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PÄÄKIRJOITUS | Kari Yliräisänen, kirkkoherra

Koulutus antaa
lapsille ja nuorille
tulevaisuuden ja toivon
Rakkautta
pimeän
keskellä
ELÄMÄÄN mahtuu iloa ja
valoa, kauniita maisemia ja
helppokulkuisia polkuja.
Se kuinka paljon elämässä
on vaikeita huonosti kuljettavia polkuja, tiettömiä
taipaleita, pimeän yllättämiä reittejä on meille
polkujen tallaajille ennalta
arvaamatonta. Näillä
vaikeilla pimeillä poluilla
matkaseuralaisena on
epätoivoa, yksinäisyyttä,
voimattomuutta ja näköalattomuutta.
Kärsimyksen kasaantuminen vie sanattomaksi
ja epäuskoiseksi, niin
usein toistetun, rakastavan
Jumalan läsnäolosta,
pimeys voittaa. Mikä silloin
kantaa? Uskallanko tipahtaa
voimattomaan tyhjyyteen?
Ottaako kukaan kiinni?
Voinko tehdä muuta kuin
päästää irti ja tipahtaa.
Tarvitaanko Jumalan olemassaoloon minun uskoni?
Tuleeko rakkaus juuri siitä,
että en jaksa ja putoan ja
kuitenkin tipahdan johonkin,
joka ottaa minusta kopin?
Armon täyttämä koppi,
ilman ansioita, ilman
tekoja, jopa ilman uskoa
tyhjänä ja voimattomana.
Järkähtämätön armo, vuoria
vahvempi.
Olemassa olemisen
rakkaus pimeyden keskellä.
Voisiko tämä kantaa silloin,
kun elämä murtuu ja on
etsittävä uusia polkuja, uutta
kasvusuuntaa tukehtuneen
elämän keskellä?
Tyhjänä ja rakastettuna,
haurasta toivoa sisällä kantaen kohti uutta, jotakin,
jonka katselu voi jonain
päivänä näyttää rosoisuudessaankin häkellyttävän
kauniilta.
Laila Juntti
Diakonissa

ON SANOTTU, että Yhteisvastuu on
suomalainen lähimmäisenrakkauden
kansanliike. Kirkon Yhteisvastuukeräys
on maamme suurin vapaaehtoisvoimin
toteutettu keräys, joka auttaa hädäalaisia
syntyperään, uskontoon tai poliittiseen
vakaumukseen katsomatta Suomessa ja
kehitysmaissa.
Tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksellä tuetaan lasten ja nuorten koulutusta maailman katastrofialueilla ja kotimaassa.
ERIARVOISUUS on Suomessa lisääntymässä, koska 120.000 lasta, eli joka
kymmenes, elää pienituloisessa perheessä. Kaikille ilmaisen peruskoulun
jälkeen opintoihin tulee kustannuksia
mm. oppikirjojen, välttämättömän tietokoneen tai tarvittavien ammatillisten
välineiden muodossa. Monen kohdalla
ammattiunelmat saattavat jäädä haaveiksi, kun perheellä ei ole rahaa opintojen edellyttämiin välttämättömyyksiin.
Globaali eriarvoisuus kasvaa maailman
katastrofialueilla, kun lapset ja nuoret
ovat muiden mukana joutuneet pakolaisiksi konfliktien, sotien, ilmastomuutoksen tai muiden luonnonkatastrofien
vuoksi. Tulevaisuus näyttää pimeältä ja
toivottomalta, kun koulunkäynti on keskeytynyt tai loppunut kokonaan.
KOTIMAASSA yhteisvastuuvaroin
tuetaan maksullisten opiskeluvälineiden
hankintaa Kirkon diakoniarahaston
avulla. Keräysvaroja käytetään myös
vähävaraisten perheiden monipuoliseen
avustamiseen paikallisseurakuntien
diakoniatyön kautta.
Maailman katastrofialueilla yhteisvastuuvaroin autetaan koulunsa keskeyttämään joutuneiden oppilaiden
paluuta takaisin kouluun avustamalla
koulumaksuissa sekä jakamalla koulu- ja
hygieniatarvikkeita. Lisäksi koulutetaan

”

Pysyväksi
painopisteeksi
lasten ja nuorten
koulutus.
lisää päteviä opettajia ja rakennetaan turvallisia kouluja. Avun vie perille Kirkon
Ulkomaanapu (KUA), joka tunnetusti on
luotettava avun perille viejä ja kansainvälinen toimija.

YHTEISVASTUU auttaa monia, mutta
on selvää, ettei se poista ratkaise kokonaisuutta. Keräys ajankohtaisuudellaan
muistuttaa kotimaamme vastuullisia
vallankäyttäjiä ja päättäjiä siitä, että
Suomen hyvä tulevaisuus luodaan lasten
ja nuorten koulutuksen kautta.
Satsaaminen koulutukseen antaa
nuorille tien aikuisuuteen, ammattiin
ja vastuun ottoon. Koulutus luo osaamista, synnyttää itseluottamusta, antaa
sosiaalisia verkostoja ja oman merkityksellisyyden tiedostamista yhteiskunnan
kokonaisuudessa. Sanalla sanoen, rohkeutta sekä uskoa ja luottamusta omaan
tulevaisuuteen. Ja samalla jatkuvuutta
maamme myönteiseen kehitykseen.
Opinto- ja koulutusmahdollisuuksien
väheneminen antaa vain yhden vaihto-

VIIKON SANA |
Tässä on tie,
kulkekaa sitä
Kuitenkin Herra vain odottaa,
että voisi olla teille armollinen,
hän nousee armahtamaan teitä.
Herra on oikeuden Jumala.
Autuaita ne, jotka häntä odottavat!
Siionin kansa, sinä joka asut Jerusalemissa,
sinun itkusi aika on ohi!
Kun huudat häneltä apua, hän armahtaa,
hän kuulee ja vastaa sinulle.
Vaikka Herra suo sinulle vain kapean leivän
ja niukasti vettä, hän, sinun opastajasi, ei enää
kätkeydy. Omin silmin sinä saat nähdä hänet.
Aina kun olet eksymässä tieltä,
milloin oikeaan, milloin vasempaan,
sinä omin korvin kuulet takaasi ohjeen:
– Tässä on tie, kulkekaa sitä.
Jes. 30: 18–21

ehdon, syrjäytymisen. Se ei anna tulevaisuutta nuorelle eikä myöskään auta
Suomen yhteisen tulevaisuuden rakentamista.
Koulutuksen merkityksen katastrofialueiden lapsille ja nuorille voi sanoittaa
samoilla sanoilla. Siellä koulutuksen antamat mahdollisuudet vähentävät ja torjuvat vielä voimakkaammin eriarvoisuutta ja epäoikeudenmukaisuutta. Yhden
ihmisen koulutus antaa mahdollisuuksia ja toimeentuloa useammalle kuin
esimerkiksi täällä Suomessa. Elämisen,
toimeentulon ja hyvinvoinnin mahdollisuudet lisääntyvät ja vähentävät samalla
toivottomuuden tuomaa katkeroitumista,
jyrkkää ääriajattelua ja myös terrorismin
uhkaa. Koulutus antaa tulevaisuuden.

TÄMÄN vuoden kampanja ja pääosin
matalalla profiililla toteutettava keräys
jatkaa Vanhan testamentin profeettojen
vaatimusta heikompien ja vähävaraisten huolenpidosta ja kantamisesta sekä
kaikinpuolisesta oikeudenmukaisuudesta. Samaa linjaa jatkaa Jeesus, kun hän
vaatii jokaista noudattamaan osaltaan
”Kultaista sääntöä”. ”Kaiken, mitä toivotte
ihmisten teille tekevän, tehkää te samoin
heille.”
Profeetta Jeremian kirjassa on Jumalan
lupaus: ”Minä annan teille tulevaisuuden
ja toivon” (Jer 29). Historian kulussa se
on aina tapahtunut ihmisten toiminnan
kautta. Niin nytkin.
Lastemme ja nuortemme tulevaisuus
ja toivo syntyvät tietoisella arvovalinnalla
satsata heidän koulutukseensa, ei vähentämällä tai leikkaamalla.
OLKOON tämän vuoden Yhteisvastuukeräys herätyshuuto, profeetallinen
torven töräytys maassamme, ottaa pysyväksi painopisteeksi lasten ja nuorten
koulutus kotisuomessa ja maailman
katastrofialueilla.

Lapsia ja nuoria
auttamaan
Rukous
Herramme Jeesus Kristus.
Me elämme liiaksi
oman viisautemme varassa
ja luotamme omaan voimaamme.
Koettelemusten tullessa
huomaamme,
että viisautemme on riittämätöntä
ja voimamme ovat vähäiset.
Herra, opeta meille uskon
yksinkertaisuutta.
Auta meitä näkemään,
että sinussa ovat kätkettyinä
kaikki viisauden ja tiedon aarteet.
Sinulle olkoon ylistys ikuisesti.
Aamen

VUODEN ensimmäinen

Pääsky kiidättää viestiä
Yhteisvastuukeräyksestä.
Tänä vuonna keräysvaroin
tuetaan vähävaraisten
lasten ja nuorten opiskelua.
Pääskyssä haastatellut rovaniemeläiset
kertovat, mitä merkitsee
opiskelumahdollisuuden turvaaminen
kaikille.
Rovaniemen seurakunnassa on
runsaasti Yhteisvastuukeräyksen
tapahtumia. Varaa kolikko hyvään
tarkoitukseen ja tule mukaan auttamaan.
Tervetuloa viettämään tuokio Pääskyn
seurassa ja tutustumaan seurakunnan
elämään. Antoisia lukuhetkiä!
Terveisin Pääskyn toimitus
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Uusi kirkkovaltuusto
aloitti henkilövalinnoin

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Raili Kerola ja hänen
varajäsenekseen Leena Pernu.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana
toimii virkansa puolesta kirkkoherra
Kari Yliräisänen.

Alueneuvostojen
jäsenet 2019-2022:
Keskikaupungin alueneuvosto:
Maisa Sarajärvi-Nuorti, Esko Palovaara, Anna-Maria Alaluusua,
Lauri Ylipaavalniemi, Pekka Sutinen, Matti Henttunen, Eveliina
Rissanen ja kolme varajäsentä
kutsumisjärjestyksessä Miikka
Keränen, Seija Uusimaa ja Jarmo
Koivuranta.

JOUNI HAGSTRÖM

KIRKKONEUVOSTON jäseniksi
ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen valittiin vuosiksi 2019–
2020 seuraavat (varajäsenet suluissa):
Asko Peuraniemi (Matti Henttunen)
Terttu Luoma-aho (Saara Autto)
Jari Paksuniemi (Ville-Pekka Jokela)
Raimo Miettunen (Timo Kotilainen)
Samuli Korteniemi (Mirva Paukkeri)
Kimmo Niukkanen (Maria-Riitta
Mällinen)
Terttu Lehtola (Mirja Mäntymäki)
Simo Rahtu (Lasse Kontiola)
Maarit Simoska (Raija Kivilahti)

Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Pekka Lehto (keskellä),
varapuheenjohtajaksi Heikki Salo ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi
Raili Kerola.
Ounasvaara – Alakemijoen alueneuvosto: Jaakko Portti, Suvi Jarva,
Matti Kortesalmi, Seija Karvo, Seija
Hagström, Henri Mella, Hannu
Erola ja kolme varajäsentä kutsumisjärjestyksessä Kaisa Valtanen, Arja
Ylitalo ja Jouko Kokki.
Saarenkylä – Nammankylät –
Yläkemijoen alueneuvosto: Sauli
Särkioja, Raija Mommo, Asko Harjukelo, Mauri Haataja, Aija Aarrevaara,
Ilkka Silvola, Maiju Lusenius ja
kolme varajäsentä kutsumisjärjestyksessä Jorma Hovi, Hannele Simonen
ja Anne Rantanen.
Korkalovaara – Ounasjoen alueneuvosto: Sulo Kangas, Riitta Toivonen, Piia Hanni, Petri Keihäskoski,
Artturi Hakkarainen, Mirja Mäntymäki, Mirva Paukkeri ja kolme varajäsentä kutsumisjärjestyksessä Antti
Väänänen, Antti Alatalo ja Annukka
Pöykkö.

Johtokunnat 2019-2022:
Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta: Hannu Ovaskainen, Seija

Karvo, Arto Harju-Autti, Päivi
Alaoja, Jaakko Nirkkonen, Vappu
Alapeteri, Sari Leipälä ja kolme
varajäsentä kutsumisjärjestyksessä
Veikko Härönen, Mauri Haataja ja
Mirva Paukkeri.

Kirkko avoinna
helmikuussa

Julistustyön johtokunta: Markku
Kaasinen, Mirja Mäntymäki, Aarne
Jänkälä, Ville-Joonas Engman,
Hannele Simonen, Seija Hiltunen,
Elina Korteniemi ja kolme varajäsentä kutsumisjärjestyksessä Maisa
Sarajärvi-Nuorti, Markku Luomaaho ja Pertti Ahokas.

ROVANIEMEN kirkko on helmikuun aikana
avoinna maanantaisin ja tiistaisin klo 12-14
seuraavina päivinä: 4.2 ja 5.2., 11.2 ja 12.2.
sekä 18.2. ja 19.2.
Kaikkina päivinä paikalla on taiwanilainen
pastori Joseph Chou, joka on Rovaniemen
seurakunnassa työntekijävaihdossa 25.
helmikuuta saakka Suomen Lähetysseuran
kautta.

Kasvatustyön johtokunta: Arvo
Forsman, Saara Autto, Sari Laatikainen, Enni Remes, Laura Ylinampa,
Antti Alatalo, Timo Kotilainen ja
kolme varajäsentä kutsumisjärjestyksessä Hanne-Mari Seppälä, Sonja
Sinisalo ja Ville-Pekka Jokela.
Palvelutyön johtokunta: Raili
Kerola, Harry Luomaranta, Asko
Peuraniemi, Terttu Luoma-aho,
Sauli Särkioja, Ritva Anttila, Meiju
Salmela ja kolme varajäsentä kutsumisjärjestyksessä Pekka Sutinen,
Niko Niemisalo ja Kaisa Valtanen.

