 25.11.
Messu klo 13, jonka jälkeen kirkkokahvit.
Tervetuloa!

YLÄKEMIJOEN DIAKONIAA
Auttin varttuneiden kerho klo 10
to 15.11. ja to 13.12. Kyytiasiassa soita 040 5142816.
Viirin srk-kodissa toimintapäivä to 8.11. klo 10
Kirjojen kirja Raamattu; Jobin kirja, Kaija-Liisa Keränen.
Ruokailua varten ilmoittautuminen viimeistään ti
Marja-Liisalle 040 5142816.
Tennilän kylätalon kerho ti 27.11. klo 12.
Joulua odotellessa. Auto lähtee Tennirovasta ja väliltä
pääsee kyytiin, soita 0400 394452.
Pekkalan paloasemalla ma 3.12. klo 18 maakuntalauluja
laulattaa Sanna Peltola, srk-kuoro, kahvit Pekkalan diakonia.

Asunnottomien yössä oli tarjolla soppaa, jonka jakamisessa auttoivat tapahtuman vapaaehtoiset Daniel
Matvienko ja Tuomas Orava.

Amalia-musiikkidraama Rovaniemen kirkossa
La 24.11. klo 17

Asunnottomien yö
oli välittämisen yö
YK:N KÖYHYYDEN ja syrjäytymisen vastaisena päivänä
17.10. vietettiin jälleen Asunnottomien yötä. Tapahtumia
järjestettiin 41 paikkakunnalla
ympäri Suomen.
Rovaniemellä Asunnottomien
yö oli Välittämisen yö. Lapin
ammattikorkeakoulun sosionomi-opiskelijat Tiina Hietakangas ja Anniina Rauma tuottivat
tapahtuman opinnäytetyönään.
– Tästä opinnäytetyöstä oli
konkreettista apua monelle ihmiselle, Hietakangas sanoo.
HIETAKANGAS ja Rauma

pyysivät mukaan monia tahoja.
Heidän suureksi ilokseen tapahtuma sai hyvin innostuneen
vastaanoton.
– On hienoa, että tapahtuma
koettiin merkitykselliseksi kaupungissa, Hietakangas sanoo.
Rovaniemellä oli 9 asunnotonta
vuonna 2017 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n

tilaston mukaan. Koko Lapissa
asunnottomia oli 58. Tilastot
eivät kerro koko totuutta.
– Sana asunnoton ei tarkoita
sitä, että ihminen nukkuu yönsä
tien laidassa, vaan kenelle vain
voi tulla akuutti elämän kriisi.
Yleensä ihminen voi menettää
asuntonsa tilapäisesti ja nämä
henkilöt asuvat tuttavien tai sukulaisten luona. Ne eivät näy heti
tilastoissa, Hietakangas korostaa.
Taustalla on Hietakankaan
mukaan vähävaraisuutta ja sitä,
että luottotietojen menettämisen
myötä asuntoa on vaikea saada.
– Tapahtuman tärkeä viesti on
se, että haluamme muuttaa asenteita näitä ihmisiä kohtaan. Asunnottomuus tai vähävaraisuus ei
koskaan ole ihmisen oma valinta.
Heillä ei ole juuri puolestapuhujia
ja yksinäisyys on heille todellinen
haaste, Hietakangas kertoo.

ASUNNOTTOMIEN yötä
vietettiin kauppatorilla. Kau-

punginjohtaja Esko Lotvonen
avasi tilaisuuden kello 17. Valtakunnallinen ohjelmanumero
kaikissa tapahtumakaupungeissa oli Asunnottomien yön tulien
sytyttäminen kello 19.
Myös seurakunta oli mukana
Asunnottomien yössä. Luvassa
oli hartaus ja elävää musiikkia ja
torin kupeessa sijaitseva ikäihmisten kohtaamispaikka Helmikammari oli avoinna pitkälle
iltaa.
– Siellä sai käydä wc:ssä ja
juomassa kuumaa mehua. Myös
juttuseuraa oli tarjolla, diakoniatyöntekijä Marja Posio kertoi.
Diakoniatyössä kohdataan
yksinäisyyttä ja vähävaraisuutta
joka päivä.
– On tärkeää saada yhteiskunnassa ymmärtävää asennetta
erilaisissa elämän kriiseissä
olevia ihmisiä kohtaan, Posio
korostaa.
Harriet Urponen

Piirtää yhden lähetysmorsiamen koskettavan elämäntarinan,
joka on täynnä dramaattisia käänteitä. Kuinka työ Ambomaalla
käynnistyy, miten Amalian kutsumus toteutuu?
Mitä hän kokee seuratessaan sydämensä ääntä?
Vapaa pääsy.

