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PÄÄKIRJOITUS | Kari Yliräisänen, kirkkoherra

Yhteisvastuulla
tuetaan vanhemmuutta
ENSI SUNNUNTAINA käynnistyy
jälleen kerran suomalainen lähimmäisenrakkauden kansanliike, yli 70 vuotta
jatkunut kirkon Yhteisvastuukeräys.
Se on maamme suurin vapaaehtoisvoimin toteutettu keräys, joka auttaa
hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai
poliittiseen vakaumukseen katsomatta
Suomessa ja ulkomailla.
Tämän vuoden keräyksellä tuetaan
vanhemmuutta kotimaassa ja ulkomailla.

Monta
kysymystä
ja yksi
haaste
”Sukulaisen rippijuhlat olisi
huomenna. Saako kirkossa
imettää vai pumppaanko
valmiiksi pulloon?” ”Oletteko
vieneet lapsianne hautajaisiin?
Kauanko ne kestää? Mietin,
voinko ottaa meidän 3- ja 5-v.
lapset mukaan hautajaisiin.”

PIENEN lapsen vanhempana
eteen voi tulla yllättäviäkin
kysymyksiä. Monet meistä
suomalaisista käy harvoin
kirkossa ja silloin kuin
sille olisi syytä, jäämmekin
miettimään, onkohan se ihan
sopivaa. Onko sopivaa, jos
vauvani ei osaa käyttäytyä
kirkossa? Entä jos hän alkaa
itkeä: hänelle tulee nälkä tai
säikähtää urkujen kovaa ääntä, jota ei ole koskaan ennen
kuullut? Voinko imettää ja
lohduttaa häntä siinä kirkon
penkillä?
Mietimme, onko sopivaa,
jos lapsista kuuluu ääntä? Entä jos he eivät jaksa
istua paikallaan? Erityisesti
hautajaisissa olisi varmaan
hirvittävän noloa, jos omat
lapset eivät osaisikaan käyttäytyä. Lähiomaisten kokemus
ja suru menisivät varmasti
jotenkin siitä rikki.
Yhteisvastuun kunniaksi voisimmeko me kirkon
työntekijät ja seurakuntalaiset
osoittaa näille vanhemmille
ja erityisesti heidän lapsilleen, että he ovat erityisen
tervetulleita kirkkoon?
Haastan meidät tervehtimään,
osoittamaan eleillä ja sanoilla
rakkautta ja hyväksyntää. Katsotaan yhdessä lasten perään,
jotta vanhempi saa nauttia
ehtoollisensa. Ollaan yhteisö
– aidosti.
Susanna Sirviö

PUOLET KOTIMAAHAN jäävästä
osuudesta käytetään vanhemmuutta
tukeviin toimintoihin seurakunnissa.
Toinen puolikas käytetään vanhemmuutta sekä lapsen ja vanhemman
välistä suhdetta vahvistaviin, kynnyksettömiin tukitoimiin Mannerheimin
Lastensuojeluliiton ja Pelastakaa Lapset
ry:n kautta. Tukimuodot käynnistyvät
vuoden 2021 alusta.
Monet tutkimukset osoittavat, että vanhempien oma ja keskinäinen hyvinvointi
ovat edellytys myös lapsen hyvinvoinnille.
Tiedossa on, että lapsen ja vanhemman
välinen myönteinen suhde edistää lapsen
kokonaiskehitystä.
Vanhemman yksinäisyys, stressi ja
sosiaalisen tuen puute ovat riskitekijöitä
lapsen myönteiselle kehitykselle. Siksi
vanhemmuuden tukeminen on samalla
lapsen edun ajamista ja tulevaisuuteen
sijoittamista.
TÄMÄN AJAN vanhempien haasteet ovat
toiset kuin vuosikymmenten takaisessa
maatalousvaltaisessa yhteiskunnassa, jossa
tukiverkostot olivat lähellä. Monista arjen
haasteista toki selviää, jos on toimivia
verkostoja, ystävien ja läheisten tukea.
Nykypäivänä on vaara jäädä liian paljon yksin ja vaille sosiaalista tukea. Työ
vie kauas läheisten verkostosta ja uusien
kontaktien solmiminen vaatii aikansa.
Työelämän hektisyys ja rajattomuus sekä
digitalisaation mahdollistama töiden
tuleminen kotiin tuovat omat paineensa
perhe-elämän yhtälöön.

”

Tarvitaan
matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja
vertaistuelle.
Toisaalta myös elämän nurja puoli kuormittaa perheitä ja pitkittyneinä
suistavat raiteilta tuhoisasti. Asiat ovat
tuttuja: terveyteen liittyvät ongelmat,
aviokriisit, työttömyys ja taloushuolet,
päihdeongelmat tai perheväkivalta. Näihin on olemassa selkeitä avun lähteitä,
mutta myös ennakoiva tuki voi olla
merkittävästi ehkäisemässä vakavamman
tilanteen syntymistä ja auttamassa uuden
suunnan löytymisessä.