RAINER HIUSPÄÄ

Jouluvaelluksen
kotiseutumuseolla
koki yli 400 ihmistä
JOULUVAELLUS Rovaniemen
Kotiseutumuseon pihapiirissä
onnistui yli odotusten.
Ystävistään jälkeen jääneen
tietäjän johdolla ryhmät toisensa
jälkeen kulkivat Betlehemin portilta
vanhaan navettaan. Ryhmää
opastivat paimenet nuotion äärellä.
Myös majatalon emäntä ohjasi
ryhmää oikeaan suuntaan. Rikkaan
tietäjän polvistuminen olkien päälle
syöttökaukalossa nukkuvan vauvan
eteen puhutteli meitä mukana olleita.
Vanha hirsinavetta oli valaistu lyhdyillä
ja moni koki navetan muistuttavan,
miten karussa paikassa Vapahtajamme
vietti ensimmäiset yönsä.
Kotiseutumuseon lähellä olevien
kahden päiväkodin lapsiryhmät
kiersivät vaelluksen päivänvalossa ja

MARRASKUUN alusta loppiaiseen soinut
Jouluradio tavoitti jälleen ennätysmäärän
kuulijoita. Kanava keräsi radiovastaanottimien äärelle joulukuun aikana 787 000
viikkokuuntelijaa ja oli Suomen 5. kuunnelluin radiokanava.
Kaiken kaikkiaan Jouluradion musiikki
helkkyi viime vuonna yhteensä 26 lähettimen
voimin, kattaen ennätykselliset 4,3 miljoonaa
potentiaalista kuulijaa ympäri Suomen.
Jouluradio on pääkaupunkiseudun seurakuntien tuottama radiokanava ja verkkomedia, joka kuuluu joulukaudella netin
lisäksi analogisilla kanavilla ympäri maata ja
jota tehdään useiden seurakuntien tuella eri
puolilta Suomea. Rovaniemeläisille Jouluradion tarjoaa Rovaniemen seurakunta.

PASI KOKKO

ROVANIEMEN seurakunnan kirkkovaltuusto vuosille 2019-2022
aloitti kautensa keskiviikkona 23.
tammikuuta. Ensimmäinen kokous
eteni yksimielisten henkilövalintojen
merkeissä.
Kirkkovaltuusto valitsi puheenjohtajaksi Pekka Lehdon ja varapuheenjohtajaksi Heikki Salon vuosiksi
2019–2020. Sihteerikseen valtuusto
valitsi hallintosihteeri Pirkko Rytilahden.
Kirkkovaltuusto asetti toimikaudekseen vaalilautakunnan suhteellisten vaalien toimittamista varten
ja valitsi siihen kolme varsinaista
jäsentä (Päivi Alaoja, Maarit Simoska,
Heikki Salo) ja kolme varajäsentä
(Sauli Särkioja, Seija Hiltunen, Miikka
Keränen) sekä määräsi vaalilautakunnan kokoonkutsujaksi Päivi
Alaojan.

Jouluradio taas
ennätyslukuihin

Ilkka Puhakka
vierailee
Rovaniemellä

Päiväkotien lapsiryhmät
pääsivät ensimmäisenä
Jouluvaellukselle.
hämärtyvän iltapäivän ja iltojen ajat
olivat yleisölle avoimia.
Haluan vielä kiittää lämpimästi
kaikkia roolihenkilöitä. Kiitos ideasta
Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto
ry:lle ja idean kehittelystä Neuvokkaalle.
Yhteistyö kanssanne oli mutkatonta.

Päätöspalaverissa totesimme
yksimielisinä, että Jouluvaellus sopii
museon pihapiiriin. Kehitämme sitä
saamamme kokemuksen pohjalta
ja toteutamme sen uudelleen tänä
vuonna joulun alla.
Seija Luomaranta
Lapsityönohjaaja

LUVASSA on 5.-7.4. opetussarja ”Jeesus
opettajana” seurakuntakeskuksessa.
Aiheena perjantaina klo 18-20 ”Maailma
johon Jeesus syntyi”. Lauantaina klo 12-16
”Ei kukaan ole puhunut niin kuin tuo
mies”. Yksi aikakausien merkittävin puhe,
Vuorisaarna.
Sunnuntaina aiheena klo 13-17 on
”Jeesuksen identiteetti. Tätä naista ei saa
kivittää”.

4 AJANKOHTAISTA
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MURROSIÄN sanotaan alkavan siitä, kun
vanhemmat muuttuvat hankaliksi. Murrosikäinen koettelee vanhempiensa kärsivällisyyttä ja äiti huomaa yhtäkkiä olevansa
maapallon noloin ihminen.
Tunnekuohuisen teinin lisäksi saattaisi
kaivata leppoisaa juttuseuraa muista samassa
tilanteessa olevista äideistä, rauhassa nautittu
iltapala voisi maistua ja löylyn lämmössä olisi
ihanaa rentoutua muiden yhtä urpojen ja
nolojen ihmisten kanssa. Tähän tarpeeseen
seurakunnassa alkoi tammikuussa uutena
toimintamuotona Murkkujen Mutsien omat
saunaillat. Seuraavan kerran kokoonnumme
tiistaina 26.2. ja jatkossa aina kerran kuussa.

HENKILÖ | Raili Kerola
Tällä palstalla ihmisten mietteitä ja kysymyksiä elämästä ja uskosta.

JOUNI HAGSTRÖM

Saunaillat
Murkkujen Mutseille

30.1.2019 Pääsky

Raili Kerola oli äärettömän
yllättynyt, mutta samalla
hyvin kiitollinen ja iloinen,
kuultuaan Pro ecclesia -mitalin
myöntämisestä.

”Juuri tällä hetkellä
minulla ei ole oikeastaan
muita ongelmia kuin äiti.”
Kirjailija Maija Paavilainen: Äiti on äiti

ILLAN alussa keskustelemme vapaamuotoisesti iltapalan äärellä ja sen jälkeen siirrymme jatkamaan juttua saunanlauteille. Aiheet
vaihtelevat arjen haasteista, murrosiän myllerryksestä ja päihteistä aina naisen elämään, voimavaroihin ja unelmiin. Ehkäpä
yhdessä löydämme sekä itsestämme että
nuorestamme myös hyviä puolia, saamme
toisiltamme tukea ja vahvistusta.
Saunaillat ovat maksuttomia. Lähtö kimppakyydeillä seurakuntakeskuksen pihasta
(Rauhankatu 70) klo 17. Paluu samaan paikkaan klo 20. Saunailtojen järjestäjänä Rovaniemen seurakunnan nuorisotyö.
Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan antoisaan
ja voimaannuttavaan toimintaan! Ilmoittautua
voit laittamalla tekstarin numeroon
0407300153 (Jenniina).
Kevätkauden seuraava saunailta Murkkujen
Mutseille tiistaina 26.2 ja jatkossa kerran
kuussa: 26.3., 23.4. ja 21.5.
Facebookiin perustetaan myös ryhmä
Murkkujen Mutsit. Ryhmässä voidaan sopia
kimppakyydeistä ja illan jälkeen jatkaa juttua
keskusteltavista teemoista.
Jenniina Heikkilä
Nuorisotyönohjaaja

Pro ecclesia -mitalilla palkittu Raili Kerola:

Evankeliumi ja rakkauden teot
ovat kirkon keskeinen sanoma
PITKÄAIKAISELLE kirkkovaltuutetulle Raili Kerolalle
kirkon sanomassa on kaksi keskeistä ydinasiaa: evankeliumi ja siitä seuraavat rakkauden teot.
– Tärkeintä on evankeliumi, ilosanoma Jeesuksen pelastavasta työstä ristillä. Syntisyydestämme emme pääse,
mutta Jeesuksen ristinkuoleman kautta meillä on armo ja
syntien anteeksisaaminen.
– Uskon myötä, toivon niin, syntyy halu lähimmäisen
rakastamiseen ja palvelemiseen. Siitä puhumme kirkossa
diakoniana.
Joulukuussa Raili Kerola sai Pro ecclesia -mitalin, joka
on yksi kirkon kolmesta kunniamerkistä. Tämä mitali
annetaan kirkossa vuosittain viidelle-kuudelle henkilölle.
Mitali luovutettiin piispa Jukka Keskitalon adventtivastaanotolla.
MITALI myönnetään kirkon työssä erityisen ansioitu-

”
Tärkeintä on huolehtia siitä,
että kaikki lapset saavat hyvät
lähtökohdat elämään.
Mannerheimin lastensuojeluliiton
johtava asiantuntija Esa Iivonen

neelle henkilölle. Kerola on hoitanut merkittäviä luottamustehtäviä Rovaniemen seurakunnassa, Oulun hiippakunnassa ja kirkolliskokouksessa yli 35 vuoden ajan.
– Olin äärettömän yllättynyt kuultuani merkin myöntämisestä. Samalla olin hyvin kiitollinen ja valtavan iloinen.
Itselläni on tunne ja luottamus, että olen tehnyt sydämellä
tätä työtä. Se on nyt arvioitu kolmessa paikassa, ensin
omassa seurakunnassa, sitten hiippakunnassa ja vielä
Kirkkohallituksessakin.

SEURAKUNTATIE avautui Raili Kerolalle vuonna 1980.

– Muistan hyvin, kun uskonasiat alkoivat minua kovasti
kiinnostaa. Voi puhua uskoontulosta. Luin paljon hengellistä kirjallisuutta, kävin seurakunnan tilaisuuksissa ja
osallistuin vapaaehtoistyöhön.
– Vuonna 1982 minua pyydettiin ehdokkaaksi seurakuntavaaleihin. Tuntui luontevalta lähteä mukaan, kun
kirkon asiat kiinnostivat ja luonteeltani olen avoin ja
keskusteleva. Nyt olen käynyt kymmenet vaalit. Marraskuussa olivat varmaankin viimeiset vaalini.
Marraskuun seurakuntavaaleissa Raili Kerola valittiin
jatkamaan Rovaniemen kirkkovaltuustossa 2019-2022.
Seuraavaa neljää vuotta valtuustossa Raili Kerola odottaa
kiinnostuneena.
– Ikä ei tee kenestäkään kelvotonta tehtävään, ajattelin,
kun mietin ehdokkuuttani. Lähdin mukaan, koska seurakunnan asiat ovat läheisiä ja tärkeitä. Ajattelen niin,
että voisin olla myös toisille valtuutetuille jonkinlaisena

”vanhan tiedon” välittäjänä. Kun taustat tuntee, niin
päätöksenteossakin on laajempaa pohjaa.
– Iloitsen siitä, että valtuustoon tuli valituksi myös
paljon uusia luottamushenkilöitä. Lähes puolet, eli 16 on
uusia valtuutettuja. Tulevalta kaudelta toivon, että hyvä
vuoropuhelu viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden
välillä jatkuu.
– Kirkossa tehdään hyvin demokraattisesti päätöksiä.
Meitä maallikoita kuullaan ja vaikeat asiat pyritään ratkaisemaan keskustellen ja sovitellen, mutta tarvittaessa viime
kädessä äänestäen.
– Hyviä vaikuttamisen mahdollisuuksia koin myös
ollessani Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin kollegiossa ensimmäisenä maallikkojäsenenä.

KIRJAT antavat Raili Kerolalle eväitä uskonasioiden
pohtimiseen. Erityisesti Philip Yanceyn kirjat ovat
tehneet vaikutuksen, esimerkiksi teos ”Mikä armossa on
niin ihmeellistä”.
– Kirjassa oli paljon puhetta siitä, että ihmisten välillä on
monia selvittämättömiä asioita, jotka pitäisi elämän aikana
selvittää. Selvittämättömät asiat voivat jäädä vaivaamaan
ihmisten välejä jopa sukupolvienkin yli.
Ensin isänsä Eskon ja myöhemmin puolisonsa Pentin
työn myötä eri puolilla Suomea asunut Raili Kerola tuntee
pohjoisen rakkaimmaksi asuinympäristökseen.
Sukujuuret ovat Pellon Turtolassa, missä hänen isoisänsä ja tämän isä toimivat aikoinaan lukkareina. Turtola
on edelleen läheinen sukulaisten kohtaamispaikka
kesäisin, ja Tornionjokivarressa olevalla mökillä on
perheen kesiä vietetty 60-luvun alkupuolelta saakka.
ROVANIEMI on ollut perheen kotikaupunki jo nelisenkymmentä vuotta.
– Rovaniemellä on hyvä asua. Kaupungissa asiat on
hyvin hoidettu, eikä luontokaan ympärillä voisi paljon
parempi olla. Iän myötä olen oppinut myös arvostamaan
sitä, että laadukasta palvelua tarjoava keskussairaalakin on
aivan lähellä.
Kerolan perheessä on kolme poikaa ja kahdeksan
lastenlasta. Miesten keskellä elänyt Raili Kerola ei näe
mielekkäänä vastakkainasettelua naisten ja miesten välillä.
– Ajattelen meitä kaikkia ihmisinä. Erilaisten lahjojen ja
avujen kautta täällä elellään, Raili Kerola toteaa.
Pasi Kokko
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Krematoriossa ensimmäiset
tuhkaukset jo ensi vuonna
VUOSIEN työ krematorion saamiseksi Rovaniemelle on tuottamassa
tulosta. Ensimmäiset vainajien tuhkaukset Tavivaarassa toteutetaan
ensi vuoden aikana.
Joulukuussa kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti krematorion rakentamisesta vuoden 2020 aikana ja hyväksyi investoinnin osana ensi vuoden talousarviota sekä lähivuosien
taloussuunnitelmaa.
– Riippuu vielä muutamasta tekijästä, mihin aikaan ensi vuonna
krematorio otetaan käyttöön, sanoo
Rovaniemen seurakunnan hallintojohtaja Antti Jääskeläinen.
Seurakunta kilpailutti krematoriolaitteiston, mutta toinen kilpailutukseen osallistuneista yrityksistä valitti
päätöksestä markkinaoikeuteen.
Seurakunta on antanut valitukseen
oman vastineensa viime lokakuussa.
Asian käsittely markkinaoikeudessa
kestää parista kuukaudesta puoleen
vuoteen.
– Varsinainen arkkitehtisuunnittelu
ja erityissuunnittelu voidaan tehdä
loppuun vasta markkinaoikeuden
päätöksen jälkeen, sanoo seurakunnan kiinteistöpäällikkö Kalle
Kenttälä.
– Päätöksestä menee noin kaksi kuukautta siihen, että saamme tarjouspyyntöpaperit valmiiksi rakennusurakkaa koskevaa tarjouskilpailua varten.
Krematorio rakennetaan Tavivaaran
siunauskappelin laajennusosaksi.
Lisäosan yleissuunnitelman on
tehnyt arkkitehti Jorma Teppo, joka
on suunnitellut myös vuonna 2001
valmistuneen kappelin. Krematorio
on kooltaan 150 neliömetriä.
Tällä hetkellä lähin krematorio
sijaitsee Oulussa Intiön kappelin yhteydessä, ja siellä tuhkataan vuosittain
noin 100 rovaniemeläistä vainajaa
eli joka viides vainaja. Tavivaaran
krematorion toiminta on arvioitu 200–
300 vainajalle vuosittain tuhkausten

Kirjailija ja kouluttaja Tarja Vilppola
on nähnyt, millaista uupumusta
empaattiset ihmiset voivat kokea
työssään ja lähipiirissään.