Korkalovaaran piirien yhteiset

JOULUMYYJÄISET
kappelissa la 24.11. klo 11-14

Myytävänä:
*leivonnaisia *laatikoita *käsitöitä
*arpoja ym. myyjäistavaroita
Paikan päällä nautittavana:
*puuroa *soppaa *kahvia *torttuja

Tervetuloa!

OMA-illat
srk-keskuksessa, Rauhankatu 70,
klo 17-19:
3.11., 17.11., 1.12. ja 15.12.

Yksinäisyys
kuvin
Tunnetko yksinäisyyttä ja olisitko valmis tuomaan
kokemustasi näyväksi valokuvan keinoin.
Saisit olla itse määrittelemässä miten haluaisit
luoda kokemustasi kuvaksi.
Kuvat tulisivat näyttelyksi ensisijaisesti
yksinäisyydestä kertovan esityksen yhteyteen.
Mikäli kiinnostuit asiasta ole yhteyksissä
15.11. mennessä Laila Junttiin
laila.juntti@evl.fi tai
p. 0400 152 243.

Kaikille avoimia iltoja joita vietetään
rennoissa merkeissä yhdessä
viihtyen. Pientä purtavaa, opetusta
ja musiikkia. Lapsille omaa
ohjelmaa.

www.rovaniemenseurakunta.ﬁ

OMA-leiri
10.-11.11. Norvajärvellä
Mukana Mikko ja Riina Matikainen
opetuksessa ja musiikissa.
Ylistystä, opetusta, ulkoilua,
yhdessäoloa, ohjelmaa lapsille ja nuorille.
Leirimaksut aikuiset 38 €,
opiskelijat/työttömät/kotiäidit/eläkeläiset 33 €,
lapset 24 € ja alle 4v ilmainen.
Lisätietoja heini.kesti@evl.ﬁ 0401781018
Ilmoittautumiset seurakunnan sähköisen
ilmoittautumisen kautta:

www.rovaniemenseurakunta.ﬁ
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MAAILMA LÄHELLÄ MEITÄ|

TUTUKSI|
Joona Saraste
kanttori

”

Nuoruus tulikin
vietettyä kirkon
lehtereillä.
– Lukion loppuvaiheessa soittaminen kiinnosti niin paljon, että päätin hakea ja pääsin
opiskelemaan Sibelius-Akatemian Kuopion
yksikköön.
Joona on nauttinut monipuolisesta työkentästä.
– Musiikkikasvatustyötä olen tehnyt
eri-ikäisten kanssa. Kuopiossa kehitysvammaisten koulun hartaudet, laulukoulutoiminta ja projektiluonteiset musiikkihankkeet
kartuttivat kokemuspääomaa ja auttavat nyt
työssäni, kun kohtaan uusia haasteita Rovaniemen seurakunnan musiikkielämässä.
Myös kantele on Joonalle tuttu työväline.
– Kanteleella pystyn säestämään kivasti
ja saamaan kotoisia tunnelmia. Jo ensimmäisten työviikkojeni aikana olen soittanut
kannelta eri tilaisuuksissa.
Syksyllä 2015 Joona vietti kolme kuukautta
Lähi-idässä palestiinalaisalueella, Länsirannalla, pienen evankelis-luterilaisen kirkon
musiikinopettajana ja kanttorina.
– Innostaa ajatus, että voisin soveltaa tätä
työtäni ja kokemuspääomaa monikulttuurisessa työssä Rovaniemellä.
Työnsä vastapainoksi Joona on löytänyt
sieniharrastuksen, eikä vain syksyisin.
– Sienikirjoja tulee lueskeltua tammikuun
iltoinakin, jotta nimet pysyisivät mielessä.
Luonnossa liikkuessaan Joonalla on sienikorin lisäksi toisessa kädessään kamera.
Kuvausharrastus juontaa jo lapsuudenkodista, sillä Joonan isä Samuli Saraste on pitkän
linjan vaikuttaja valokuvausalalla Lapissa.
Pasi Kokko