KERÄYKSEN TUOTOLLA synny-

tetään ja vahvistetaan vertaistukea
vanhemmille, erityisesti tarvitaan ns.
matalan kynnyksen apua perheen arkeen. Niistä esimerkkinä mainittakoon
seurakuntien perhekerhot ja vauvakahvilat tai Mannerheimin Lastensuojeluliiton perhekahvilat ja kuntien avoimet
olohuoneet. Samanlaisissa kuormittavissa perhetilanteissa olevat pääsevät
kohtaaman toisiaan, jakamaan kokemuksiaan ja saamaan vertaistukea sekä
tarvittaessa asiantuntija-apua.
Tavoitteena on myös saada luotettavia
tukihenkilöitä ja -perheitä avuksi perheiden kuormittuneisiin tilanteisiin. Tuki voi
olla vaikkapa vapaa viikonloppu vanhemmille. Parhaimmillaan tuki voi pelastaa

VIIKON & PÄIVÄN SANA |
Valoksi koko
maailmalle
Tämä on se sanoma, jonka olemme
häneltä kuulleet ja jonka julistamme
teille: Jumala on valo, hänessä ei ole
pimeyden häivää. Jos sanomme elävämme hänen yhteydessään mutta vaellamme pimeässä, me valehtelemme emmekä
seuraa totuutta. Mutta jos me vaellamme
valossa, niin kuin hän itse on valossa,
meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen,
hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät
kaikesta synnistä.
(1Joh 1)

Rukous
Taivaallinen Isämme,
me kiitämme sinua siitä,
että lähetit Poikasi valoksi maailmaan.
Anna sanasi valaista tiemme.
Varjele meidät maailman pimeydeltä
ja epäuskon sokeudelta.
Anna Kristuksen evankeliumin säteillä
elämäämme päivä päivältä kirkkaammin,
kunnes näemme Vapahtajamme kasvoista kasvoihin.
Aamen

koko perheen tulevaisuuden. Yhteisvastuun avulla voidaan myös tukea perheen
yhteistä harrastusmahdollisuutta.
Viime vuosina Helsingin matkoilla olen
havainnut, että muutamaan kahvilaan oli
kokoontunut äitejä vauvoineen. Kokoontumista ei näyttänyt vetävän kukaan. Porinaa
tuntui riittävän kahvikupin ääressä. Jaettiin
varmaan arkea toistensa kanssa. Tällaista luontevaa yhteisöllisyyttä soisi olevan
enemmältikin. Se vaatii pientä rohkeutta
tutustua ja uskaltautumista juttusille. Tuki
arjessa voi olla yllättävän lähellä.

YLEN AIVAN äskettäin uutisoiman
FinTerveys 2017 -tutkimuksen mukaan
pikkulasten vanhemmista lähes yhdeksän kymmenestä perheestä koki elämänlaatunsa hyväksi tai erittäin hyväksi.
Tämä tieto näyttää olevan vastakkainen
usein mediasta vastaan tulevalle mielikuvalle lapsiperheen arjen raskaudesta.
Älköön hyvä tutkimustulos luoko
sokeaa pistettä. Tutkimuksen mukaan
noin yhdelle kymmenykselle lapsiperheistä arki haasteissaan on kuormittavaa.
Se voi tarkoittaa jopa yli 50 000 perhettä
(31.12.2018 lapsiperheitä 562 000). Tukea tarvitaan.
KIRKON ULKOMAANAVUN välityksellä keräystuotosta 60 % ohjataan vanhemmuuden ja perheiden tukemiseen
luonnonkatastrofeille alttiille alueille
ja pakolaisleireille, joissa vanhemmat
joutuvat keskittymään selviytymiseen
ja toimeentulon hankkimiseen. Katastrofialueilla tuetaan erityisesti naisten ja
äitien koulutusta ja toimeentulomahdollisuuksien kasvattamista.
JEESUKSEN OPETTAMA rajaton
lähimmäisenrakkaus ja yhteisvastuullisuus ovat Yhteisvastuukeräys perusta.
Kaikki perheet, vanhemmat ja lapset
tulee pitää mukana.
Sinäkin voit yhteisvastuukerääjänä
olla osaltasi tukemassa vanhemmuutta
perheissä.

Pääsky toivottaa
onnellista uutta vuotta
ja armollista uutta
vuosikymmentä!
YHTEISVASTUU on 40

vuotta tänä vuonna täyttävän Pääskyn ensimmäisen
numeron teemana. Yhteisvastuukeräys täyttää tänä vuonna 70 ja sen
kohteena on vanhemmuuden tukeminen
(s. 8-9). Pääsky juhlistaa pyöreitä vuosiaan työn merkeissä ja alkaa julkaista
englanninkielistä tiivistelmää (s. 14).
Syksyllä ilmestyy 40-vuotisjuhlanumero
7/2020. Juhlavuosikertaan sisältyy myös
”Pohjoisen pyhät paikat” -työnimeä
toistaiseksi kantava liite, joka tulee kesäkuun Pääskyn välissä.
Pääskyn toimitus
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Sanoja ja säveliä
Hengen hedelmistä

YK-päivä:
MAAILMAN SYÖPÄPÄIVÄ 4.2.2020
World Cancer Day

Ritva-Elina Pylväs ja Tiina Ronkainen ovat yhteistyössä toteuttaneet
Sanoja ja säveliä Hengen hedelmistä -ohjelmasarjan.
Rovaniemen kaupungin Avoimessa päiväkodissa. Ensimmäiset
laulut Tiina Ronkaisen kynästä
syntyivät viime keväänä ja Hengen
hedelmien laulukokonaisuus valmistui kesäkuussa.
Kaksikon yhteistyö sai alkunsa
vapaaehtoistyöstä Aapakirkon
Virsikirja tutuksi -illoista.