Uusi krematorio rakennetaan Tavivaaran siunauskappelin laajennusosaksi
kartalla näkyvään kohtaan. Suunnitelmissa on, että tuhkauksen jälkeen
tuhkan luovutus omaisille tapahtuu kappelin pienemmässä siunaussalissa.
Kuva: Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy
suosion yleistyessä nopeasti.
Kaikilla krematoriopaikkakunnilla
tuhkausmäärät ovat krematorion
jälkeen kasvaneet voimakkaasti, joten
on oletettavaa, että tuhkausprosentti
nousee 20 prosentista hyvinkin
nopeasti.
Rovaniemeläisten lisäksi krematorioon tuodaan tuhkattavaksi vainajia
myös muualta Lapista.
– Alkuvaiheessa tuhkattaisiin noin
sata rovaniemeläistä vainajaa ja toiset
sata vainajaa muilta paikkakunnilta.

Krematorio on tarkoitus
rahoittaa noin 1,2 miljoonan euron
lainarahalla ja 150 000 euron testamenttilahjoituksella. Investointi-,
lainanhoito- ja käyttökustannukset
katettaisiin asiakkailta perittävillä
maksuilla. Toimintamenot katetaan
kokonaisuudessaan tulorahoituksella
eli hankkeeseen ei käytetä kirkollisverovaroja.
Yhden tuhkauksen hinnaksi
arvioidaan tällä hetkellä noin 500-600
euroa.
Pasi Kokko

Muistaa voit monin tavoin
ROVANIEMEN SEURAKUNNAN KUVA-ARKISTO

LÄHIOMAISEN tai ystävän hautajaiset lähestyvät, mutta kukat ovat
vielä ostamatta. Mikä neuvoksi?
Pitäisikö olla suuri kukkavihko
vai riittäisikö vain kukka tai adressi?
Entä onko vainajan lähiomaisilla
toiveita muistamisen tavasta hautajaisiin osallistuville?
Ammattitaitoiset kukkamyyjät
ovat parhaita asiantuntijoita hautajaiskukkien valinnassa.
– Kukkien valinnassa ja tyylissä tärkeintä on, mitä omainen itse haluaa
viestittää viimeisellä tervehdyksellään.
Se, että onko kukat sidottu kimpun,
laitteen vai seppeleen muotoon
on asiakkaan oma toive, kerrotaan
Kukkakauppa Ukonhatusta.
– Omaiset yleensä kysyvät kukkia
ostaessaan, että mitä on tapana viedä
hautajaisiin ja onko mikäkin väri tai
kukka suositeltavampaa kuin jokin
muu.
– Kukkakaupassa pyrimme kuitenkin opastamaan siihen, että viimeinen
tervehdys on läheisen oma asia ja hän
voi laittaa haudalle sellaiset kukat
kuin hän itse haluaa. Kukkatervehdys
on henkilökohtainen asia, johon ei
ole sääntöjä, neuvoo Kukkakauppa
Ukonhattu.
– Kukkien valitseminen, laatujen,
värien ja värssyjen miettiminen
on osa surutyötä, johon jokaisella
surevalla pitäisi olla oikeus, oli hän
sitten lähiomainen, sukulainen,

NYT |

Muistamisen vaihtoehtoja pohtiva voi
myös kuunnella vainajan lähiomaisten
toiveita ja vaikka kysyä lähiomaisilta
muistamista koskevista toiveista.
ystävä tai työkaveri, sanoo KukkaAitan yrittäjä Sirpa Erola.

MUISTAMISEN eri vaihtoehtoja
pohtiva voi myös kuunnella vainajan
lähiomaisten toiveita ja vaikka kysyä
lähiomaisilta muistamista koskevista
toiveista. Lähiomaiset voivat myös
esittää toiveensa siunaustilaisuuteen
osallistuville.
Seurakunnassa puolestaan voidaan kertoa vaihtoehtoja erilaisista

muistamisen tavoista siinä tapauksessa, että asiakas niitä kysyy. Myös
hautaustoimistot palvelevat asiakasta
kaikissa hautajaisiin ja muistamisiin
liittyvissä asioista, kukkavalintoja
myöten.
Rovaniemen seurakunnan hautaustoimen päällikkö Miia Ylipulli
muistuttaa, että kukkalaitteiden
laskemisesta on hyvä sopia siunaavan papin kanssa siunausta valmistelevassa keskustelussa.
– Tuhkaukseen lähtevän vainajan
kukkalaitteet saattoväki vie toimituksen päätteeksi muistelupaikalle tai
tulevalle hautapaikalle.

ENTÄ mitä kukkalaitteille tapahtuu
siunauksen jälkeen?
Kesäaikana työntekijät keräävät
kukkalaitteet pois haudalta parin
viikon päästä hautauksesta. Monesti
omaiset käyvät ennen poistamista
keräämässä muistovärssyt talteen.
Talven jäljiltä kukkalaitteiden
kerääminen toteutetaan keväällä.
– Sen jälkeen kaikki lajitellaan.
Kukat ja muu maatuva materiaali
kompostoidaan mullaksi. jota
käytetään hautojen kunnostukseen
nurmialueilla.
Lisätietoa hautajaisten
järjestämiseen liittyvistä asioista www.
rovaniemenseurakunta.fi
Pasi Kokko

Miten vältän
myötätuntouupumuksen?
– Seminaari auttajille,
ystäville, rinnalla
kulkijoille 22.-23.2.
EMPAATTISET ihmiset ovat huipputiedemies Albert Einsteinin mukaan tärkeämpiä
ihmiskunnan arvokkuudelle, turvallisuudelle
ja ilolle kuin tieteentekijät. Elämä kuormittaa
monia, ja toisten tarjoama myötätunto auttaa
taakkojen alla eläviä. Empatian osakseen
saaminen tuntuu kaikista hyvältä.
Tarpeita on paljon. Ei ihme, että toisten
tarpeet vakavasti ottavat empaattiset ihmiset
voivat uupua ja ahdistua lähimmäistensä vaikeuksien vuoksi. Vaarassa ovat sekä ammattiauttajat kuten terveydenhuollon ja seurakuntien työntekijät, mutta monet muutkin kuten
poliisit, vapaaehtoistyöntekijät – ja hyvät
ystävät.
Lahtelainen monialaisen terapiakoulutuksen omaava kirjailija ja kouluttaja Tarja
Vilppola on nähnyt ongelman yleisyyden.
Hän pitää kaikille avoimen seminaarin
myötätuntouupumuksesta ja sen ehkäisemisestä pe-la 22.-23.2. Rovaniemen helluntaiseurakunnan Kairatemppelissä, Kairatie
37. Tapahtuman järjestävät Rovaniemen
luterilainen seurakunta, helluntaiseurakunta
ja vapaaseurakunta yhdessä (ei ilmoittautumista).
Vuosi sitten Rovaniemellä suositun seminaarin pitänyt Vilppola on kätilö-terveydenhoitaja, sielunhoitoterapeutti ja seksuaaliterapeutti, joka on suorittanut kristillisen
IPSICC-psykoterapiakoulutuksen Tanskassa.
Hänen kirjansa LäsnäOlossa – Katkoviivaisesta
kokonaiseksi auttaa lukijoita löytämään askeleet levolliseen läsnäoloon itsessämme,
rohkeuden kurottautumiseen kohti toista
ihmistä ja yhä syvenevään rakkauteen sekä
jumalasuhteessamme että ihmissuhteissamme.
Seminaarin aikataulu:
Pe 22.2. aloitus klo 18,
lauantaina seminaari klo 12-17.
Lauantaina luentojen välissä
kahvitarjoilu noin klo 13.30.

6 NÄKÖALOJA

30.1.2019 Pääsky

NÄKÖKULMA
KOTISEURAKUNTAAN |
Yhteisvastuukeräys auttaa lapsia ja nuoria

”Avataan ovi nuorten
tulevaisuudelle”
Yhteisvastuukeräys tukee tänä vuonna
lasten ja nuorten koulutusta.Kysyimme lasten
ja nuorten kanssa toimivien ajatuksia auttamisen
merkityksestä. Viesti on selvä: köyhyyden ja
osattomuuden kierre on katkaistava ja ihmistä on
autettava jo ennen ongelmien kasaantumista.

1. Miten sinun työssäsi ja/tai elämän piirissä
näkyy tänään lasten ja nuorten syrjäytyminen?
2. Yhteisvastuukeräys 2019 nostaa esille köyhien
lapsiperheiden ahdingon. Mitä ajattelet tämän
vuoden keräyskohteesta?

Tero Rautio, etsivän nuorisotyön koordinaattori,
Rovaniemen kaupungin nuorisopalvelut:

Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö,
Lapsiperheiden palvelut/Rovaniemen kaupunki:

”Jotta saamme heidän
tulevaisuutensa turvattua”

”Tärkeää on köyhyyden ja osattomuuden
kierteen katkaiseminen”

etsivään nuorisotyöhön
1. ”Rovaniemen
tulee vuodessa yli 400 ilmoitusta

jatkunut rahapula ja
1. ”Pitkään
köyhyys sekä siihen linkittyvä

nuorista, joista suuri osa
on syrjäytymisvaarassa. Varsin usein
kohtaamme nuoren, jonka tilanne on
jo kärjistynyt ja jonka ongelmat ovat
jatkuneet jo vuosia. Arkipäiväämme
on, että kouluttautumisen tai
työllistymisen sijaan joudumme
ohjaamaan nuoria ennemminkin
mielenterveys- ja päihdepalveluihin,
ja kenties pitkäaikaisen sosiaalisen
vahvistamisen, kuntoutustoiminnan
ja rinnalla kulkemisen kautta nuori
löytää polkunsa kohti opiskeluja tai
työelämää.”

jotta saamme heidän tulevaisuutensa
turvattua.”

usein unohdettu kohderyhmä
2. ”Tämä
saa nyt kipeästi tarvitsemaansa tukea,

mutta myös ansaitsemaansa huomiota.
Jos kohdentaisimme voimavarojamme
ahdingon syntylähteille jo varhaisessa
vaiheessa, saisimme laskettua
korjaavien palveluiden valtavia
kustannusmääriä alaspäin ja mikä
tärkeintä, autettua ihmistä ennen
ongelmien kasaantumista. Tämän
vuoksi on tärkeä osoittaa tukea lapsiin
ja nuoriin, joita nämä asiat koskettavat,

”Jaksaminen ja henkinen kantti
on koetuksella, kun joka päivä
kamppailee selviytyäkseen arjen
haasteista. Erityisesti vanhemmille

Tero Rautio

Paula Mikkonen, keskittymistiimin sairaanhoitaja, Rovaniemen kaupunki:

”Keräyskohde on hyvä ja ajankohtainen”
piirteitä omaavilla
1. ”Neuropsykologisia
nuorilla on muita suurempi riski

syrjäytyä. Hoitamattomana ADHDnuorelle voi kehittyä mielialapulmia
kuten masennusta ja ahdistuneisuutta
tai päihteiden ongelmakäyttöä. Näistä
voi seurata se, että opiskelu vaikeutuu
ja jopa keskeytyy. Jos ADHD-piirteitä
ei ole ajoissa huomattu voi psyykkinen
oireilu peittää alleen ADHD:n ja näin
ollen hoidetaan ikään kuin seurauksia,
ei todellista syytä.”
”Omassa työssä suurin huoli on
nuorista, joiden vanhemmillakin on
hoitamaton ADHD. Silloin perheen
arki voi olla melko hektistä ja nuori,

osattomuuden kokemus tulevat esille
päivittäin sosiaalipalveluiden eri
osa-alueilla. Kaikkien heikoimmassa
asemassa olevat lapsiperheet joutuvat
hakemaan toimeentulotukea
pitkäaikaisesti selviytyäkseen
arkipäivän elämästä. Usein
ongelmat kasautuvat. Taloudellisten
vaikeuksien lisäksi perheessä voi olla
pitkittynyttä työttömyyttä, sairauksia
sekä muita elämän vastoinkäymisiä.
Yhteiskunnan järjestelmissä
asioiminen ja avun hakeminen voi
olla vaikeaa, eivätkä perheet ja sen
jäsenet saa aina riittävän ajoissa
tarvitsemaansa apua.”

joka tarvitsisi vanhempien tukea
tavanomaista pidempään voi jäädä
ilman vanhempien tukea. Tästäkin
syystä peruspalveluissa on hyvä olla
helposti saatavilla moniammatillista
tukea ja hoitoa ADHD-nuorille.”
on erinomaisen hyvä
2. ”Keräyskohde
ja ajankohtainen. ADHD-nuoren

lääkehoito on suhteellisen kallista
ja voi olla tilanteista, joissa perhe ei
pysty ostamaan lääkettä. Koulukirjat
ja tietokone ovat välttämättömiä
useimmilla opiskelualoilla. ADHDnuorellakin tulee olla mahdollisuus
lukio-opiskeluun vaikka tarvitsisi
keskittymistä parantavaa lääkettä.”

on vaikeaa, jos he joutuvat tinkimään
lapsiensa menoista. Lapset ja nuoret
puolestaan vertaavat itseään usein
kavereihinsa ja perheen taloudellinen
niukkuus voi vahvistaa osattomuuden
kokemuksia. Lapsuuden köyhyys
vaikuttaa tutkimusten mukaan
vahvasti myöhempään huonoosaisuuteen.”
tuo esille
2. ”Yhteisvastuukeräys
suomalaisen yhteiskunnan ei-

toivotun ilmiön köyhyyden. Tärkeää
on köyhyyden ja osattomuuden
kierteen katkaiseminen sukupolvelta
toiselle. Erityisesti yksihuoltajien
vaikea asema tulisi tunnistaa ja
lapsille kyetä takaamaan samat
mahdollisuuden taustastansa
riippumatta. Ongelman ratkaisu
edellyttää sekä palvelujärjestelmätason
että yhteiskunnan rakenteellisen tason
muutoksia.”

Mirja Kangas
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Torstaisin 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 25.4. ja 23.5.
klo 18 srk-keskuksen juhlasalissa.
Rauhankatu 70, sis. Yliopistonkadun puolelta.
Askel Jumalan läheisyyteen.
Ohjelmassa iltapalaa, opetusta ja puheenvuoroja,
musiikkia ja rukousta.
Opetus Helinä Sundelin, ylistys Heidi Kotila.