NIKO SEPPÄ

JOUNI HAGSTRÖM

JOONA SARASTE, 40, on aloittanut
työnsä Rovaniemen seurakunnassa innostuneena. Takana on 15 työvuotta Puijon
seurakunnassa Kuopiossa.
– Oli aika löytää uutta. Seurakuntayhteisöä
ajatellen olen muuttanut ”maalaiskylästä suureen maailmaan”, mutta olen myös
tullut kotiin, sanoo rovaniemeläissyntyinen
kanttori.
– Kuopiossa iso kaupunki on jaettu pienempiin seurakuntiin. Rovaniemellä on yksi iso
seurakunta ja samalla tuli myös suuri määrä
uusia työtovereita.
Lapsena Joona opiskeli pianonsoittoa Lapin
musiikkiopistossa Arto Heikkilän johdolla.
– Murrosiän kynnyksellä tuli nihkeyttä
hommaan, enkä jaksanut harjoitella riittävästi.
– Arto kysyikin, jos kokeilisin urkuja. Urut
tulivat ensin sivuaineeksi ja pian pääaineeksi.
Silloin asuin Korkalovaarassa ja sain harjoitella uruilla juuri valmistuneessa kappelissa.
Taitojen kartuttua pääsin harjoittelemaan
pääkirkkoon. Nuoruus tulikin vietettyä kirkon lehtereillä.

Anna Seppä ja Katriina Ojamo haluavat perustaa Rovaniemelle ihmiskaupan vastaisen yhdistyksen. He kutsuvat aiheesta
kiinnostuneita dokumenttielokuvan ja keskustelun äärelle 17.11.

Valoa maan kärsiville
PAKOTTAMINEN, painostaminen tai erehdyttäminen.
Näistä on kysymys silloin, kun luonnehditaan nykyajan
orjuudeksi kutsuttua ilmiötä. Ihmiskauppaan sisältyy aina hyväksikäytön prosessi, jossa toisen ihmisen
haavoittuvaista asemaa käytetään hyväksi taloudellisen
hyödyn tavoittelemiseksi. Ilmiö koskettaa myös suomalaisia: sen lisäksi, että olemme kauttakulkumaa, on
tavattu myös suomalaisia ihmiskaupan uhreja.
Eräs ihmiskauppaa vastustavista toimijoista on viralliselta nimeltään V.A.L.O. – Ei orjuudelle ry. Valo-yhdistys
toimii kristillisten arvojen pohjalta. Toimintaan voi tulla
mukaan jokainen, joka haluaa tutustua ihmiskauppailmiöön.
Toinen Rovaniemen Valo-ryhmän koollekutsujista on
kolmatta vuotta Rovaniemellä asuva kahden lapsen äiti,
sairaanhoitaja Katriina Ojamo.
Ojamon mukaan myös Pohjois-Suomeen tarvitaan
kipeästi ihmiskaupan vastaista toimintaa. Hän on vakuuttunut Valo-yhdistyksen näystä ja toimintasuunnitelmasta.
– Valo-järjestön tekemä työ muodostaa hyvän kokonai-

suuden, jossa nekin, jotka eivät koe rukousta omakseen,
voisivat olla mukana tärkeinä tiimin jäseninä. Toiminta
saattaa hyvinkin lähteä käyntiin täällä Rovaniemellä, hän
arvioi innostuneena.
Rovaniemen Valo-ryhmä esittää ihmiskauppaa käsittelevän Nefarious-dokumentin Rovaniemen seurakunnan
seurakuntakeskuksessa (Rauhankatu 70) lauantaina 17.11.
OMA-illan jälkeen noin kello 19 alkaen. Tilaisuudessa on
mahdollisuus tavata aiheesta kiinnostuneita rovaniemeläisiä.
Benjamin Nolotin ohjaama ja tuottama Nefarious:
Merchant of Souls (Paha: Sielujen kauppias) on vuonna
2011 valmistunut amerikkalainen dokumenttielokuva
nykyajan ihmiskaupasta, jossa päähuomio kohdistuu
seksiperäiseen ihmiskauppaan. Dokumenttia ei suositella
kaikkein herkimmille katsojille.
Katriina Ojamo vastaa Rovaniemen Valo-paikallisryhmän toimintaa koskeviin kysymyksiin: katriina.ojamo@
gmail.com.
Niko Seppä