RovaDeissä (93,4 MHz) joka
toinen sunnuntai, klo 11-12,
ensimmäinen jakso sunnuntaina
9. helmikuuta.
Ohjelmasarjan jaksot ovat
kuunneltavissa myös osoitteessa:
soundcloud.com/radiorovadei

MAAILMAN syöpäpäivää on vietetty vuodesta 2005,
jolloin Kansainvälinen syöpäunioni UICC otti sen
käyttöönsä oman ja lukuisten jäsenjärjestöjensä
tiedotuksen välineeksi. Myös WHO:n tunnustamana
teemapäivänä, helmikuun neljäntenä syöpäjärjestöt
keskittyvät korjaamaan vääriä oletuksia syövästä tautina
ja tuomaan esille parempaa syöpätietoutta, joka helpottaa
sekä sivistystyötä tekevien toimijoiden työtä että syövän
itse tai lähipiirissään kohdanneen ja kokevan arkea.
Teemapäivän kotisivut (UICC):
www.worldcancerday.org/
WHO:n syöpäpäivä:
www.who.int/health-topics/cancer
Pohjois-Suomen syöpäyhdistys:
www.pohjois-suomensyopayhdistys.fi/
paikallisosastot/rovaniemen-osasto/

Sanoja ja säveliä Hengen
hedelmistä -ohjelmasarja
kuullaan kevään aikana Radio

JOUNI HAGSTRÖM

APOSTOLI Paavali kirjoitti
Galatian seurakunnalle Pyhän
Hengen hedelmistä, joita ovat
rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, hyvyys, uskollisuus,
ystävällisyys, lempeys ja itsehillintä.
Ohjelmasarja ”Sanoja ja säveliä Hengen hedelmistä” käsittelee
yhtä ”hedelmää” kerrallaan
puheenvuorojen ja musiikin
kautta.
Musiikin tekijä Tiina Ronkainen on säveltänyt Ritva-Elina
Pylvään hengelliseen mietiskelykirjaan ”Kuljen Kristuksen kanssa
hedelmätarhassa” (Väyläkirjat,
2015) pohjautuvat tekstit. Ronkainen säestää lauluaan pianolla ja
5-kielisellä kanteleella.
Ritva-Elina Pylväs on rovaniemeläinen harrastajakirjailija. Hän
on julkaissut historiaromaaneja,
dekkarin, runokirjan ja on mukana runoantologiassa meänkielisillä
runoilla. Eläkkeellä oleva rovasti
Pylväs hoitaa parhaillaan vt. sairaalapapin virkaa Rovaniemen
seurakunnassa.
Rovaniemen seurakunnassa tilapäisenä kanttorina toimiva Tiina
Ronkainen on monipuolinen musiikin harrastaja, joka tätä nykyä
soittaa Lapin käsikelloissa ja laulaa
Gaissa-kuorossa. Hän työskentelee varhaiskasvatuksen opettajana

JOUNI HAGSTRÖM

Kun mieli joskus on kuin meri
levotonja syvyydestä nousevat
niin ahdistavat mielikuvat,
rauhaasi minut kätke,
Jeesukseni…

Tervetuloa suunnittelemaan
Tuomasmessuja!
TUOMASMESSUT Rovaniemen
kirkossa ovat olleet jo pidemmän
aikaa kiinteä osa seurakuntamme
jumalanpalveluselämää.
Tuomasmessut järjestetään
kerran kuussa ja niissä on tarjolla
erilaisia tehtäviä kaikille kiinnostuneille. Kolehdinkantamisen ja
tekstinlukemisen lisäksi tarjolla on
juontajan tehtäviä sekä rukousalttarien tekemistä ja rukouspyyntöjen lukemista.
Jos olet joskus palvellut Tuomasmessuissa, olet tervetullut
suunnittelupalavereihin ideoimaan
ja toteuttamaan messua mukavalla
porukalla vaikka et olisi aiemmin
ollutkaan aktiivisesti mukana.
Tekemällä oppii. Kevään Tuomasmessut ovat 19.1, 16.2, 15.3,
13.4 ja 10.5. Suunnittelupalaveri
pidetään keskiviikkona puolitoista viikkoa ennen messua klo
18. Tuomasmessujen ja niiden
suunnittelupalaverien ajankohdat
löytää Rovaniemen seurakunnan
tiedotteista.
Teksti ja lisätiedot:
Rainer Väänänen 040-5696475
ja Aki Hätinen 040-6216474

Hallintosihteeri Pirkko Rytilahdelle luovutettiin Kirkkopalveluiden myöntämä Seurakuntatyön kultainen ansiomerkki
30 vuotta kestäneestä seurakuntien palvelutyöstä. Merkin
luovuttivat kirkkoherra Kari Yliräisänen ja hallintojohtaja Antti
Jääskeläinen. Pirkko jää helmikuun alusta lukien lomille ja 1.4.
alkaen eläkkeelle.