Olet lämpimästi tervetullut mukaan!

Helmikammari
Ikäihmisten kyläpaikka,
Pohjolankatu 4.
Avoinna ma-to klo 10-14,
myös kahvio avoinna.

Markku Kukkonen

Helmikaupassa myytävänä käsintehtyjä kortteja,
käsitöitä ja suruadresseja.
Tuotto oman seurakunnan diakoniatyölle.
Viikko-ohjelma lauantaisin Uusi Rovaniemi-lehdessä

Markku Kukkonen, johtava diakoni, Rovaniemen seurakunta:

”Myös lasten ja nuorten syrjäytyminen näkyy”
”Diakoniatyössä autamme hädässä olevia
1. monin
tavoin. Myös lasten ja nuorten

syrjäytyminen näkyy. Työttömyydestä,
velkakriisistä tai muusta tilannekriisistä
johtuen näillä vanhemmilla ei ole varaa
maksaa harrastusmaksuja ja -välineitä.
Myös lukioon vaadittavan tietokoneen
ja koulukirjojen hankinta tuottaa tänä
päivänä suuria vaikeuksia. Olemme
nähneet, että monet vanhemmat pyrkivät
viimeiseen saakka kaikesta muusta
tinkimällä mahdollistamaan lastensa
harrastuksia ja opiskelua.
”Viime vuosina olemme voineet lisätä

huomattavasti taloudellista apua, joka
kohdistuu juuri vähävaraisten lasten ja
nuorten harrastusten ja koulutuksen
tukemiseen. Tämän on erityisesti
mahdollistanut lahjoituksilla eräs
tuntematon lahjoittaja. Vähävaraisten
perheiden lasten harrastusten ja
koulutuksen tukemisella näemme suuren
merkityksen syrjäytymisen ehkäisyssä.”
on ajankohtainen myös
2. ”Keräyskohde
Suomessa. Keräys nostaa esille sen,

että opiskelun tulisi olla edelleenkin
mahdollista kaikille riippumatta perheen
taloudellisesta tilanteesta.”

”Opiskeleva yksinhuoltaja”:

”Avun myötä annetaan mahdollisuus”
”Elämänpiirissäni lasten ja
1. nuorten
syrjäytyminen näkyy mm.

vähävaraisuuden aiheuttamina ongelmina.
Kun ei ole rahaa ostaa muodinmukaisia
vaatteita tai ajanmukaisia puhelimia,
lapsi on helppo kiusaamisen kohde.
Kiusaaminen ja sosiaalisten suhteiden
puute murentavat lapsen itsetuntoa, eikä
murrosikä helpota tilannetta. Sosiaalinen
paine on vahvaa.”
”Lomat vietetään kotona eikä
harrastuksiin ole varaa, ja näin lasten
elämänpiiri kapenee. Autoon ei ole rahaa,
jolloin vanhemmilla ei ole mahdollista
kuskata harrastuksiin, kyläilemään,
opiskeluun tai työpaikkaan. Julkinen
liikenne kulkee huonosti ja on kallista.
Opinnot estyvät, ellei ole varaa linjaautolippuun ja viikonloppuisin ei saa asua
asuntolassa.”
”Samoin ”työkkärin” kurssille pääsy
voi estyä, jolloin tuet leikataan tai saa
karenssin. Opintolaina on pian syöty ja
pikavippejä on helppo ottaa niin pitkään,
kunnes menettää luottotiedot ja velat ovat
ulosotossa. Vaaditaan paljon, mutta ei ole
mistä antaa. Häpeä, kiusaaminen, jatkuva
niukkuus ja pienet ympyrät masentavat ja
se näkyy nuorten mielenterveysongelmien
määrässä.”

on erittäin hyvä ja
2. ”Keräyskohde
tarpeellinen. Avun myötä annetaan

mahdollisuus opintoihin sekä
harrastuksiin ja näin helpotetaan
myös vanhempien taakkaa. Keräyksen
varoin voidaan estää edes osittain lasten
ja nuorten syrjäytymistä. Itselläni
opiskelupaikan vastaanottamisen ehtona
oli tietokone, jossa on oltava riittävä
kapasiteetti pyörittämään koulun vaatimat
ohjelmistot.”
”Mikäli ihmisellä on mahdollisuus
ja halu auttaa, osallistuminen
Yhteisvastuukeräykseen on helppo
keino, ja kohde on ajankohtainen sekä
konkreettinen. Meidät on opetettu
pärjäämään, joten apua on hankala
pyytää, vaikka sitä tarvitseekin. Eikä aina
ole sitä keltä pyytäisi. Siksikin tällaiset
mahdollisuudet tukea köyhiä lapsiperheitä
tulevat todella tarpeeseen. Avataan ovi
nuorten tulevaisuudelle.”
”Koska yhteiskuntamme on muuttunut
piittaamattomammaksi, toivoisi silti, että
joskus vaikka naapurilta kysyttäisiin,
miten menee tai voiko jotenkin auttaa.
Ehkä meillä suomalaisilla on helpompi
auttaa keräyksen kautta anonyymisti.”

Haastattelutyöryhmä: Markku Kukkonen, Liisa Väänänen, Pasi Kokko

KAPPELI-ILTA

Ounasrinteen kappelissa
to 21.2. klo 18.

Jumalan huolenpitoa yhteisvastuullisesti
Ohjelmassa yhteisvastuun teemaan liittyviä lauluja ja
virsiä, väliin palasia tiestä ja matkasta tekstien ja
runojen kautta. Mukana lapsikuoro Lumitähdet.
Pientä iltapalaa, vapaaehtoinen maksu
Yhteisvastuukeräykselle!
Marja-Leena Kivilompolo 040-7604538 Päivi Hintikka 040-7648085

Rovaniemen seurakunnan
kesä- ja kausitöiden haku 2019
Rovaniemen seurakunnalla on haettavana
kesä- ja kausitöitä hautausmailla,
Toivon Tori –kirpputorilla, pääkirkossa sekä
Norvajärven leirikeskuksella.
Hakuaika
ma 28.1.2019 klo 8.00 - pe 15.2.2019 klo 15.00.
Haku sähköisesti
https://www.rovaniemenseurakunta.ﬁ/
info-ja-asiointi/avoimet-tyopaikat

Katulähetysilta
maanantaisin klo 17 srk-kodin
yläsalissa, Rauhank. 70 F
Sanaa, laulua, keskustelua
kahvikupposen äärellä.

Soppatykkitempaus
torstaina 31.1. ja 28.2. klo 11
Lordinaukiolla.
Soppaa jaetaan niin kauan kuin sitä
riittää. Paikalla seurakunnan työntekijöitä
ja vapaaehtoisia.

www.rovaniemenseurakunta.fi

Kevään 2019 OMA-illat

Lauantaisin klo 17 seurakuntakeskuksessa.

9.2., 23.2., 23.3., 6.4., 4.5. ja 18.5.
Ylistystä, opetusta, ohjelmaa lapsille ja
kouluikäisille.
Tervetuloa mukaan!
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Auta nuori kouluu
KÖYHIEN lasten määrä Suomessa on
kasvussa. Tuoreimpien, vuoden 2016
tulonjakotilastojen mukaan 10,2 prosenttia
lapsista kuului pienituloiseen kotitalouteen.
Tämä tarkoittaa 110 000 lasta. Samalla
vähävaraisten lapsiperheiden asema on
heikentynyt esimerkiksi sosiaalietuuksien
leikkausten ja jäädytysten vuoksi. Monien
nuorten kohdalla unelmien ammatti on
vaarassa jäädä haaveeksi, jos perheellä ei
ole varaa maksaa opinnoista aiheutuvia
kustannuksia, kuten tietokonetta ja
oppikirjoja.
Maailman pahimmilla katastrofialueilla
monet lapset ja nuoret ovat menettäneet
lähes kaiken tutun ja turvallisen, kun he ovat
joutuneet pakenemaan luonnonkatastrofeja ja
konflikteja. Tulevaisuus näyttää toivottomalta
ja oma merkitys maailmassa on usvan
peitossa, kun koulunkäynti keskeytyy.
Koulutus on tärkeää yhteiskunnalliselle
kehitykselle ja eriarvoisuuden
vähentämiselle. Etenkin hauraissa maissa

ja katastrofitilanteissa koulutus luo uskoa
tulevaisuuteen ja tuo vakautta arkeen.
Suomessa vuoden 2019 yhteisvastuuvaroin
tuetaan vähävaraisten lasten ja nuorten
opiskelua esimerkiksi avustamalla
maksullisten opiskeluvälineiden hankinnassa.
Maailman katastrofialueilla keräyksen
tuotolla tuetaan laadukasta koulutusta lapsille
ja nuorille. Turvalliset koulurakennukset ja
koulutetut opettajat auttavat lapsia toipumaan
traumaattisista kokemuksista, sopeutumaan
uuteen elämäntilanteeseen ja oppimaan
tulevaisuuden kannalta elintärkeitä taitoja.

AVUN VIEVÄT PERILLE Kirkon
Ulkomaanapu (60 % keräystuotosta),
Kirkon diakoniarahasto ja
paikallisseurakuntien diakoniatyö
(molemmat 20 % keräystuotosta).
Vuoden 2019 Yhteisvastuukeräys
alkaa sunnuntaina 3.2.2019.

SINUA TARVITAAN!

Yhteisvastuukeräys alkaa 3.2.
Noin 35 000 vapaaehtoista toteuttaa Suomen suurimman
kansalaiskeräyksen. Listakeräys helmikuusta huhtikuuhun.
Voit auttaa euroilla tai talkootyölläsi.
Tänä vuonna Yhteisvastuu tukee lasten ja nuorten
koulutusta. Keräys tukee heikommassa asemassa olevia
kotimaassa ja köyhissä kehitysmaissa.
60 % tuotosta kanavoidaan Kirkon Ulkomaanavun kautta
kansainväliseen kehitysyhteistyön ja katastrofiapuun
maailman kriisialueilla.

VOIT OSALLISTUA
Listäkerääjänä
Lipaskerääjänä ostosmarketeissa 15-16.2.
Riemukierroshiihtäjänä Kirkkolammella 16.3.
Ota yhteys diakoniatoimiston toimistosihteeriin
puh. 040-5830966

Yhteisvastuukeräyksen
lipaskeräys 15.-16.2.
SEURAKUNTA on useana vuonna
järjestänyt Rovaniemellä suurimpien
liikekeskusten yhteydessä lipaskeräyksen,
niin myös tänäkin talvena perjantaina 15.2.
klo 10 - 20 ja lauantaina 16.2. klo 10 – 18.
Vapaaehtoiset ovat keräämässä.
Yhteisvastuukerääjillä on valkoiset
Yhteisvastuuliivit ja lippaat, joissa on
painettuna punainen Yhteisvastuukeräyksen
sydänlogo.
KERÄYSPAIKAT ovat Rinteenkulma,
Revontuli, Sampokeskus, Prisma,
Citymarket, K- Supermarket Kauppatori,

K-Supermarket Eteläkeskus, K-Supermarket
Ounasvaarantie auloissa, K-Market Sinettä
sekä Lidl -liikkeiden pihalla.

TULE LIPASKERÄÄJÄKSI, tiedustele
ja ilmoittaudu diakoniatoimistoon
040-5830966.
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YHTEISVASTUUKERÄYKSEN
TAPAHTUMIA
ROVANIEMELLÄ 2019

Keräys tukee lasten ja nuorten
koulutusta
Musiikkiviikko kirkossa. Kts. sivu 15.

3.2. – 30.4. Ovelta ovelle -listakeräys. Yhteisvastuukerääjät
keräävät kotiovilla.
Ilmoittaudu listakerääjäksi, 040-5830966.
3.2. klo 10 Yhteisvastuukeräyksen avausmessu Rovaniemen
kirkossa, n. klo 12 messun jälkeen lounas srk-keskuksessa,
vapaaehtoinen maksu Yhteisvastuukeräykselle. Tule
tutustumaan keräyskohteisiin. Mitä on köyhyys kotimaassa ja
ulkomailla?
Mukana Markku Kukkonen, Marja Posio, Sanna Peltola.
Voit ilmoittautua YV-talkoisiin.
3.2. radiossa ja TV:ssa Tasavallan presidentti
Sauli Niinistö avaa Yhteisvastuukeräyksen.
YV-keräyksen Tv-dokumentit katsottavissa Youtubessa
Yhteisvastuun kanavalla youtube.com/yhteisvastuukerays.
Radio RovaDeissä ohjelmaa Yhteisvastuusta messun jälkeen.
3.2. klo 10 koko perheen Yhteisvastuu-brunssi Muurolan
kappelissa.
14.2. klo 10 Ystävänpäivän kahvit Yhteisvastuun hyväksi
Helmikammarilla.
15–16.2. lipaskeräystempaus ostosmarkettien edessä.
15.2. klo 10–20 ja 16.2. klo 10–18. Rinteenkulma, Revontuli,
Sampokeskus, Prisma, Citymarket, K- Supermarket Kauppatori,
K-Supermarket Eteläkeskus, K-Supermarket Ounasvaarantie –
auloissa, K-market Sinettä, Muurolan K-kauppa ja Sale sekä Lidl
-liikkeiden pihalla.
Ilmoittautuminen lipaskerääjäksi diakoniatoimistoon
puh. 040 – 5830966.

Suomessa koulutus on ilmaista.
Miksi tästä ylipäätään
edes puhutaan?

17.2. klo 10 koko perheen Yhteisvastuu-brunssi Ounasrinteen
kappelissa.
18.2. klo 19 Lapin musiikkiopiston oppilaiden konsertti
Rovaniemen kirkossa, kolehti Yhteisvastuukeräykselle.
21.2. klo 18 Kappeli-ilta Yhteisvastuulle Ounasrinteen
kappelissa, Marja-Leena Kivilompolo, Päivi Hintikka ja
Lumitähdet.
24.2. klo 18 Yläkemijoki soi Yhteisvastuulle Viirin kappelissa.