Miksi konsertit maksavat?
KIRKOSSA järjestettävistä tapahtumista suurin osa on
sellaisia, joihin on vapaa pääsy. Kaikki jumalanpalvelukset, messut, hartaushetket, kirkolliset toimitukset ja
valtaosa konserteista ovat avoimia tilaisuuksia, joihin
on vapaa pääsy. Tilaisuuksissa voidaan korkeintaan
kerätä vapaaehtoinen kolehti, joka yleensä lahjoitetaan eteenpäin. Kolehtia ei koskaan kerätä esimerkiksi
esiintyjille. Kolehdilla on aina joku selkeä avustuskohde, joka saattaa joskus löytyä myös oman seurakunnan
diakoniatyön kautta.
Joskus konserttiin on kuitenkin pääsymaksu.
– Seurakunta ei järjestä kaikkia konsertteja itse, vaan
usein vuokraa tilaa ulkopuoliselle taholle, joka järjestää
pääsymaksullisen tilaisuuden. Konsertin järjestäminen on
monille ohjelmatoimistoille liiketoimintaa, jolla he maksavat kaikki konsertin kulut. He tuolloin myös kantavat riskin konsertin järjestämisestä. Lisäksi näiden konserttien
esiintyjät ovat aina ammattilaisia, joille konsertoiminen
on työtä eli elinkeino, Rovaniemen seurakunnan johtava
kanttori Sari Alakulppi sanoo.
Alakulpin mukaan konserttitoiminta on sitä monipuolisempaa, mitä useammat tahot järjestävät konsertteja.
– Kuulijoille voidaan näin tarjota laajempi kattaus mu-

siikin eri tyylilajeja. Jokaisen konsertin kohdalla varmistetaan se, ettei konsertin sisältö sodi kirkon arvoja vastaan,
Alakulppi korostaa.

ALAKULPIN kollegat joutuvat aika ajoin vastaamaan
kysymykseen, jossa ihmetellään kirkossa järjestettävän
tilaisuuden maksullisuutta. Näissä keskusteluissa korostuu se, ettei konserttien järjestäminen ole ilmaista.
– Ammattimuusikoiden ei voida olettaa tekevän ilmaista
työtä tai työtä, josta saatavan palkkion suuruus on epävarmaa. Se, että kirkkoon ostettava taide maksaa, on päivänselvää silloin, kun puhutaan kuvataiteesta. Miksi näin ei
olisi myös konserttitoiminnan kohdalla, Alakulppi kysyy.
– Konsertin pitäminen edellyttää myös esiintyjiltä paljon
valmistelutyötä. Harjoitteleminen ja ohjelmiston valmistaminen ovat yksi todella iso osa, mutta lisäksi tarvitaan
rahaa esimerkiksi markkinointiin, Alakulppi muistuttaa.
ROVANIEMEN seurakunnan kirkkoneuvosto on vuonna 2016 hyväksynyt päivitetyn ohjeen kirkkokonserttien ja taidetilaisuuksien järjestämisestä Rovaniemen
seurakunnassa.
Harriet Urponen
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Pyhäinpäivän konsertti
Rovaniemen ja Alatornion kirkoissa
Konsertti Rovaniemen kirkossa 3.11. kello 18
Konsertti Alatornion kirkossa 4.11. Kello 16
Kamarikuoro Ave, Wen Hao Zang, sopraano,
Maie Kuusik, piano, Tamas Dioszegi, viulu,
Katri Ristolainen, huilu, Sanna Haakana,
sello, Soile Oinonen, sello. Musiikin johto
Anitta Ainali-Vuollo ja Maie Kuusik.

Rovaniemen seurakunnan kamarikuoro, Ave, esittää John Rutterin
Requiemin pyhäinpäivän viikonloppuna kahdella eri paikkakunnalla.
Kuoro toi tämän teoksen ensimmäistä kertaa viime vuonna Rovaniemelle, jolloin moni kuulija toivoi
tästä perinnettä. Nyt on esiintymässä aiemmasta kokoonpanosta isommaksi kasvanut kuoro, tätä varten
koottu soittajaryhmä sekä rovaniemeläistynyt taitava sopraanosolisti,
Wenhao Zhang. Kokonaisuutta kannattelee piano, jonka lisäksi kuoron

lomassa polveilevat herkät huilu ja
sello-osuudet, ja ensembleissa myös
viulu.
Requiem eli sielunmessu sopii
kirkkovuodessa juuri pyhäinpäivänä
esitettäväksi, jolloin perinteisesti
muistelemme kuolleita rakkaitamme.
Musiikin historia tuntee valtavan
määrän toinen toistaan puhuttelevampia teoksia, jotka kantavat nimeä
Requiem. Useimmille tutuin mahtaa
olla W. A. Mozartin Requiem, jonka
hän sävelsi viimeisenä elinvuotenaan, ja jota hän ei itse ehtinyt tehdä
loppuun.
Lontoossa syntynyt brittisäveltäjä,
John Rutter, teki Requiemin sopraanolle, sekakuorolle ja orkesterille
tai kamariyhtyeelle. Se valmistui
kokonaisuudessaan v. 1985, jolloin
Requiem sai ensi esityksensä. Tämä
teos on säveltäjän rakastetuin ja