Rovaniemen seurakunnan
kesä- ja kausitöiden haku 2020
Rovaniemen seurakunnalla on haettavana
kesä- ja kausitöitä hautausmailla,
Toivon Tori –kirpputorilla, kirkossa,
taloustoimistossa sekä Norvajärven leirikeskuksella.
Hakuaika ma 27.1. klo 8.00 - pe 14.2. klo 15.00.
Haku sähköisesti
https://www.rovaniemenseurakunta.ﬁ/info-ja-asiointi/
avoimet-tyopaikat
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HENKILÖ | Rovaniemen tuleva kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio
Tällä palstalla ihmisten mietteitä ja kysymyksiä elämästä ja uskosta.

Raamatusta tutut Psalmit ovat nyt helposti
myös kuunneltavissa.

Helmiä Psalmeista
nyt helposti
kuunneltavissa
HELMIÄ PSALMEISTA -ohjelmasarjassa
vs. aluekappalainen Mikko Reijonen lukee
Psalmeja ja pohtii, mitä Psalmit elämäämme
antavat.
– Ohjelmilla tavoitamme hyvin seurakuntalaisia ja kaikkia Psalmeista kiinnostuneita.
Esittelyt ovat kuunneltavissa milloin ja missä
tahansa.
– Alun perin Psalmit ovat ylistyslauluja,
valitusrukouksia, katumusvirsiä ja matkalauluja, joita on laulettu kielisoitinten säestyksellä.
Psalmit ovat Raamattumme ihmisläheinen
aarre. Ne ovat elämänmakuisia kirjoituksia,
joissa ihminen pukee sanoiksi tunteitaan ja
kokemuksiaan Jumalasta ja elämästä Jumalan
koulussa.
– Psalmit ovat ajattomia, kuten mikä tahansa
laulun tai runon sanoma. Lukija tai kuulija voi
aina samaistua Psalmien sisältöön, tuntea vertaisuutta sekä saada toivoa, tukea ja lohdutusta.
Tämän ajan ihmisillä on mahdollisuus kokea,
mitä Psalmien kirjoittajat haluavat välittää
elämästä ja Jumalasta.
Helmiä Psalmeista -ohjelmasarjan jaksoja
pääset kuuntelemaan kätevästi Rovaniemen
seurakunnan verkkosivuilta (www.rovaniemenseurakunta.fi) klikkaamalla etusivun
vasemmasta laidassa näkyvää ruutua ”Helmiä
Psalmeista”. Sivulta on mahdollista kuunnella
kaikki Mikko Reijosen toimittamat Psalmien
esittelyt. Uusia jaksoja tulee kuunneltavaksi
kevään aikana kahden viikon välein.
Pasi Kokko

Ulla-Kirsikka Vainio – tuleva
Rovaniemen kaupunginjohtaja
– TULEN KÄYMÄÄN talvella ja keväällä Rovaniemel-

PASI KOKKO

lä usein ja tutustun samalla tuleviin työkavereihin sekä
luottamushenkilöihin. On sykähdyttävää palata synnyinkaupunkiini, sillä siihen suhtautuu sekä syvyydellä että
erityisellä vastuullisuudella, Ulla-Kirsikka Vainio arvioi.
Vainio on syntynyt ja käynyt koulunsa Rovaniemellä,
joten hän on paluumuuttaja. Pilkahduksia vanhasta Rovaniemestä hän näkee edelleen kaupunkikuvassa, esimerkiksi
Lappia-talo ja Alvar Aallon kirjasto edustavat tuttuja tyylisuuntia ja tunnistettavaa arkkitehtuuria.

Taiteellisuus ja matemaattisuus
Ulla-Kirsikka Vainio on onnistunut yhdistelemään matemaattista ja taiteellista painotusta opinnoissaan sekä
hänen tutkinnoissaan, rakennusarkkitehti ja hallintotieteiden maisteri. Yhtäältä taiteet ja toisaalta matemaattis-luonnontieteet ovat Ulla-Kirsikkaa kiinnostaneet,
joten hänen koulupolulleen ovat valikoituneet Rantavitikan kuvataidelukiossa taiteiden lisäksi matemaattis-luonnontieteellinen painotus sekä taideopinnot Kuusamossa
lukion jälkeen.
– Kuusamossa oli upeaa luonnon keskellä, sinä talvena
laskettelin ja hiihdin paljon. Oppilaitoksessa vierailleet
taiteilijat saivat vakuuttuneiksi, että esimerkiksi taiteen
tekemisen rahoittaminen kalatehtaalla työskennellen ei ollut
elatuksen kannalta vakavasti otettava vaihtoehto, Ulla-Kirsikka Vainio muistelee.
Taideopintojen jälkeen hän hakeutui rakennusarkkitehdin
tutkintoa tekemään Tampereelle tekniseen opistoon, joka muuttui ammattikorkeakouluksi opiskeluaikana. Ohessa
olivat opiskelut arkkitehdiksi teknillisessä korkeakoulussa, myöhemmin
yliopistossa ja hallintotieteet Tampereen
yliopistossa.

urheilija ja taisin tehdä myrskyn siivittämänä uusia henkilökohtaisia ennätyksiä. En koskaan unohda sitä, kun olin
matkalla kisoista kotiin ja puita kaatui ryskyen kotimatkalla
niin edessä kuin takanakin.
Luonnonvoimat ovat olleet läsnä myös työtehtävissä.
Rakennusarkkitehdin koulutukseen sisältyi työharjoittelua,
josta osan Vainio suoritti töissä remonttiryhmässä Rovaniemellä 1990-luvun alussa.
– Kiersimme seudun remontointikohteissa jopa sadan
kilometrin päässä keskustasta ja kevään tulvien aikana oli
jännittävä nähdä miten pääsemme takaisin, jos vesi on
noussut tielle. EU:n laajimman kaupungin alueet tulivat
tutuksi tuolloin.