MAHDOLLISUUS kouluttautua yksilön tai
perheen varallisuudesta riippumatta on perusja ihmisoikeus. Suomen perustuslaki takaa
perusopetuksen maksuttomuuden. Myös
toisella asteella opetus on ilmaista, mutta
lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa
opiskelijoiden on itse hankittava oppikirjat ja
muut opiskelutarvikkeet. Käytännössä tämä
tarkoittaa aina myös tietokoneen ja ammatillisissa opinnoissa esimerkiksi arvokkaiden

työvälineiden tai -vaatteiden hankintaa.
Monien nuorten kohdalla unelmien ammatti
on vaarassa jäädä haaveeksi, jos perheellä
ei ole varaa maksaa opinnoista aiheutuvia
kustannuksia. Perheen heikko taloudellinen
tilanne voi olla merkittävä este nuorten
jatkokoulutukselle.
Myös maailman katastrofialueilla köyhyys
on suurin este lasten koulunkäynnille.

25.2. klo 19 Lapin musiikkiopiston opettajien konsertti
Rovaniemen kirkossa, kolehti Yhteisvastuukeräykselle.
28.2. klo 11 soppatykki Lordin aukiolla – keittoa maksutta.
Paikalla myös YV-tonkka, jonka kautta voi lahjoittaa
Yhteisvastuukeräykselle. Järj. katulähetys/diakoniatyö.
28.2. klo 18 virsi-ilta Yhteisvastuulle Muurolan kappelissa,
Hirvaan diakoniakylätoimikunnan kahvit alkaen klo 17.30, Päivi
Hintikka ja Lumitähdet, Laila Juntti.
16.3. klo 14–16.30 Riemukierroshiihto – tapahtuma
Kirkkolammella.
Klo 14 – 15.30 erilaisia toimintapisteitä lammen ympärillä.
Klo 15.30 näe eri hiihtotyylejä, -asuja ja -vauhtia ikähaitarilla
4-90 v!
Voit ilmoittautua myös Riemukierroshiihtäjäksi tai – tukijaksi
puh. 040-5830966.
24.3. klo 18 Sinetän kappelissa musiikki-ilta Yhteisvastuun
hyväksi.
27.3. klo 18 Yhteisvastuun lauluilta Meltauksen kappelissa.
28.3. klo 11 soppatykki Lordin aukiolla – keittoa maksutta.
Paikalla myös YV-tonkka, jonka kautta voi lahjoittaa
Yhteisvastuukeräykselle. Järj. katulähetys / diakoniatyö.
7.4. klo 18 Yläkemijoki soi Yhteisvastuulle Auttin
kappelissa.
25.4. klo 11 soppatykki Lordin aukiolla – keittoa maksutta.
Paikalla myös YV-tonkka, jonka kautta voi lahjoittaa
Yhteisvastuukeräykselle. Järj. katulähetys/diakoniatyö.
30.4. klo 17-19 Vappuviuhka Ounasrinteen kappelissa.
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HILJAISUUDEN PÄIVÄ

Sinetän kappelissa
la 2.3. klo 10 alkaen

Tule olemaan
yhdessä hiljaa

TALVIALLAKKA | Tapahtumat
Tarkemmat tiedot kulloinkin lähipäivien tapahtumista näet Uusi
Rovaniemi-lehdestä keskiviikkoisin ja www.rovaniemenseurakunta.fi
ROVANIEMEN
KIRKKO

Ilmoittautumiset
22.2. mennessä
sanna.kerola@evl.fi
tai 040-7363356

Päivään sisältyy johdatus hiljaisuuteen, hetkihartauksia,
ruokailu ja kahvit. Päätöksenä klo 17 alkava messu.
Toteutuksesta vastaavat Sanna Kerola, Laila Juntti ja
Tiina Ronkainen.
www.rovaniemenseurakunta.fi

Lilja Kinnunen-Riipisen
muistojuhla

Rovaniemen kirkossa la 16.2. klo 18
Välähdyksiä mm. Lumikirkosta,
Joulufantasiasta,
Noussut Hän on - kirkkodraamasta
sekä Luther- draamasta.
Mukana Lapin Käsikellot, Nunnakuoro,
Jukka Hakola, Leena Aspegren, Merja Paksuniemi,
Timo Kotilainen, Saija Lempiäinen, Kari Yliräisänen,
Topi Litendahl, Ulla ja Mauri Miettunen.
Kahvit seurakuntakeskuksessa tilaisuuden jälkeen.
Tervetuloa!

LUOTTAMUSTA SANASTA

Perheasiain neuvottelukeskuksessa, Maakuntakatu 7

Torstaisin klo 17
21.2., 21.3., 25.4. ja 23.5.
Tied. Raija 040-741 8329 tai Tiina 045-268 3374.
Yhteistyössä Pohjois-Suomen syöpäyhdistys ry.
Tule etsimään rohkeutta ja voimia
elämääsi!

LÄMMIN KIITOS
niille yrityksille, yhdistyksille, säätiöille, diakoniakylä- ja –
korttelitoimikunnille ja yksityisille henkilöille, jotka
Kotimaanapu.ﬁ – joulukeräyksen kautta ja muulla tavoin
muistitte joululahjoitusten merkeissä alueemme vähävaraisia.
Antamanne lahjan kautta saitte aikaan monelle paljon jouluiloa.
Rovaniemen seurakunnan diakoniatyö

YHTEISLAULUTAPAHTUMA

VIRSIKIRJA TUTUKSI
AAPAKIRKOSSA, AAPATIE 6



  
      
 


Sunnuntaisin klo 10 messu kirkossa.
Tiistaisin klo 8.30 Aamun rukoushetki kirkon sakastissa.
Keskiviikkoisin klo 18 arki-illan
ehtoollinen kirkossa.
31.1. klo 18 seurakunnan kuorojen
ja yhtyeiden ilta. Musiikkiviikon tapahtuma
1.2. klo 18 gospel-laulujen ilta.
Musiikkiviikon tapahtuma.
2.2. klo 18 surumusiikin urku- ja
viulukonsertti, In memoriam.
Musiikkiviikon tapahtuma.
3.2. klo 10 messu. Yhteisvastuukeräys alkaa.
3.2. klo 16 suuri Yhteisvastuukonsertti. Musiikkiviikon päätös.
10.2. klo 18 ”Laulava sello”-konsertti. Tapani Heikinheimo sello,
Soile Pohjasniemi piano. Vapaa
pääsy, ohjelma 10€.
16.2. klo 18 Lilja Kinnunen-Riipisen
muistojuhla. Kahvit seurakuntakeskuksessa tilaisuuden jälkeen.
18.2. klo 19 Musiikkiopiston oppilaiden Yhteisvastuukonsertti.
Vapaa pääsy, kolehti.
20.2. klo 18 Hevimessu.
27.2. klo 10 Muskarimessu. Messun jälkeen kirkkokahvit ja mehut
seurakuntakodilla.

KESKIKAUPUNKI
 .2. klo 18 srk-keskuksessa Sanan
7
ja rukouksen ilta.
13.2. klo 18 Norvajärvellä miesten
saunailta, lähtö srk-keskuksen
edestä 17.30. Isäntänä Onni Tirkkonen.
15-16.2. YV-lipaskeräystempaus
ostosmarkettien edessä 15.2.
klo 10–20 ja 16.2. klo 10–18.
16.2. klo 13 kirkon kryptassa
rukousiltapäivä.
21.2. klo 17 Luottamusta sanastakeskusteluilta Perheasiain neuvottelukeskuksessa, Maakuntakatu 7.
21.2. klo 18 srk-keskuksessa
Sanan ja rukouksen ilta.
25.2. klo 19 kirkossa Musiikkiopiston opettajien Yhteisvastuukon-

sertti. Vapaa pääsy, kolehti.
27.2. klo 18 Norvajärvellä miesten
saunailta, lähtö srk-keskuksen
edestä 17.30. Isäntänä Markku
Kukkonen.
28.2. klo 11 Soppatykkitempaus
Lordin aukiolla. Paikalla YV-tonkka,
jonka kautta voi lahjoittaa Yhteisvastuukeräykselle.

KORKALOVAARA
3.2. klo 13 messu kappelissa.
10.2. klo 13 messu kappelissa.
13.2. klo 18 Ylikylän kinkerit Kaarina Hannilla, Ylikyläntie 25.
17.2. klo 13 messu kappelissa. Lähetys- ja rippikoulupyhä. Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus.
24.2. klo 13 messu kappelissa.
Kirkkokahvit.

OUNASJOKI
5.2. klo 18 Perttauksen kinkerit
Tuulikki Luusualla, Unarintie 2558.
10.2. klo 11 Sinetän kappelissa
messu. Kirkkokahvit.
13.2. klo 13 Tuhnajan kinkerit Irja
ja Mauno Männyllä, Tuhnajantie
415.
17.2. klo 11-13 Sinetän kappelissa
Puuhaa ja perinteitä- perhetapahtuma.
17.2. klo 10 Meltauksen kappelissa
messu. Kirkkokahvit.
21.2. klo 18 Songan kylätalolla
kinkerit.
24.2. klo 11 Sinetän kappelissa
messu. Kirkkokahvikinkerit.
26.2. klo 12 Tapion kylätalolla
kinkerit, Tapionmutka 36.
27.2. klo 18 Meltauksen kappelissa
Virsikirja tutuksi –ilta.
28.2. klo 18 Marrasjärven kinkerit
Irma Rauhalalla, Marrasjärventie

t
Katso muu
t
tapahtuma iemen
www.rovan .fi
seurakunta

1275.

OUNASVAARA
2.2. klo 17 kappelissa varhaisnuorten Donkkis Big Night.
3.2. klo 15 kappelissa messu.
17.2. klo 10 kappelissa Yhteisvastuun brunssi, lasten kirkkohetki,
onnenpyörä 0,50€, arpajaiset 1€,
kasvomaalausta ja askartelua.
Vapaaehtoinen maksu Yhteisvastuun hyväksi.
21.2. klo 18 kappelissa Kappeli-ilta.
”Jumalan huolenpitoa yhteisvastuullisesti”.

ALAKEMIJOKI
1.2. klo 17 kappelissa varhaisnuorten Donkkis Big Night.
3.2. klo 10 kappelissa Yhteisvastuun brunssi, lasten kirkkohetki,
onnenpyörä 0,50€, arpajaiset 1€,
kasvomaalausta ja askartelua.
28.2. klo 18 kappelissa virsi-ilta
Yhteisvastuukeräykselle. Klo 17.30
Hirvaan diakoniakylätoimikunta
tarjoaa kahvit ruokapankin työn
tukemiseksi.

YLÄKEMIJOKI
10.2. klo 10 Auttin kappelissa
messu.
10.2. klo 12 Viirin kappelissa
jumalanpalvelus.
24.2. klo 18 Viirin kappelissa
Yläkemijoki Soi Yhteisvastuulle.

SAARENNAMMANKYLÄT
3.2. klo 11 Aapakirkossa kappelikinkerit.
3.2. klo 13 Jouttikeron kappelissa
messu.
7.2. klo 18 Aapakirkossa Virsikirja
tutuksi- yhteislaulutapahtuma.
10.2. klo 11 Aapakirkossa messu.
12.2. klo 18 Jouttikeron kappelissa
Virsi-ilta.
17.2. klo 11 Aapakirkossa messu.
17.2. klo 13 Jouttikeron kappelissa
messu.
21.2. klo 18 Aapakirkossa Virsikirja
tutuksi- yhteislaulutapahtuma.
24.2. klo 11 Aapakirkossa messu.

Leikitäänkö yhdessä
HEVOSILLA leikkimiseen kyllästynyt lapsenlapsi
ehdottaa yllättäen mummulle, että leikittäisiin
yhdessä rutiköyhää. Sitä mummukin osaa, ajattelen
mielessäni. Leikkiä ainakin köyhää, jos ei aivan
rutiköyhää.
Pohjoisen Suomen maaseudulle, suureen perheeseen 1950-luvulla syntyneenä, oppi tuntemaan,
mitä köyhyys ja puute ovat. Enkä heti ymmärrä,
mikä niukkuudessa elämisessä on niin kiinnostavaa,
että lapsi haluaa kokeilla sitä leikin kautta.
Nykyajan lapset ovat hukkumaisillaan tavaran
paljouteen, joten köyhää leikkiminen tuo
tervetullutta vaihtelua, uutta ja ennen kokematonta.
Omassa lapsuudessani leikkikaluja, vaatteita
ja ruokaa oli vain tarpeeseen, jos siihenkään. Me
lapset huvitimme välillä itseämme kuvittelemalla
ympärillemme kaiken maailman rikkauksia.
Leikeissä omistettiin ja tehtiin sellaisia asioita,
mihin todellisuudessa ei ollut varaa. Rikas mies jos
oisin -laulun sanoja rallateltiin leikillään ja varmasti
puoliksi tosissaankin.
Liekö tuo tavaran puute tai paljous on mitenkään
yhteydessä ihmisten tyytyväisyyteen. Sanotaan, ettei
raha eikä tavara tuo onnea. Sen sijaan aikuisen leikki
lapsen kanssa, olipa sen aihe mikä tahansa, tuo
turvallisuutta ja yhteisiä onnellisia hetkiä.

Pirjo Rantala, eläkkeellä oleva luokanopettaja
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ROVANIEMEN SEURAKUNNAN KUVA-ARKISTO

Miesten saunaillat
Norvajärvellä
Lähtö klo 17.30
srk-keskuksen pihalta,
Rauhankatu 70.

Illat järjestetään:
30.1., 13.2., 27.2.,
13.3., 27.3., 10.4., 24.4.,
8.5. ja 22.5.
lisätietoja pastori
Aki Hätinen, 040-6216474

Päihdetyön

KAHVIPORINAT

Muurolan kappelilla klo 14-15.30
ti 26.2., 26.3., 30.4. ja 28.5.