eniten esitetty kuoroteos. Teoksen
seitsemän osaa muodostavat kaarenomaisen meditaation elämästä ja
kuolemasta. Rutterin musiikki saa
vanhat katoliseen sielunmessuun
pohjautuvat rukoukset ja Raamatun
psalmitekstit elämään vahvasti, ja
antaa aavistuksia tuonpuoleisesta
elämästä. Laulut esitetään teoksen alkukielellä osittain latinaksi ja
osittain englanniksi. Kirkon ovella on
jaossa ohjelmalehtisiä, joissa tekstit
on käännetty suomeksi.
Konsertissa kuullaan myös sooloesitykset sopraano Wenhao Zangilta, huilisti Katri Ristolaiselta ja
viulisti Tamas Dioszegiltä.
Konserttiin ei ole pääsymaksua.
Esiintyjät toivottavat kuulijat
tervetulleiksi ikuisen valon ja levon
rukoukseen. Requiem eternam dona
eis.…Anna heille ikuinen lepo.

Seitakuoron hengellisen musiikin konsertti kirkossa
Agnus Dei – Kadri Joametsin
20-juhlavuoden avauskonsertti Seitakuoro
/ Mauri Miettunen, urut / Antal Mojzer,
fagotti / Juhana Inkinen, Johannes Põlda,
viulu; Johan Höglind, alttoviulu; Juuli Holma,
sello, Jukka Rotola-Pukkila, kontrabasso
Rovaniemen kirkko la 10.11.2018 kello
19.00 Liput 20/15 € ovelta tai ennakkoon
Rovaniemen musiikkikirjastosta. Lipun hinta
sisältää valinnaisen Seitakuoron levyn (niin
kauan kuin levyjä riittää).
Lisätietoja Kadri Joamets, kj.seitakuoro@
gmail.com, 050 498 8995

Kadri Joamets muutti Virosta Suomeen ja Rovaniemelle 20 vuotta sitten syksyllä 1998. Palkittu kuoronjohtaja juhlistaa vuosikymmenten
mittaista matkaansa Lapin kulttuurielämässä viiden konsertin sarjalla
läheisten yhteistyökumppaneidensa
kanssa. Avauskonserttiin Kadri
on valinnut hänelle rakkaimpia
kamarimusiikkiteoksia Seitakuoron
taipaleen varrelta pienen eestiläisen
lisäyksen kera. Orkesteriosuuksista

Lappbarock 2018
Korkalovaaran kappelissa sunnuntaina 4.11. kello
15.konsertti, LAPPBAROCK 2018. Johanna Leponiemi viulu, Virve Räisänen cembalo. Vapaa pääsy,
käsiohjelma 10€.

Duo Johanna Leponiemi – Virve Räisänen
musisoi barokin ajan ohjelmistolla
Viulistin ja cembalistin yhteistyö sai alkunsa muutama vuosi sitten barokkispesialisti
Kreeta Maria Kentalan luotsaaman barokkimusiikin opintolinjan aikana Yrkeshögskolan
Noviassa.
Periodisoittimin esitettävä saksalais-ranskalainen 1700-luvun ohjelma sisältää G.F. Händelin, J. Rebelin ja C.P.E. Bachin musiikkia.

Joulumaan Taikaa
-konsertti
Maanantaina 19.11. kello 19 kirkossa
Joulumaan taikaa-konsertti,
Antti Railio. Liput ennakkoon 24,90
€ (Ticketmaster ja Lippu.fi), ovelta
30 €.

Voice of Finland –kilpailun
voittajana tunnetuksi tulleen
Antti Railion Joulumaan Taikaa-konsertti.
Jouluihmiseksi tunnustautuva Railio
on aiemmin esiintynyt jouluisissa merkeissä
vain omilla yksittäisinä toteutetuilla joulukeikoillaan sekä Raskasta Joulua –kiertueilla.
Kirkkokonsertissa tullaan kuulemaan klassisimpia joululauluja koskettavina tulkintoina. Intiimin kokoonpanon kanssa esiintyvän
Railion tavoitteena on tarjota kuulijoilleen
sieluun porautuva ilta kaikkine tunteineen.