Juuret ja siivet
Menneisyys on hyvä tuntea, mutta nykyisyys on tämän
päivän ilmiöitä ja toimintaa varten. Yhteiskuntaa ei voi
museoida, sillä elämä tapahtuu aina tässä muuttuvassa
ajassa.
– Mielestäni juuret ja muistot ovat voimavaroja, joiden
ääreltä on hyvä katsoa tulevaan ja olla läsnä nykyhetkessä.
Kävin rippikoululeirin Posion Lapiosalmessa, jossa myös
järjestettiin konfirmaatiomme. Rippileiri oli valtakunnallinen
eli sinne tuli nuoria eri puolilta Suomea, mikä oli hieno tapa
tutustua uusiin ihmisiin.
Rippileiri piirtyykin Vainion mielessä luonnonhelmassa
ja ulkoilmassa vietettynä tärkeänä jaksona teini-ikäisten
yläkoululaisten elämässä.

”

Mikko Reijonen tallentaa Helmiä Psalmeja
-ohjelmasarjansa jaksot Radio RovaDein
studiossa.

Luonto ja ympäristö
Ulla-Kirsikka Vainio on asunut Rovaniemellä Someroharjulla ja Nivavaarassa sekä seurannut säännöllisesti
eri kaupunginosien ja maalaiskunnan
kylien kehittymistä. Muitakin muistoja hänellä on laajasta Lapista. Eräs
ikuinen muisto on yleisurheilukisa
Rovaniemellä Mauri-myrskyn keskellä
syyskuussa 1982.
– Olin siihen aikaan innokas yleis-

Omien kolmen lapsen
ja viiden kummilapsenkin kastetilaisuuksissa
kaikkein hienointa on
ollut lapsi itse ja hänen
katseensa, jossa
näyttää tiivistyvän
maailman kaikki
viisaus ja luottamus.

“Tahtoa ja taitoa Pohjoisessa – Rovaniemi”
Aiemmin Ulla-Kirsikka Vainion Uusi
Rovaniemi -kaupunkilehdessä julkistama lause pohjoisesta tahdosta ja
taidosta syntyi hänen muistellessaan
rehtori Hely Kalkkisen sanoja uusille
ylioppilaille vuonna 1991: ”Siellä missä
on tahtoa, siellä on tie”.
– Tuo lause on kulkenut matkassani maailmalla. Tavoitteeni on yhdessä
tahtoen ja tehden paras mahdollinen
kaupunki, minun ja meidän kaikkien
kotikaupunki. Uutena, vasta valittuna
kaupunginjohtajana olen astumassa
näköalapaikalle, josta katselen ja kehitän
kotikaupunkia useista näkökulmista.
Noora Hietanen

MARIKA VIRTANEN

Porin kaupungin
palveluksessa
toimialajohtajana
työskentelevä UllaKirsikka Vainio aloittaa
työnsä Rovaniemen
kaupungin johdossa
huhtikuun alussa.
Rovaniemen nykyinen
kaupunginjohtaja Esko
Lotvonen jää eläkkeelle
syksyllä ja tavoitteena
on, että lähtevä ja tuleva
johtaja työskentelevät
yhdessä.
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Pirjo Oinas tutki Rovaniemen
jokivarsien kylien elämää
Jatkuvan muutoksen
rakenteet

Osallisuus, osallistaminen, osallistuminen

Tutkimuksen toteuttamisen aikana tyypillisiä ajankohtaisia ilmiöitä
ovat olleet erilaiset hallinnolliset
muutokset tai niiden valmistelu sekä
muutosten tavoittelu. Tapauksessa
on samalla kyse laajemman yhteiskunnallisen muutoksen paikallisista
vaikutuksista.
– Rakenteet määrittävät ensinnäkin
sitä, kuka on mihinkin palveluihin
oikeutettu ja sen lisäksi sitä mistä nuo
palvelut tulevat tai kuka ne järjestää.
Yksinkertainen esimerkki on tieverkosto, jonka suhteen yleensä ajatellaan, että mitä vähemmän on tien
käyttäjiä, sitä pienempään määrään
ihmisiä tien kunto vaikuttaa. Toisaalta
tietä yleensä käyttävät muutkin kuin
sen varrella asuvat kotitaloudet.