Kahvia keittelee ja kansanne
jutustelee
Antti Härö ja Laila Juntti

Kylillä, joissa on oma kappeli, on vahva identiteetti. Kappelin tapahtumat yhdistävät kyläläisiä.
Tässä kuvassa Jouttikeron kappeli.

www.rovaniemenseurakunta.fi

Kirkon rooli harvaan
asutulla maaseudulla
MONISSA seurakunnissa on
paljon maaseutua. Tyypillistä on,
että nuoret muuttavat pois, mutta
monin paikoin on havaittavissa
myös paluumuuttoa. Maaseutuun
liitetään myös sellaiset adjektiivit,
kuin turvallisuus ja rauha.
Digitalisaatio mahdollistaa
työn tekemisen lähes mistä
tahansa. Maaseudun asukkaat
ovat monitaitoisia, he ovat
kehittäneet elinkeinojaan ajan
hengen vaatimusten mukaisesti.
Monialayrittäminen on yleistä
ja elämä näyttäisi olevan
vähemmän pirstoutunutta kuin
kaupungeissa.
Luonto ei ole päästänyt
luonnosta toimeentulonsa
saavia helpolla. Kovat
luonnonolot saattavat aiheuttaa
taloudellisia huolia, esimerkiksi
matkailuyrittäjien painajainen,
alkutalvi ilman lunta, aiheutti

monelle ylimääräisiä kuluja.
Monissa maaseutukylissä
on vahvaa kylätoimintaa. On
kylätaloja, joissa tapahtuu ja
ihmiset kantavat huolta toisistaan
sekä ottavat vastuuta yhteisistä
asioista. Kylillä on vahva oma
identiteettinsä, usein sitä
vahvistaa myös se, että kylässä on
oma kappeli. Seurakunta kutsuu
säännöllisesti ihmisiä koolle
jumalanpalvelukseen ja muihin
tilaisuuksiin.
Kirkko kutsuu ihmisiä
armollisen Jumalan yhteyteen.
Se tuo elämään kestävän
perustan ja rohkaisee
välittämään lähimmäisistään ja
luomakunnasta. Seurakunta elää
ihmisten rinnalla arjessa, juhlassa
ja elämän käännekohdissa.
Kirkko antaa lujan pohjan
kulttuurille. Esimerkiksi
kinkerikulttuuri on koonnut

PUUROAAMUT

kautta aikojen kylien väkeä
koolle.
Diakoniatyön merkitys
on korostunut väestön
ikärakenteen muuttuessa.
Diakoniatyöntekijöiden
asiakaskontaktien määrä on
kasvanut, vaikka diakoniapiireihin
ja kylätoimikuntiin onkin vaikea
saada sitoutuneita uusia kävijöitä
mukaan.
Yhteistyö järjestöjen ja
seurakuntien välillä on
kasvanut. Näistä osoituksena
ovat suositut tapahtumat,
joihin tätä nykyä tullaan
yhdessä vaikkapa lämpimän
puurolautasen äärelle yhdessä
porisemaan ajankohtaisista
asioista. Maaseudun tulevaisuus
rakennetaan yhdessä maaseudun
ihmisten kanssa.

MUUROLAN KAPPELISSA
5.2., 5.3., 2.4., 30.4. klo 10-11.
Puuroaamun jälkeen voit osallistua
kaikenikäisten- tai perhekerhoon.
OUNASRINTEEN KAPPELISSA
tiistaisin klo 9-11.

Olet lämpimästi tervetullut!
www.rovaniemenseurakunta.ﬁ

Harriet Urponen

Silta-säätiö lahjoitti 3000 euroa
vähävaraisten auttamiseen

93,4MHz
Johtava
diakoni Markku
Kukkonen
otti vastaan
lahjan, jonka
luovuttivat Olli
Lehtoniemi
Silta-säätiöstä
ja kaikille tuttu
hahmo.

SILTA-SÄÄTIÖ.

SILTA-SÄÄTIÖ on Pokkayhtiöiden perustama säätiö,
jonka tarkoituksena on edistää
Joulun sanoman ja antamisen
ilon toteutumisen suomalaisen
Joulupukin myötävaikutuksella
kaikille vähäosaisille.
Silta-säätiön perustajayhtiöitä
ovat: Olavi Pokka Oy, Napapiirin
Lahja Oy, Lapin Nahka Oy, Santa
Claus Village Oy ja Napapiirin
Kehitys Oy.
Toimintansa neljännen lahjoituksen Silta-säätiö teki kotiseurakunnan diakoniatyöhön, erityisesti vähävaraisten auttamiseen.
Idea lahjoituskohteesta tuli Olavi
Pokalta. Hän pitää tärkeänä juuri
sitä, että seurakunnan kautta apu
menee parhaiten perille oikeisiin
kohteisiin.
Lahjoituksen oli luovuttamassa
säätiön puolesta Olli
Lehtoniemi.
– Haluamme säätiön kautta olla

Tarjolla herkullinen aamupuuro leivän ja kahvin kera!

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

Sururyhmä

läheisensä menettäneille
alkaa ma 18.2. 2019 klo 18-19.30
perheneuvonnan tiloissa, Maakuntakatu 7.
auttamassa avuntarpeessa olevia.
Diakoniatyön kautta osataan
ohjata apu tarvitseville. Etsimme
myös uudenlaisia yhteistyön
muotoja seurakunnan kanssa.
– Lahjoitus tulee tarpeeseen.
Talousarvion kautta tulevien
avustusvarojen lisäksi
lahjoitukset muodostavat

ison osan diakoniatyön
avustusvaroista. Tämän avulla
voimme konkreettisesti auttaa
vähävaraisia, sanoi johtava
diakoni Markku Kukkonen.
Silta-säätiölle voi tehdä
lahjoituksia tilille
FI43 5645 0020 0047 50.

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
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Minun retriittini

Tarkoitettu 3–6 -vuotiaille lapsille.
Kerhot kokoontuvat kahdesta kolmeen kertaa viikossa
eri puolilla Rovaniemeä.
Päiväkerhot ovat kasteopetukseen pohjautuvaa
viriketoimintaa. Kerhoon voi osallistua kolme vuotta täyttävä
lapsi. Ryhmässä lapset oppivat sosiaalista kanssakäymistä
toimiessaan ikäistensä kanssa. Kerhossa on lapsen tietoja
ja taitoja kehittävää toimintaa; lauluja, leikkejä, askartelua
ja ulkoilua.
Kerhoja ohjaavat ammattitaitoiset lastenohjaajat.
KERHOPAIKAT
Korkalovaaran kappeli, Vaaranlammentie 3
Koskenkylän kerhotila, Eliisantie 3 D 10
Nivavaaran kerhotila, Asematie 1
Ounasrinteen kappeli, Saaruantie 3
Seurakuntakoti, Rauhankatu 70
Sinetän kappeli, Kittiläntie 2177
LUKUKAUSIMAKSU 40€
Kävitpä kerran tai
kolme kertaa viikossa!

LISÄTIETOJA
mira.uimaniemi@evl.fi
040-6538415

Aivan IHANA

A
L
I
V
H
A
VAUVAK

LAILA JUNTTI

KEVÄÄN 2019 PÄIVÄKERHOT

VIIME lokakuussa sain tilaisuuden
viettää viikonlopun retriitissä
Norvajärven leirikeskuksessa
Kokemus oli vaikuttava. Retriitin
ohjaajina toimivat pastori Sanna
Kerola ja diakonissa Laila Juntti.
Ohjelma oli hyvin suunniteltu ja
melko väljä, sillä meille jäi runsaasti
aikaa lukemiseen, ulkoiluun ja nukkumiseen. Päivien sisältönä olivat
virikepuheet, rukoushetket ja Raamatun psalmit. Messun ja ehtoollisen koin pysäyttävänä, olin kaivannut sitä. Lyhyisiin keskusteluihin
ohjaajien kanssa oli myös mahdollisuus.
Vaikutuin ihmisten sitoutuneisuudesta hiljaisuuteen. Osallistujat
uskalsivat ja halusivat kohdata
itsensä hiljentymällä ja kuuntelemalla löytyykö sieltä sielun sopukoista jotain olennaista. Selkeästi
tähän kiireeseen etsitään pakoa
maailman hälinästä ja edes muutaman päivän hengähdystaukoa.
Henkilökohtaisesti koin, että
oli päästävä irti omasta elämästä,

tuttujen seinien sisältä, etsimään
sielun tasapainoa, henkistä ja
hengellistä. Olikin hienoa olla
vain. Nautin kiireettömistä
ruokailuhetkistä; ruuan hakeminen,
rauhallinen pöytään etsiytyminen,
ääninä vain lusikoiden ja
haarukoiden kilahtelu rauhallisen

Kouluikäisten ja
perheiden leirit
LEIRIT JA PERHERETKET Ilmoittautuminen

retkille ja leireille osoitteesta rovaniemenseurakuntakunta.fi -> Tule mukaan -> Ilmoittautumiset (kerhot, retket ja leirit) -> raksi kohtaan
Etsi tulevista ajoista. -> pudotusvalikosta
Lapset ja nuoret tai Perheet.

PERHERETKI LEVILLE 2.3. Lähde perheen
kanssa viettämään lomapäivää tunturimaisemiin, ulkoilemaan tai kylpylään. Retken
hinta 15 €/osallistuja, sisältää kuljetuksen ja
lounaan päivän aikana. Aktiviteetit ja pääsyliput
maksetaan itse. Ilmoittautuminen 2.1.-15.2.
Lisätiedot: Mari Pääkkölä 0405832517.

musiikin soidessa taustalla. Katselin
tunteja suurista ikkunoista puiden
huojuntaa, kävelin metsässä, kukaan ei halunnut minulta mitään,
enkä kaivannut mitään. Hengitin
vapaammin, ajatukseni selvästi
terävöityivät. Mietin erityisesti,
kuinka voisin muuttaa ajatuksiani,
pohdiskelin varsinkin negatiivisten
asioiden asemaa mielessäni - ne jos
mitkä vievät mielenrauhan.
Paluumatkalla huomasin, kuinka moni halusi vielä viipyä hiljaisuudessa. Uskon, että saimme
sielullemme ravintoa, voimakkaamman olon, tarvittavan pysähtymisen,
levon hetken ja siunauksen jatkaa
matkaa. Saapuessani luin retriitin
johtoajatusta ”Tänne Jeesus tulimme”, lähdön hetkellä kuulin papin
kauniit sanat ”Kristus kulkee kanssasi”, miten ne sopivatkaan yhteen.
Retriitin jälkeen oli useita päiviä
kevyt, levollinen olo.
Kiitos tästä kokemuksesta kaikille
mukana olijoille.
Suoma Maijanen

ILTAPERHEKERHO
keskiviikkoisin klo 17.30-19
Aapakirkko, Aapatie 6
Viirinkankaan kerhotila, Keltakangas 2
Avoin perhekerho on perheiden kohtaamispaikka,
missä voi vaihtaa ajatuksia samassa elämäntilanteessa
olevien kanssa. Perhekerhossa leikitään, lauletaan,
askarrellaan sekä tarjotaan syötävää.
Kerho on maksuton eikä sinne tarvitse ilmoittautua.

LASTEN HIIHTOLOMAN PUUHAPÄIVÄT 4.–5.3.

Perjantaisin klo 10-12
Katutasolla, Kansankatu 17
Vapaa pääsy!
www.rovaniemenseurakunta.fi

Hengellisen matkakumppanuuden ryhmä

vuorovesi

Kokoontuu hiljentymään, jakamaan ajatuksia
ja kokemuksia elämästä,
Jumalan edessä ja huolenpidossa.
AAPAKIRKOLLA JOKA TOINEN TO
KLO 18-19.30.

Kevään 2019 teemat:
31.1.
14.2.
28.2.
14.3.
28.3.
11.4.

Synnit ja hyveet
Muutoksen kipu ja ilo
Siunauksen varassa
Rukouksen silta
Jumalanpalvelus, Jumalan kansan juhla
Tienhaarassa

Tiedust. Kaija-Liisa Keränen p. 040 7014235

1-6-luokkalaisille Ounasrinteen kappelilla
klo 9-16. Päivän aikana lasketaan pulkalla,
askarrellaan, leivotaan ja myös rauhoitutaan
välillä ja valmistetaan yhdessä lasten jumalanpalvelus, johon perheet ovat tervetulleita
mukaan! Max.30 lasta. Päivä on osallistujille
maksuton. Ilmoittautuminen 15.- 26.2.
Lisätiedot Jenniina Heikkilä 0407300153.

NASTALEIRI 23.-24.3. 1-3 luokkalaisille
Norvajärvellä. Leirin hinta on 24€.
Ilmoittautuminen 1.2.-11.3. Lisätiedot:
Jere Turpeinen 0405469408.
TAIDELEIRI 29.-31.3. 3-6 luokkalaisille
Norvajärvellä. Taideleirillä taiteillaan, askarrellaan ja vietetään mukavaa aikaa. Leirin hinta
on 32 €. Ilmoittautuminen 1.2.-11.3. Lisätiedot:
Minna Laakko 0400138143 ja Merita OrellKiviniemi 0407301965.
APRILLILEIRI 12.-14.4. 5-7 luokkalaisille
Norvajärvellä. Leirin hinta on 32€ Ilmoittautuminen 1.2.-25.3. Lisätiedot: Jenniina
Heikkilä 0407300153 ja Juho Rinne 0403582135.
PERHELEIRI 27.-28.4. Norvajärvellä.

Ilmoittautuminen nettisivuilla 1.2.-5.4. Hinta
24€. Lisätiedot: Mari Pääkkölä 0405832517.

Nuorten leirit
NUORTEN PÄÄSIÄISLEIRI Norkulla 18.-21.4.
Hinta 50 €. Mukana Ari Jarva ja Jenni Rautio.
Ilmoittautuminen 1.2.-10.4.
ISOSKOULUTUSLEIRIT

Ilmoittautuminen 7.-31.1.
I-leiri 15.-17.2. Mukana leireilemässä Mari,
Petteri ja Ari.
II-leiri 22.-24.2. Mukana Juho, Jenniina, Minna
ja Merita.

KEVÄÄN 2019
PERHEKERHOT
Tule lasten kanssa perhekerhoon!
Siellä kokoontuvat vanhemmat tai hoitajat alle
kouluikäisten lastensa kanssa kerran viikossa 1,5-3 tunniksi
kerrallaan. Päiväohjelmassa hartaushetki, leikkiä, laulua,
askartelua ja yhteinen kahvihetki.
Perhekerho on maksuton, eikä sinne tarvitse ilmoittautua.
Maanantaisin
Viirin kappeli 9.30-11.30, joka toinen maanantai, Kappelinpolku 6.
Tiistaisin
Aapakirkko avoin perhekerho 9-12, Aapatie 6
Koskenkylä 10-11.30, Eliisantie 3 D 10
Ounasrinne 9.30-11, Saaruantie 3
Seurakuntakoti avoin perhekerho 9-12, Rauhankatu 70 F
Muurolan kappeli 10-11.30 joka toinen tiistai 5.2. eteenpäin
Keskiviikkoisin
Aapakirkko iltaperhekerho 17.30-19, Aapatie 6
Viirinkankaan kerhotila iltaperhekerho 17.30-19, Keltakangas 2
Torstaisin
Sinetän kappeli avoin perhekerho 9-11.30, Kittiläntie 2177
Ylikylän Yllärillä 9-10.30, Kivikangas 1
Perjantaisin
Viirinkankaan kerhotila 9-11, Keltakangas 2
Nivavaaran kerhotila 9-11, Asematie 1
Korkalovaaran kappeli 9-11, Vaaranlammentie 3
Vauvakahvila Katutasolla 10-12, Kansankatu 17

Kaveripyynnön lähettää

ITUKOULUTUSLEIRIT

Ilmottautuminen 1.2.-28.2.
I-leiri 15.-17.3. Mukana leireilemässä Jenniina,
Minna, Juho ja Ari.
II-leiri 5.-7.4. Mukana Mari, Jere, Merita.