Konsertteja
Rovaniemen kirkossa
vastaavat Kadrin muusikkoystävät
Lapin kamariorkesterista sekä kanttori-urkuri Mauri Miettunen.
Seitakuoron lisäksi Kadri on
johtanut Rovalan kuoroa, Lapin
Lauluveikkoja ja Naiskuoro Lapin
Ruskaa. Monessa mukana oleva
Kadri on toiminut kuorojen yhteen

kokoajana lukuisissa tilaisuuksissa ja
ollut konserttien yhteisnumeroiden
kantava voima – aina valtakunnallisia
Sulasolin laulujuhlia myöten! Kadri
on palkittu ansioistaan mm. Rovaniemen kulttuuritekopalkinnolla, Lapin
läänin kulttuuripalkinnolla ja Osuuspankin Helmi-palkinnolla.

Lohdun sävelmät
– Lapin sotilassoittokunta
Torstaina 8.11. kello 19 Rovaniemen
kirkossa Lapin Sotilassoittokunnan
konsertti ”Lohdun sävelmät”. Johtaa
musiikkieverstiluutnantti Jyrki Koskinen.
Puolustusvoimien alueellinen kirkkojuhla.
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.

Puolustusvoimien alueellinen kirkkojuhla tuo Lapin sotilassoittokunnan voimin rakkaita ja lohdullisia
suomalaisia sävelmiä.

• 13.11. klo 19 konsertti, Ksenia Milas viulu,
Maria Ala-Hannula piano. Vapaa pääsy,
ohjelma 10/5€.
• 16.11. klo 19 konsertti, Tamás Diószegi
viulu, Maie Kuusik piano. Vapaa pääsy.
• 25.11. klo 18 Tuomiopäivän urkukonsertti. Péter Marosvári. Vapaa pääsy, ohjelma
10/5€.
• 29.11. klo 19 Rovaniemen kaupungin ystävyyskuoron, lapsi- ja nuorisokuoro Olsztyn,
• konsertti. Mukana Muskarikuoro,
Valonlähde ja Lumitähdet. Vapaa pääsy.
• 1.12. klo 18 Vocaliisojen joulukonsertti,
”Jerusalemin kellot”, johtaa Anniina
Maikkula. Liput 10€.
• 2.12. klo 18 Maasalon adventtivesper.
Kaupungin kuorot, joht. Kadri Joamets.
Vapaa pääsy.
• 6.12. klo 16 kirkossa perinteinen itsenäisyyspäivän juhlatilaisuus ”Laulu Isänmaalle”. Baritoni Mika Pohjantähden yksinlaulua
Maie Kuusikin säestyksellä, solistinlaulamana kuulemme mm. Veteraanin iltahuudon.
Kuulemme uruilla soitettuna suomalaisia
klassikoita, kuten Sibeliuksen Finlandia
hymnin ja Narvan marssin. Rovaniemen
teatterin tervehdys. Yhteislaulua. Mukana
myös Anne Lehmus. Vapaa pääsy!
• 7.12. klo 18 Kauko Simosen joulukonsertti, ”Sinivalkoinen joulu”. Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.

38. vuosikerta | Julkaisija: Rovaniemen seurakunta | Päätoimittaja Kari Yliräisänen p. 040 5032 734 kari.yliraisanen@evl.fi | Toimitus Harriet Urponen
p. 040 6700 277 harriet.urponen@evl.fi | Jouni Hagström p. 040 6854 935 jouni.hagstrom@evl.fi | Pasi Kokko p. 040 702 2223 pasi.kokko@evl.fi |
Lehtityöryhmä: Kari Yliräisänen pj., Kari Gustafsson, Jouni Hagström, Pasi Kokko, Markku Kukkonen, Elina Rask-Litendahl, Merita Orell-Kiviniemi,
Heikki Salo ja Harriet Urponen. | Toimituksellinen aineisto Rovaniemen seurakunnan tiedotustoimisto, PL 8104, 96101 ROVANIEMI |Ulkoasu ja taitto
Kotimaa Oy | Painatus Suomalainen Lehtipaino Oy | Jakelu : Pohjois-Suomen Suorajakelu Oy | Jakelureklamaatiot: www.jakelupalaute.fi/paasky |
Tilaukset 25 euroa vuodessa | Painos 30 400 kpl.
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Risto Ikäheimo luottaa Neuvonantajaansa:

Innostus, intohimo, uteliaisuus ja usko
kantavat ihmistä elämässä eteenpäin
JOUNI HAGSTRÖM

Liikuntaneuvos,
entinen leikkijohtaja
Risto Ikäheimo
saapuu haastatteluun
kantaen suurta
kirjaa muistuttavaa
teosta, jonka
hän on nimennyt
Neuvonantajaksi.