Organisaatio- ja valtiojohtoisesti
käynnistyvät ja vaikutuskanavattomat
prosessit eli esimerkiksi kuntaliitokset
tai vaikkapa sosiaali- ja terveysalojen
uudistus ovat omiaan heikentämään
asukkaiden luottamusta omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa ja etäännyttämään asukkaita hallinnosta.
– Ihmiset kertoivat vaikuttavansa
äänestämällä eli osallistumalla, mutta
samanaikaisesti heillä oli käsitys, jonka
mukaan he eivät voi kuitenkaan vaikuttaa asioihin sillä tavalla. Sellaisessa
tapauksessa osallisuus jää tavallaan
pois kokonaan. Oleellista on tiedostaa
riski näiden kokemusten syntymiseen
ja kiinnittää huomiota siihen, että
kuntalaiset voivat löytää vaikuttamisen
kanavia sekä osallistumisen mahdollisuuksia uudistamisprosessien eri
vaiheissa.

Sosiaaliset yhteydet
Yhteyden säilyminen edellyttää muutoksilta riittävää selkeyttä ja ymmärrettävyyttä. Ihmisten on tärkeä saada
ote jatkuvista rakenteiden eli vaikkapa kuntarajojen tai aluehallinnon
muutoksista, jotta kykenevät luomaan
sosiaaliset yhteytensä muuttuneisiin
rakenteisiin.
– Yksilön arjen kulku ja sosiaaliset
suhteet muuttuvat selkeästi hitaammin
kuin rakenteet. Tärkeää on saada elää
menettämättä osallisuuden ja arjen
sujuvuuden sekä turvallisuuden tunnetta, Pirjo Oinas arvioi.

JOUNI HAGSTRÖM

SOSIAALITYÖN väitöskirja Aikalaiset arjessaan – kuvia kyläyhteisön
paikasta kaupungissa tarkastettiin
joulukuun puolivälissä Lapin yliopistossa. Tapaustutkimuksen aineistot
on kerätty Rovaniemen kaupungin
kahdelta keskustaajaman ulkopuoliselta kyläalueelta: Meltaus, Perttaus,
Tolonen, Marrasjärvi ja Patokoski
sekä Leive, Petäjäskoski, Jaatila ja
Pisan kylät.
Koko kyselyaineistossa on vastaajia
255 eli Meltauksen tilastoalueelta 143
ja Jaatilan tilastoalueelta 112. Ryhmähaastatteluihin osallistui 13 henkilöä.
Meltauksen alueella oli talouksia haastatteluvaiheessa 266 ja asukkaita noin
600 ja Jaatilassa talouksia 220, joissa
asukkaita yhteensä noin 400.
HTL, YTM (väit.) Pirjo Oinas
tarkastelee väitöskirjassaan sivukylien
asukkaiden arjen rakentumista kunnan
hallinnollisten rakenteiden muututtua.
Tutkimuksen keskiössä ovat erityisesti
arjen turvallisuuden, osallisuuden sekä
palvelujen saatavuuden kokemukset.
Millainen on hyvä esimerkki ajassamme sivukylien asukkaiden arjesta ja sen
sujuvuudesta?
– Yhteydet ja kulkeminen ovat
keskiössä, teiden kunto ja tietoliikeyhteyksien sujuvuus ovat erittäin tärkeitä
arkielämän onnistumisessa. Esimerkiksi lankapuhelimien poistuminen
käytöstä on ollut olennainen yhteyksien huonontumisen aihe ja jotkut
kertoivatkin joutuvansa soittamaan
katolta kuuluvuuden vuoksi.

NYT |

Ilta yksinäisyydestä
Yksinäisyyttä käsitellään eri näkökulmista
Jouttikeron kappelissa 13. 2. klo 18.

Elinikäistä oppimista
– Todennäköisesti tärkein oppi tutkimustyön ajalta on, että hallinnolliset
muutokset etäännyttävät asukkaita
ja heikentävät uskoa vaikutusmahdollisuuksiin. Toisaalta taas asiat ja
ratkaisut ovat järjestelykysymyksiä,
eikä niitä kannata ottaa hirvittävän
henkilökohtaisesti.
Pirjo Oinas tekee sosiaalityötä virkatoimenaan, mutta jatkaa tutkimustyötä
oikeustieteiden parissa.
Noora Hietanen
TUOMAS VITTANIEMI

ILLASSA kuullaan puheita yksinäisyyden eri
näkökulmista, nuoren yksinäisyydestä erityisnuorisotyönohjaaja Jenni Rautio, naisen
yksinäisyydestä diakoni Riitta Nurmimäki,
miehen yksinäisyydestä eräkirjailija Juhani
Valli ja ikäihmisen näkökulmasta eläkkeellä
oleva opettaja Tellervo Koho.
Illassa on vahvasti mukana myös musiikkia ja
runoja, joista vastaavat laulava eläkeläinen Sulo
Kangas, kanttori Sanna Peltola ja diakoni
Marja-Leena Kivilompolo. Muissa ohjelmissa mukana sairaalapastori Sanna Kierivaara,
diakoni Nina Helisten-Kerkelä ja johtava
diakoni Markku Kukkonen. Illan päätteeksi
hartaus ja yhteinen maksuton iltapala.
Yksinäisyys koskettaa meitä kaikkia monin
tavoin. Se ei katso ikää, sukupuolta tai yhteiskuntaluokkaa. Yksinäisyys voi yllättää kenet
tahansa. Juho Saaren toimittaman Yksinäisten
Suomi – teoksen (2016, kust. Gaudeamus)
mukaan joka viides suomalainen kokee yksinäisyyttä joskus ja joka kymmenes usein. Joka
kahdeskymmenes on jatkuvasti yksin. Eniten
yksinäisyyttä koetaan nuoruudessa ja vanhana.
Rovaniemen seurakunnan diakoniatiimi