Rovaniemen seurakunta
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Tervetuloa lämminhenkisiin
perhemessuihin Ounasrinteen ja
Muurolan kappeleilla.
Messun päätteeksi tarjolla
ruoka ja kahvi sekä askartelua lapsille.

Naperokerho ja Iltaperhekerho
ovat löytäneet hyvin paikkansa
SEURAKUNNAN uudet kerhot
Aapakirkolla ja Keltakankaalla
ovat vakiinnuttaneet paikkansa
nopeasti.
Tämän vuoden alusta käynnistynyt Naperokerho on tarkoitettu
kaksivuotiaille lapsille. Päiväkerho
on vasta kolmevuotiaille, joten vanhempien toivomuksesta nyt on
omaa touhua myös innokkaille
kaksivuotiaille. Aapakirkossa kerhoon on alkuvaiheessa otettu noin
kymmenen lasta perjantaiaamuisin.
– Joillekin lapsille paikka on jo
tuttu, kun he ovat käyneet perhekerhossa. Idea syntyikin, kun huomattiin, että perheessä on vauva
ja isompi lapsi, joka pääsee nyt
ryhmätoimintaan, sanoo lastenohjaaja Soile Yliniva.
Naperokerhon tavoitteena on
edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja
oppimisedellytyksiä ikäkauteen
sopivalla toiminnalla. Lapsi saa
leikkiä samanikäisten lasten kanssa
ja opetella ryhmässä toimimisen
taitoja
– Osa lapsista ei ole ollut aiemmin kerhossa, joten moni kaipaa
vielä ohjaajan syliin pääsemistä
leikin lomassa. Olisi hyvä, että
kerho pysyy pienenä ja rauhallisena. Se antaisi lapsille ja perheillekin eniten.
Naperokerhon pyöriessä vanhemmalla on aikaa hengähtää
tai hoitaa asioita tms. Lapsi saa
leikkikavereita ja hetken opetella
ryhmässä toimimisen taitoja turvallisen aikuisen ohjauksessa.
JO VIIME syksynä alkanut Iltaperhekerho on aina keskiviikkoi-

Ounasrinteen kappelilla 17.3. ja 5.5. klo 15-17
Muurolan kappelilla 31.3. klo 14-16

Naperokerhot

Maanantaisin klo 9-11 Viirinkankaan kerhotilassa
Perjantaisin klo 10-12 Aapakirkolla

sin, puolitoista tuntia kerrallaan.
– On ilo huomata, että kerhoon
on tullut kokonaisia perheitäkin eli
vanhemmat lapsineen.
Kerhon suosiosta kertoo, että
kävijöitä on tullut kauempaakin
kuin ihan Aapakirkon lähiympäristöstä. Tieto hyvästä kerhokokemuksesta leviää vauhdilla.
Iltahetkeen mahtuu muun muassa leikkiä, ateriointia ja hartaushetki.
– Yhteisen pöydän ääressä kun
aletaan syömään, niin se on aina
kiva juttu. Ohjaajat voivat myös
mennä lasten kanssa toiseen tilaan
jolloin vanhemmat saavat jutella
keskenään, Soile Yliniva sanoo.
Myös Keltakankaan kerhotilassa
on riittänyt vipinää uusien kerhojen myötä. Naperokerhossa leikitään ja syödään välipalana omat
eväät.

Naperokerho on tarkoitettu 2-vuotiaille lapsille.
Tavoitteena on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja
oppimisedellytyksiä ikäkauteen sopivalla toiminnalla.
Lapsi saa leikkiä saman ikäisten lasten kanssa ja
opetella ryhmässä toimimisen taitoja.

– Lapsia on jo kivasti, mutta vielä
mahtuu uusiakin mukaan, kertoo
lastenohjaaja Heidi Salo.
– Ilahduttavasti isätkin kulkevat
Iltaperhekerhossa. Parhaimmillaan
Keltakankaalla on kokoontunut
jopa kymmenen perhettä kerralla.
Pasi Kokko

Kerhopäivällä on rytminsä, joka hahmottuu lapselle
kokemuksellisesti leikkimisenä, toimintana, liikkumisena, ulkona olemisena, satu- ja lukuhetkinä, laulamisena, musisointina ja hiljentymisenä.
Naperokerhossa painottuu lämmin lapsen ja vanhemman kohtaaminen.
Ryhmään otetaan 10 lasta. Kerhomaksu 40€/ kausi.

Keltakankaan kerhotila,
Keltakangas 2-4
Naperokerho ma klo 9-11
Iltaperhekerho ke klo 17.30-19
Aapakirkko, Aapatie 6
Naperokerho pe klo 10-12
Iltaperhekerho ke klo 17.30-19

www.rovaniemenseurakunta.fi/ilmoittautumiset

Naperokerhon kerhomaksu
40 euroa/kausi. Iltaperhekerho
maksuton.

kouluikäisille (1-6 lk)
Sinetän kappelilla klo 18-20:
21.2., 21.3. ja 25.4.

Tubekerho Toskii vauhdissa
Ttilan YouTube-kanavalla
JENNIINA HEIKKILÄ

Tule viettämään hauska ilta monenlaisen
tekemisen merkeissä!
Pelejä, kädentaitoja, visailuja, kokkailua,
välipalapöytä ja yhdessäolemisen riemua.
Ilta on maksuton.

Varhaisnuorten

Muurolan kappelissa klo 17:
1.2., 1.3., 5.4.
3.5. Vierailulla Nukketeatteri Sananjalka
Tubekerho Toskiissa uusia ohjelmia ovat luomassa myös nuorisotyönohjaaja Juho Rinne ja Aada Heikkilä.

UUSI 10-14-VUOTIAIDEN oma
YouTube-media Ttila on kouluikäisille suunnattu interaktiivinen
iltapäiväohjelma, joka ilmestyy
viikoittain.
Katsomisen lisäksi ohjelmaan voi
itse osallistua lähettämällä studioon
viestiä, johon reagoidaan reaaliaikaisesti. Lähetysten lisäksi Ttilan

nettisivuilla lapset ja nuoret
voivat esittää kysymyksiä heitä
askarruttavista aiheista – kaikesta
taivaan ja maan välillä.
Ohjelmasta voi pitkin kevättä
bongata myös tuttuja kasvoja,
kun Rovaniemen seurakunnan
Tubekerho Toskii on yksi mukana
oleva pilottiryhmä. Kerhoon ovat

tervetulleita viitosluokkalaiset ja
sitä vanhemmat. Toskiin vetäjinä
toimivat nuorisotyönohjaajat
Jenniina Heikkilä ja Juho Rinne.
Jos tubettaminen kivassa porukassa
kiinnostaa, niin ota yhteyttä
Jenniinaan p. 040 730 015.
www.ttila.ﬁ

Ounasrinteen kappelissa klo 17:
2.2., 2.3., 6.4.
4.5. Vierailulla Nukketeatteri Sananjalka
Donkkiksen tekemiseen tarvitaan vapaaehtoisia!
Tervetuloa mukaan ideoimaan ja toteuttamaan
tärkeitä iltoja varhaisnuorille!
www.rovaniemenseurakunta.fi
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ulkomaan kohde

Laura Alasaarela
kanttori

KIRKON ULKOMAANAPU

ENNI-MARIA RAVANDER/ ENNIMARIA PHOTOGRAPHY

Ystävät ja iso osa perhettä ovat taas Lauran
lähellä seitsemän vuoden tauon jälkeen.

UUSI vuosi toi uuden kanttorin, kun Laura
Alasaarela aloitti työnsä Rovaniemen seurakunnassa. Työympäristö on tuttu, sillä hän
on toiminut kesäkanttorina kahtena kesänä.
– On kuin kotiin olisin tullut, sanoo
syntyperäinen rovaniemeläinen.
Kanttoriopinnot Laura aloitti vasta lähes
kolmekymppisenä. Sitä ennen oli kasvatustieteiden opintoja Lapin yliopistossa, mutta
samaan aikaan tuli muutakin kiinnostavaa.
– Hain vielä paikkaani. Työskentelin päiväkodissa ja asvalttityömaalla sekä ajoin taksia.
Etenkin taksityötä pidän ihmistuntemuksen
korkeakouluna. Siinä ollaan ihmisläheisessä
työssä kuten seurakunnassakin.
Musiikkiharrastuksensa Laura aloitti
pianolla.
– Urut tulivat lukioaikana. Pianistin urani
eteni takkuillen, joten kaipasin vaihtelua. Ja
kyllähän minua kiehtoi iso soitin ja miten sillä
pääsee täyttämään kirkkotilan.
– Soitin urkuja noin puolitoista vuotta ja
kävin kirkossa Arto Heikkilän oppilaana
urkutunneilla. Sen jälkeen tuli melkein
kymmenen vuoden soittotauko ennen kuin
lähdin opiskelemaan kanttoriksi.

”

On kuin kotiin
olisin tullut.
– Aluksi urut ja musiikki kutsuivat
hakemaan kanttorin opintoihin. Seurakunnan
palvelijana oleminen on avautunut ajan myötä
ihan eri tavalla.
– Ammattikorkeakoulussa tein
opinnäytetyön kanttorin identiteetin
kehittymisestä opiskeluaikana eli siitä, miten
kanttoriksi kasvetaan. Tällä hetkellä teen
Sibelius-Akatemiaan pro gradu -työtäni
kanttoreiden kutsumuskokemuksista.
Omaakin kutsumustani on tullut tarkasteltua
monelta kantilta.
Uudessa työssään Lauran painopisteenä on
nuorisomusiikki.
– Haastavaa on, miten saa tarjottua nuorille
sellaista, että se pystyy kilpailemaan muiden
harrastusten kanssa, eikä kuormita liikaa
heidän aikatauluaan.
Lauran vetämä gospelkuoro aloittaa
keskiviikkona 6. helmikuuta klo 17 kirkon
Kryptassa. Ensimmäinen kerta on yhteinen
ideointikerta.
– Sinne ovat tervetulleita kaikenikäiset
gospelmusiikista ja kuorolaulamisesta
kiinnostuneet.
Seitsemän vuoden tauon jälkeen
Rovaniemelle palannut Laura kulkee
ihastellen kaunista maisemaa. Hän
ulkoilee koiransa kanssa, käy kuntosalilla
ja hiihtämässä. Laura kirjoittaa blogiinsa
ajatuksia elämästä.
– Ystävät ja iso osa perhettäni ovat nyt
lähellä. Puoliso tosin jäi vielä Ouluun, mutta
yhteydet onneksi toimivat ja matka ei ole niin
pitkä, Laura Alasaarela sanoo.
Ulla Miettunen/Pasi Kokko

Luoteis-Keniassa Turkanan alueella asuva 16-vuotias Betty Akori Lochodo pitää yksin huolta vanhasta isoäidistään ja
3-vuotiaasta pojastaan koulunkäynnin ohella.

Bettyn suuri sydän
LUOTEIS-KENIASSA Turkanan alueella asuva
16-vuotias Betty Akori Lochodo pitää yksin huolta
vanhasta isoäidistään ja 3-vuotiaasta pojastaan.
– Isoäiti on kasvattanut minut ja hän on minulle kuin
äiti. Oma perheeni ei kohdellut minua hyvin, Betty kertoo.
Isoäidin maja on kallellaan, melkein romahtamispisteessä,
mutta Betty yrittää parhaansa.
Aamuisin hän pesee pojan ja auttaa isoäitiä
aamutoimissa. Jos heillä on jotain syötävää, Betty valmistaa
pienen aterian ennen kouluunlähtöä.
– Oma äitini pitää joskus huolta pojastani, kun olen
koulussa, mutta Brightonkin on niin kiintynyt isoäitiin,
että on mielellään hänen kanssaan. Isoäidin jalat eivät enää
kanna, mutta lähistöllä asuvat serkut auttavat päivisin
isoäitiä pojan hoidossa.
– Koulun lomilla teen niin paljon töitä kuin mahdollista,
jotta pystyisin huolehtimaan perheestäni. Kouluaikoina se
on vaikeampaa. Jos meillä ei ole mitään, yritän iltaisinkin
löytää jotain pientä työtä. Pesen vaatteita tai kokkaan
muille ihmisille ja saan siitä vähän rahaa. Betty pitää
ruoanlaitosta. Jos hänen ei tarvitsisi ajatella rahaa, hän
valmistaisi aterian spagetista ja kanasta.
Isoäiti Namoe Jalinga kuvailee Bettyä hyvin
huolehtivaiseksi. Kun kuuma hiekka polttaa isoäidin
jalkaa, Betty laittaa oman sandaalinsa isoäidin jalan alle.
Kun isoäitiä väsyttää, tyttö nostaa hänet käsivarsilleen,
auttaa lepäämään ja tarjoaa vettä. Hän puhuu selkeästi
ja kovemmalla äänellä, jotta isoäiti kuulisi paremmin.
Suurempaa hellyyttä on vaikea kuvitella.
Betty meni alueen paimentolaisperinteiden mukaisesti

hyvin varhain naimisiin. Mies ei kohdellut häntä hyvin ja
Betty palasi isoäitinsä luokse.
– Kun sain lapsen, luulin olevani aikuinen. Nykyisen
kouluni opettajat suostuttelivat minut kuitenkin
palaamaan takaisin kouluun, Betty kertoo.
– Olen vasta peruskoulun viidennellä luokalla, mutta
he sanoivat, ettei iällä ole mitään merkitystä. Pääasia, että
palaat kouluun ja keskityt oppimaan.
Niin Betty on yrittänyt tehdä. Eniten hän pitää
matematiikasta ja tehokkaana opiskelijana ennättää
useimmiten tehdä läksyt jo koulupäivän aikana pidemmillä
tauoilla.
– Koulussa koen kahdenkeskiset keskustelut
naisopettajien kanssa kaikkein tärkeimmiksi. He
kannustavat minua yrittämään parhaani ja jatkamaan
koulunkäyntiä, jotta voisin saavuttaa unelmani.
Tulevaisuudessa haluaisin työskennellä opettajana.
Sisällä kallellaan olevassa majassa pieni Brighton-poika
on käpertynyt isoäidin syliin.
Salla Peltonen

Tänä vuonna Yhteisvastuukeräyksen tuotolla
tuetaan maailman katastrofialueilla laadukasta
koulutusta lapsille ja nuorille. Turvalliset
koulurakennukset ja koulutetut opettajat auttavat
lapsia toipumaan traumaattisista kokemuksista,
sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen ja oppimaan
tulevaisuuden kannalta elintärkeitä taitoja.