ENTISEN leikkijohtajan syksyyn on
kuulunut marjastamista ja sienestystä.
Golfkausi jatkui niin pitkään kuin säät
vain sallivat. Mutta hiihtokausi alkaa
heti, kun lunta saadaan.
Omassa elämässään Ikäheimo näkee
aina parantamisen varaa.
– Yritän jatkossa myös entistä enemmän kuunnella ja olla ystävien ja läheisten kanssa. Yritän muistuttaa itselleni,
että ”älä ole Risto itsekäs”.
– Aina aamuisin minun pitää kirjoittaa
muistilappu, mitä tänään teen. Yritän
myös muistaa poikani Petterin sanoja,
että ”isä, sinä olet silloin vahva, kun
pystyt olemaan tekemättä mitään ja olla
hiljaa, ja olla paikalla”. Mutta näissä
taidoissa on vielä opettelemista.
Lähestyvä pyhäinpäivä antaa sopivan
hetken pysähtymiselle ja levolle.
– On myös hyvä tuntea pyhäinpäivän
historiaa ja sanomaa. Voisin itsekin
viettää kyseistä päivää levollisemmin.
Läheiseni ovat kyllä muistuttaneet, että
pyhäpäivä tulisi pyhittää levolle, Risto
Ikäheimo sanoo.
Pasi Kokko

PUULEVYISTÄ nikkaroimaansa opuk-

seen Risto Ikäheimo on koonnut eri
aukeamille keskeisiä arvoja ja ohjeita.
Omat sivunsa ovat saaneet Suomen laki,
Kymmenen käskyä ja Lutherin teesit.
Teoksesta avautuu myös sanojen
täyttämä peilipintainen sivu. Katsoja
näkee peilistä kasvonsa ja lukee samalla
seuraavat tekstit: Totuus, kauneus ja
hyvyys – arvot kohdallaan on.
Yrityselämässä pitkään toimineen
Ikäheimon teesit jatkuvat sanoilla: Tieto,
taito, tunne – tuottavuus kohdallaan on.
Uskon käsite sisältyy teeseihin kolmen
muun sanan kanssa seuraavasti:
Innostus, intohimo, uteliaisuus, usko –
opittu tieto jalostuu.
Neuvonantajan peilin tekstit lähestyvät
myös arkea muutamin keskeisin, jokapäiväiseen elämään kuuluvin sanoin:
Saanko auttaa, kiitos, ole hyvä, anteeksi –
silloin käytös kohdallaan on.
– Älkäämme näitä arjen sanoja säästelkö, Ikäheimo toivoo.
Ikäheimo asettaa Neuvonantajansa
pöydälle. On aika kertoa tuoreimmat
kuulumiset.
– Terveyteni on hyvä. Uteliaisuutta
ja innostusta riittää yhtä paljon kuin
työelämässä ollessani. Juuri tänään sain
miellyttävän soiton entiseltä asiakkaalta,
joka on siirtymässä eläkkeelle. Hän halusi
tulla käymään kylässä.
Lappset Groupissa elämäntyönsä
tehnyt Ikäheimo tulee tapaamiseemme
suoraan hyötyliikunnan parista, takana
on neljä tuntia metsätöitä.
– Tunnen sen työn lihaksissani. Onneksi on puulämmitys saunassa, talossa ja
mökillä.

YK:N RAPORTISSA suomalaiset on
nimetty maailman onnellisimmaksi
kansaksi. Onnellisten ihmisten luulisi
myös voivan hyvin.
Ikäheimo on pitkän työuransa aikana
ollut luomassa hyvinvointimaailmaa,
joka vaikuttaa jokapäiväiseen elämäämme. Hän on pitänyt vahvasti esillä ajatusta, että lähiliikuntapaikka-ajattelu tukee
kaiken ikäisten ihmisten hyvinvointia.
Kaupunkisuunnittelussa tulisi ottaa
entistä enemmän huomioon yhteiset
alueet.
– Alueita ei saisi suunnitella nimikkeiden mukaan vaan hyvinvointiajattelu on
tuotava kaikkiin projekteihin ja eri hallintokuntien yhteisenä haasteena.
– Kaupunkiympäristöä pitää rakentaa
yhteisölliseksi ja yhteiset alueet tulee
tehdä sosiaalisiksi ja liikunnallisiksi.
– Voitaisiin ottaa myös talonmieskulttuuria takaisin. Sieltä löytyisi sitten
sparraajia ja välittäjiä, jotka voisivat ottaa
hieman kasvattajan roolin nuorisoa ja
lapsia kohtaan.