Kirkon keskusteluapu päivystää kolmella kanavallaan
Palveleva puhelin 0400 22 11 80 joka päivä klo 18–24.
Palveleva Chat ma-pe klo 12–20.
Palveleva netti vastaanottaa viestejä 24/7.
Viesteihin vastataan päivän, parin kuluessa.
https://kirkonkeskusteluapua.ﬁ/

Kirkon keskusteluapu
päivystää kolmella
kanavallaan:
• Palveleva puhelin (0400 22 11 80)
joka päivä klo 18–24
• Chat ma-pe klo 12–20
• Palveleva netti ja Palveleva kirje
vastaanottavat viestejä 24/7. Viesteihin
vastataan päivän, parin kuluessa.
Lisätietoa Kirkon keskusteluavun
palveluista:
• Puhelin- ja verkkoauttamisen asiantuntija
Kimmo Nieminen, p. 040 688 1593,
kimmo.nieminen@evl.fi
• kirkonkeskusteluapua.fi
• Kyrkans samtaltjänst
Kotimaiset puhelin- ja verkkoauttajat:
• puheet.net

Pirjo Oinas on valmistunut Lapin yliopistosta hallintotieteiden lisensiaatiksi julkisoikeus pääaineenaan vuonna 2006
ja yhteiskuntatieteiden maisteriksi sosiaalityö pääaineenaan vuonna 2018. Hän on työskennellyt Lapin yliopistossa
määräaikaisena tutkijana ja suunnittelijana useissa eri tutkimus-,opetus- ja kehittämistehtävissä vuosina 2003-2019.

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on
lähes neljä miljoonaa jäsentä. Suomen suurin
uskonnollinen yhteisö on mukana ihmisten elämän arjessa ja juhlassa ja pitää esillä
kristillisiä arvoja yhteiskunnallisessa keskustelussa.
Kirkon viestintä välittää ajantasaista tietoa
kirkosta medialle ja suurelle yleisölle. Kirkon
verkkosivusto osoitteessa evl.fi
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OMA-MESSUT

NÄKÖKULMA
KOTISEURAKUNTAAN |

sunnuntaisin klo 17 kirkossa.
9.2., 23.2., 8.3.,
5.4., 19.4., 3.5.,
17.5.
Jatkot kryptassa
iltapalan merkeissä.

TULKOON TIE SINUA VASTAAN...

Kappeli-illat kevät
2020
HELMIKUU: AIHEENA VANHEMMUUS JA
ILOA LAPSISTA, MUKANA LUMITÄHDET
OUNASRINTEEN KAPPELI 6.2. KLO 18
MUUROLAN KAPPELI 27.2.KLO 17.30
MAALISKUU: AIHEENA JOKAPÄIVÄINEN
LEIPÄMME
OUNASRINTEEN KAPPELI 12.3.KLO 18
MUUROLAN KAPPELI 26.3 KLO 17.30
TOUKOKUU: AIHEENA KEVÄTTÄ
RINNASSA
OUNASRINTEEN KAPPELI7.5 KLO 18
MUUROLAN KAPPELI 28.5 KLO

Tahtoisitko sinä olla edistämässä ekologista elämäntapaa ja
kiertotaloutta?
Tule mukaan kirpputori

Toivon Torin vapaaehtoistoimintaan
satunnaisesti tai säännöllisesti.
Ota yhteyttä Paula Pyyhkälä 040-6213628 tai paula.pyyhkala@evl.ﬁ
www.rovaniemenseurakunta.ﬁ

LUOTTAMUSTA SANASTA

Pohjois-Suomen syöpäyhdistyksen tiloissa,
Korkalonkatu 18.

Maanantaisin klo 13
24.2., 23.3.,20.4. ja 1.6.
Ohjaajina Raija Alaluusua ja
Sanna Kierivaara

Pohdiskelua
Raamatun sanan äärellä.

Tule etsimään rohkeutta ja voimia elämääsi!

Kaveripyynnön lähettää

Rovaniemen seurakunta

ROVANIEMESTÄ
TULI
SEIMIKAUPUNKI
Rovaniemi nousi kuluneena joulukautena maailman
matkailukaupunkien eturiviin Lordin aukiolle valmistuneen
jouluseimen myötä. Erilaiset seimet ovat jo tuttu näky
maailmalla liikkuneille.
Millaisia ovat seimen toteuttamiseen osallistuneiden
kokemukset yhteistyöstä?
”Voimaannuttava
matkanteko yhdessä”
ALUEKAPPALAINEN Topi

Litendahl kuvaa yhteistyötä iloksi ja riemuksi.
– Vaelluksellemme on
tullut vierellä kulkijoiksi
täydellisiä ammattilaisia
tuomaan paljon oikeanlaista osaamista. Tämä
on ollut hyvin voimaannuttava matkanteko
yhdessä yhteistyötahojen
kanssa.
Topi kävi päivittäin seimellä
vaihtamassa kynttilöitä ja aistinut,
miten seimeä on odotettu ja kaivattu.
– Sijainti aukiolla oli myös kaunis, iloinen,
puhutteleva ja turvallinen.
– Ajatuksen seimestä esittelin Norvajärvellä miesten saunaillassa. Tämän jälkeen
saunailtaan osallistunut Risto Ikäheimo soitti
minulle, että ”me tehdään se”. Siitä se lähti ja
eteni loistavasti tavoitteeseensa saakka.
– Ensimmäisessä jouluseimessä huomio oli

rakentamisessa, mutta tuleva joulu on toiminnallisen puolen rikastuttamista seimen välittömässä läheisyydessä.