Pastori Joseph Chou
Taiwanista Rovaniemelle
PASTORI Joseph Chou Taiwanista on Rovaniemen
seurakunnassa työntekijävaihdossa Suomen
Lähetysseuran kautta 25. helmikuuta saakka.
Josephin työhön kuuluu paikallisten kiinalaisten sekä
matkailijoiden kohtaaminen, rippikoulu- ja opiskelijatyö
sekä jumalanpalveluselämä.
Josephin puoliso May saapuu Rovaniemelle
14. helmikuuta.
Josephin haastattelu seuraavassa Pääskyssä.
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MUSIIKKIA |

MENOKSI |
Kamarimusiikkia
ja Lassi Nummen
runoja -konserttikokonaisuus

Seurakunnassa on meneillään Musiikkiviikko alkavan
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Viikon tilaisuuksia on vielä
monta jäljellä, kaikki toteutetaan Rovaniemen kirkossa
ja niissä kannetaan kolehti YV-keräyksen hyväksi.
KESKIVIIKKONA 30.1. klo 18
päästään Muskarimessun pyörteisiin,
luvassa laulua, leikkiä, lasten virsiä.
Mukana muskarilaisia, Sanna Koivuranta-Virtanen, Henna Väistö ja
pappina toimii Elina Rask-Litendahl.
TORSTAI 31.1. klo 18
on seurakunnan kuorojen ja yhtyeiden ilta. Mukana lapsikuoro Valonlähde, johtaa Ruusu Tervaskanto,
tyttökuoro Lumitähdet, jota johtaa
Päivi Hintikka.
Maie Kuusik johtaa Rovaniemen
kirkkokuoroa ja soitinyhtye
Gaudiumia. Ounasjoen ja Yläkemi-

joen kuorot ovat mukana, johtaa
Sanna Peltola. Seurakunnan
puhallinkvartettia johtaa Mauri
Miettunen.

PERJANTAINA 1.2. klo 18
lauletaan yhdessä gospel-lauluja,
laulattajana Joona Saraste ja
Tuomaskuoro.
LAUANTAINA 2.2. klo 18
on surumusiikin urku- ja viulukonsertti In Memoriam.
Tamás Dioszegi, viulu ja Joona
Saraste, urut.

SUNNUNTAINA 3.2. klo 10
Yhteisvastuu-messu, jossa kanttorikvartetti vastaa musiikista.
Klo 16 vuorossa on Musiikkiviikon
päätöksenä Suuri Yhteisvastuukonsertti.
Kaupunkialueen kuorojen ja yhtyeiden esityksiä, Suurkuoro, johtaa Kadri
Joamets.
Maie Kuusik, Ave, Joona Saraste,
urut, Marja Posio, Yhteisvastuukohteen esittely.

Rovaniemen kirkossa on lauantaina
2. maaliskuuta klo 18 konsertti, joka
sisältää kamarimusiikkia ja Lassi
Nummen runoja.
Lassi Nummen runot käyvät vuoropuhelua
pianotrion soittamien teosten kanssa. Runojen sisällöt – ihmisen suhde itseensä ja Luojaansa, toiseen ihmiseen ja ympäröivään
todellisuuteen valoineen ja varjoineen –
resonoivat eri aikakausien musiikkia vasten.
Esityksen säveltäjänimiä ovat mm. Arvo
Pärt, Clara Schumann, Jean Sibelius ja Erkki
Melartin.
Pianotriossa soittavat kuopiolaiset muusikot Marjo Suhonen, viulu, Heidi Miettunen,
sello ja Leena Toivanen, piano.
Lausuntataiteilija Ulla Miettunen esittää
runot. Konsertin pääsylippu on 10 €.

Muita konsertteja
Rovaniemen
kirkossa
4.3. klo 19 ”Keskiyön auringon maa”,
Saila ja Lasse Heikkilän konsertti.
Pääsylippu 10€.
19.3. klo 19 urkukonsertti, Jens Korndoerfer.
Vapaa pääsy, ohjelma 10€.
31.3. klo 18 pianokonsertti, Risto Lauriala.
Vapaa pääsy, ohjelma 10€.
3.4. klo 20 Arja Korisevan ja Minna Lintukankaan konsertti ”Enkelin silmin”. Liput 20€.
7.4. klo 18 Petri Laaksosen konsertti
”Toivo jäljelle jää”. Liput 20 €.
14.4. klo 18 Club for Five –yhtyeen konsertti.
Pääsylippu, ennakkomyynti ilmoitetaan
myöhemmin.
28.4. klo 18 Vocaliisat –kuoron konsertti.
Pääsylippu.

Soile Pohjasniemi ja Tapani Heikinheimo

”Laulava sello”-konsertissa
Rovaniemen kirkossa sunnuntaina 10.2. klo 18
esiintyy espoolainen duo Tapani Heikinheimo
sello ja Soile Pohjasniemi, piano. Ohjelmassa
on Felix Mendelssohnin, Bohuslav Martinun ja
Peteris Vasksin teoksia.
Duo on konsertoinut vuodesta 2012 pääkaupunkiseudun lisäksi mm. Länsi-Uudellamaalla,
Etelä-Pohjanmaalla ja Ylä-Savossa. Rovaniemelle
duon on houkutellut valtakunnalliset pianopedagogipäivät ja Lapin musiikkiopiston sellistit.

Lapin Musiikkiopisto

Tapani Heikinheimo toimii Metropolia ammattikorkeakoulussa sellonsoiton lehtorina. Musiikin
tohtorin tutkinnon hän suoritti Sibelius-Akatemiassa vuonna 2009. Soile Pohjasniemi suoritti
pianonsoiton diplomitutkinnon vuonna 1995 ja
valmistui musiikin maisteriksi vuonna 1997. Hän
toimii musiikkiopisto Avonian opettajana.
Molemmat muusikot esiintyvät jatkuvasti soolo- ja
kamarimusiikkikonserteissa. Konserttiin on vapaa
pääsy, ohjelma 10 €.

konsertoi Yhteisvastuukeräyksen hyväksi
helmikuussa.
Maanantaina 18.2. klo 19 vuorossa on
oppilaiden konsertti ja seuraavan viikon
maanantaina 25.2. klo 19 vuorossa ovat
Musiikkiopiston opettajat.
Konsertteihin on vapaa pääsy, kolehti
kannetaan YV-keräykselle.

39. vuosikerta | Julkaisija: Rovaniemen seurakunta | Päätoimittaja Kari Yliräisänen p. 040 5032 734 kari.yliraisanen@evl.ﬁ | Toimitus Pasi Kokko
p. 040 702 2223 pasi.kokko@evl.ﬁ | Jouni Hagström p. 040 6854 935 jouni.hagstrom@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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JOUNI HAGSTRÖM

Kuka?
Nimi: Mika Poutala
Ikä: 35
Perhe: vaimo Sanni, lapset
Eliel, 7, ja Manuel, 4.

Parhaat saavutukset:
Olympialaiset:
• 500 m luistelu: 5. sija
(Vancouver 2010)
• 500 m luistelu: 4. sija
(Pyeongchang 2018)
• EM-kisat:
• 500 m luistelu: hopeaa
(Kolomna 2018)
• Joukkuesprintti: hopeaa
(Kolomna 2018)

Rovaniemellä vieraillut Mika Poutala luennoi Arktikumissa lauantaina 19. tammikuuta huippu-urheilijaurastaan sekä identiteetin ja arvojen merkityksestä elämän perustana.

Olympiapikaluistelussa mitaleitta jäänyt Mika Poutala:

”Ykkössijalla elämässäni on Jumala”
Miltä tuntuu, kun kauan tavoittelemasi olympiamitali
jää vain muutaman sadasosasekunnin päähän?
MIKA POUTALA on kokenut tuon
tunteen, ja tappio on tullut yhtä niukalla
aikaerolla kaksissa olympialaisissa,
vuonna 2010 ja kahdeksan vuotta
myöhemmin.
Kaksi hetkeä olivat silti kovin erilaiset.
Ensimmäisen kerran Mika jäi mitalien
ulkopuolelle Vancouverissa 2010.
- Se otti tosi koville. Toipumiseen
meni pitkä aika. Mitaleista oli tullut
liian tärkeitä. Identiteetti oli päässyt
karkaamaan. Edessä oli identiteetin
uudelleenrakentaminen. Oli ymmärrettävä
ykkösidentiteetiksi, että olen Jumalan lapsi.
Toisen kerran Mika jäi 0,03 sekunnin
päähän olympiamitalista 500 metrin
luistelussa Pyeongchangin talvikisoissa
2018.
- Nyt identiteettini oli kuitenkin niin
vahva, että ei ollut edellisen pettymyksen
kaltaista ongelmaa. Ymmärsin, että isossa
kuvassa tästä tulee vielä hyvää. Nyt käyn
kiertämässä yrityksissä ja tapahtumissa
kertomassa tarinaa, jota ei oikeastaan
muilla olekaan. Pystyn jakamaan monia
oppeja, joita olen urheilu-uran varrella
saanut.
USKO on ollut Mikan elämässä ihan
pienestä pitäen.
- Usko on tullut jo vanhempien kautta.
Olen syntynyt uskovaan perheeseen ja
pienestä asti käynyt pyhäkoulut ynnä
muut. Se on ollut mahtava polku. Joskus
kipuilinkin uskoni kanssa kuunnellessani

hienoja todistuspuheenvuoroja, kun
jollekin oli tapahtunut kauheita asioita
elämässä ja hän oli tullut uskoon. Se
kuulosti hienolta ja itsestäni tuntui tylsältä,
kun olen aina ollut uskossa. Vanhemmiten
olen kiittänyt siitä, että ole saanut syntyä
uskovaan perheeseen ja kaikki on mennyt
niin hyvin. Usko on ollut hieno siunaus
elämässäni.
Mika oli seitsemänvuotias, kun hänen
isänsä kuoli syöpään.
- Se masensi pienen pojan. Kävin
terapiassa ja äiti yritti löytää apua. Lopulta
tuntui, että isoin apu siinä vaiheessa oli
urheiluharrastus. Päädyin pikaluisteluun,
mutta eihän sitä silloin tajunnutkaan
mihin asti se vie.
Luistelu löytyi äidin tavattua
luokkakokouksessa vanhan, pikaluistelua
harrastavan luokkakaverinsa, joka kysyi,
haluaisiko Mika ja hänen puolitoista
vuotta vanhempi isoveljensä tulla
kokeilemaan luistelua.
- Sattuman summa tämä on oikeastaan.
Nyt on neljät olympialaiset käytynä ja
muutama arvokisamitali taskussa, mutta
enhän minä koskaan oikeastaan halunnut
pikaluistelijaksi, Mika naurahtaa.
- Totta kai uskon johdatukseen, että
näin sen on pitänytkin mennä.
- Teini-ikäisenä minulle oli kova juttu
mennä ensimmäisen kerran sanomaan
valmentajalle, että en halua tulla
perjantaisin harjoituksiin, kun samaan
aikaan on seurakuntanuorten ilta, jonne
haluan myös mennä. Se jännitti. Koin

vahvana siunauksena, että Jumala siunasi
sen, kun laitoin elämän tärkeysjärjestyksen
kuntoon, Jumalan ykkössijalle. Jumala
siunasi myös pikaluisteluni.
- Uskon jopa siihen, että ilman
tärkeysjärjestyksen laatimista en olisi
päässyt näin pitkälle. Jumalan siunaus
on vienyt minut urheilu-urallakin siihen
mihin vei. Siunauksella on ollut myös
tarkoituksensa ajatellen työkuviotakin,
kun käyn seurakunnissa ja yrityksissä
puhumassa sekä kertomassa elämäni
tarinoita.

ELÄMÄSSÄÄN tavoitteita asettaville

Mika suosittelee lähtemään perustan
rakentamisesta.
- Elämän perustus on identiteetti, sen
on oltava vahva ja kunnossa. Perusajatus
on, että identiteettisi ei perustu työhön
tai harrastuksiin, koska ne voivat lähteä
milloin tahansa alta. Identiteettisi on jotain
vahvempaa, mitä maailman tuulet eivät
pysty horjuttamaan.
- Identiteetin jälkeen lähdetään
miettimään arvoja ja sen jälkeen
tavoitteita. Tavoitteet ja arvot eivät saisi
olla ristiriidassa. Tavoitteiden tulee syntyä
arvojen kautta. Kun teet arvojesi mukaisia
tekoja ja tavoittelet arvojesi mukaisia
tavoitteita, niin elät täyttä elämää. Ja silloin
voit kokea merkitystä elämästä.
Mika toimii nykyisin yrittäjänä ja
kiertää puhumassa, mutta hän kokee
työidentiteetikseen olla auttaja.

- Identiteettini ei ole sidottu asiaan, joka
voi lähteä pois. Jos ääni lähtee, enkä pysty
puhumaan, niin silti pystyn auttamaan.
Mikan mukaan elämälle on vaikea löytää
isoa merkitystä ja tarkoitusta, jos puuttuu
vahvin perusta eli usko.
- Olisi koettava merkitystä siinä, mitä
teet työksesi ja mihin käytät paljon aikaasi.
Sillä on isompi merkitys kuin vain oma
ansainta tai hyvä mieli. Että siitä mitä
teet, on oikeasti apua ja saisit kokea
merkityksellisyyttä. Siitä lähtee hyvä elämä.

RUKOUS ja Raamatun lukeminen
kuuluvat Mika Poutalan päivittäisiin
rutiineihin.
- Koen että Jumala puhuu Raamatun
sanan kautta, välillä se sopii niin hyvin
siihen tilanteeseen, siihen päivään.
Millainen on sinun Jumalasi?
- Minun Jumalani on ennen kaikkea
armollinen ja rakastava. Jumalalle ei ole
mitään väliä, mitä olet elämässäsi tehnyt.
Vaikka olet epäonnistunut tai olet tehnyt
miljoonia, tunnet kuuluisia ihmisiä tai
et tunne ketään, sillä ei ole Jumalalle
merkitystä. Vain se merkitsee, että haluat
lähestyä Jumalaa. Jumala on aina kädet
auki ja vastaanottamassa sanomalla, että
”rakas lapsi, tule takaisin kotiin”. Sinun
teoillasi ei ole merkitystä. Olet aina
tervetullut Jumalan luokse, Mika Poutala
sanoo.
Pasi Kokko