ja Risto Ikäheimolla Elämän risteyskohta.
– Työni pohjautuu vahvaan arvopohjaan
ja tarinaan. Siellä on sukupuu, välittäminen, tukiverkosto, suuri sydän, kuuntelevat korvat. Tämän kaiken hyvinvoinnin
ja maamme itsenäisyyden ovat meille
mahdollistaneet sotaveteraanit, Ikäheimo
sanoo. Entä jos Risto Ikäheimo saisi tehdä
Rovaniemelle, seurakuntaan taideteoksen
”Tällä tiellä 2000 vuotta”, millainen teos
olisi ja mihin hän sen sijoittaisi?
– Teos ei saisi olla kirkon läheisyydessä. Sen tulisi olla siellä missä ihmiset
ovat, arjessa. Teokseen pitää saada
tarina, joka meidän kaikkien pitää ymmärtää. Tarinan pitää myös kasvattaa ja
opettaa. Teoksen tulee olla meille arjen
ymmärtäjille, Risto Ikäheimo toteaa.

Tilateoksiakin tekevä Risto Ikäheimo on nikkaroinut puiseen Neuvonantaja-teokseensa
keskeisiä arvojaan ja ohjeitaan elämää varten.

ROVANIEMELÄISILLE tuttu kotikirkko tervehtii etelästä päin kaupunkiin
saapuvia. Ikäheimolle kirkon näkeminen on herättänyt aina tunteita.
– Kotikirkkoni sai minut kyyneliin, varsinkin silloin, kun työni vuoksi matkustin paljon ja olin viikon tai kaksi poissa
perheeni parista. Kun Valajaskoskelta
näkyi kirkko ja kaupunki, niin se herkisti.
Viiden minuutin päästä olin jo kotona.
– Mutta kun maailmalla kierrämme,
niin kotikirkkona pitäisi nähdä myös
kirkko, johon siellä menemme. Tänäkin
kesänä perheen kanssa matkaillessamme
olemme sytyttäneet kynttilän läheisille
monessa kirkossa. Olemme nimenomaan
muistaneet vanhempiamme, jotka antoivat meille hyvin arvopohjaisen ja hyvän
kivijalan lähteä kasvamaan.
Kirkon työssä Ikäheimo arvostaa etenkin rippikoulua ja diakoniatyötä, vaikka
hän ei aina ole tiennytkään miten suurta
ja tärkeää työtä diakonia tekee.
– Olenkin kysynyt itseltäni, mihin olen
maksanut kirkollisveroa ja mitä olen saa-

nut vastineeksi? Maksamani vastine on
kuitenkin mennyt tarpeeseen ja hädässä
oleville. Myös seurakunnassa ennalta ehkäisevä työ on tärkeää, ehkäistäksemme
mahdollista pahoinvointia.
– Itse olen saanut seurakunnalta
hyvää vastinetta osallistuessani miesten
saunailtoihin Norvajärvellä. Siellä kuulee
tarinaa, ja laulua osaamatonkin uskaltaa
laulaa miesten kesken.

RISTO IKÄHEIMON mielestä kirkon
tulisi tulla lähelle ihmisiä ja näkyä
yllätyksellisissä paikoissa, vaikkapa
Keskuskentällä RoPSin pelissä tai yleisurheilukilpailuissa.
– Myös Rovaniemen kaltaisessa matkailukaupungissa kirkon merkitys ja seurakunnan palvelut tulevat lisääntymään.
Tilateoksiakin tekevä Risto Ikäheimo
ja liikuntaneuvos Leena Jääskeläinen
kokosivat alkuvuodesta yhteisnäyttelyn
Suomen itsenäisyysjuhlavuoden Yhdessä-teeman innoittamina. Jääskeläisen
näyttelynosan nimi oli Tuhkasta taiteeksi

Risto Ikäheimo
kunniajäseneksi

Risto Ikäheimo on kutsuttu
Suomen maisema-arkkitehtiliiton
MARK:n kunniajäseneksi.
Ikäheimon sydämen asiana on
ollut ihmisten hyvinvointi leikin
ja liikunnan kautta. Merkittävän
elämäntyönsä aikana Lappset
Groupissa Ikäheimo on edistänyt
maisema-arkkitehtuurin alan toimintaedellytyksiä omalla elämänmyönteisellä ja yhteistyötä painottavalla otteellaan.
MARK:n kunniajäseneksi voidaan
kutsua henkilöitä, jotka ovat huomattavalla tavalla kehittäneet maisema-arkkitehtuurin ammattialaa.