”Yhteisen hyvän
tekemistä”
LIIKUNTANEUVOS Risto Ikäheimo tottui
työelämässä siihen, että kun tulee hyvä idea,
niin pitää ryhtyä toimeen.
– Norvajärven saunaillan jälkeen soitin myös
”majatalon isännälle” Seppo Aholle (rakennusneuvos, Hotel Santa Claus), joka näytti
välittömästi vihreää valoa.
– Kumppaneiksi tarvittiin myös rakentamisen
ja taiteen osaajia. Merkittävää on myös, miten
pienestä Raanujärven kylästä saatiin mukaan
monipuolisia tekijöitä, kuten veistäjiä.
– Seimen vastaanotto oli positiivinen. Tämä
on yhteistyön tulos. Näin me rovaniemeläiset
olemme voineet osallistua yhteisen hyvän tekemiseen. Halusin kaupunkilaisena ja veronmaksajana tuoda uutta ilmettä sekä oikeaa joulua,
jota Rovaniemelle on kaivattu.
– Eräänä iltana sulkiessani seimen luukkuja
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kalatkin tulevat mukaan.
– Ennen joulua tutustuin kaupunkinäkymiin Saksan Münchenissä ja Rosenheimissa. Kuinka
ollakaan silmääni osuivat
seimet. Kyllä tämä Rovaniemen seimemme sopii tänne
paremmin kuin sikäläiset,
ehkä liian koristeelliset seimet.
Meidän seimemme edustaa
lappilaista osaamista ja kertoo
tätä joulutarinaa tallin kaltaisessa
ympäristössä.
– Lordin aukiolla käydessäni olen huomannut, että silloin joku on jo pian ottamassa
seimestä kuvia. Jokin aika sitten eräs seimellä
piipahtanut rovaniemeläinen kehui, miten
miellyttävä ja kaunis seimikokonaisuus on.

Sururyhmä läheisensä menettäneille
alkaa ma 24.2. klo 18-19.30

seurakunnan perheneuvonnan tiloissa
Maakuntakatu 7
Ohjaajina sairaalapappi Sanna Kierivaara ja
diakoniatyötekijä Marja-Leena Kivilompolo.
Ryhmä kokoontuu 5 kertaa. Seuraavat
tapaamisajat sovitaan ensimmäisellä kerralla.
Ryhmään otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä
8 osallistujaa.
Ilmoittautuminen Sanna Kierivaara 040-7363356.

”Positiivista
palautetta”

Seimi toteutui
laajan paikallisen
yhteistyön tuloksena,
keskeisinä toimijoina
Risto Ikäheimo, Topi
Litendahl, Pertti
Rantakokko ja Aimo
Jolanki.

parikymmenhenkinen italialainen seurue tuli
vielä paikalle. He näkivät seimen
ja totesivat, että heidän joulunsa alkoi tästä. Vierailijat
kiittivät ja se liikutti
minua.
– Olisi hyvä, että
myös rovaniemeläiset
perheet löytäisivät
seimen ja voisivat
kokoontua ensimmäisen
joulun tarinan äärelle.
Myös musiikkitapahtumia
voisi olla toiminnallisella
aukiolla enemmän.

”Kuvatuimpia kohteita
tänä jouluna”

STUDIO ARCTICA

ROVANIEMEN Kehitys Oy:n toimitusjohtaja
Juha Seppälä oli aikanaan mukana seurakunnan strategiatyöryhmässä.
– Keskustelimme Rovaniemen joulunavauksesta ja siitä kuinka kirkollinen joulunavaus
voitaisiin toteuttaa osana kaupungin tapahtumia niin, että myös matkailijat
voisivat osallistua siihen.
Sittemmin Topi avasi
keskustelun jouluseimen
saamiseksi Rovaniemelle
ja aloimme miettiä paikkaa sille. Näin strategia
jalkautui kävelykadulle.
– Topi sai hienon porukan toteuttamaan hanketta ja on ollut mukava
nähdä ihmisten kiinnostus
seimen ympärillä. Seimi oli
varmaan yksi keskustan kuvatuimpia kohteita tänä jouluna.

”Lappilaista
osaamista”
RAKENNUSARKKITEHTI Pertti Rantakokko toi suhde- ja värimaailman osaamista
seimen rakentamiseen.
– Risto kääntyi puoleeni ja kysyi, voisinko
käydä katsomassa, tuleeko tästä mitään. Hän
tunsi myös osaavan hirsiporukan, jota opastin
seimen koon hahmottamisessa. Seimen hirret
koottiin lohenpyrstöliitoksella. Topi totesi, että
voi kuinka hyvä raamatullinen vertaus, kun

AIMO JOLANKI veisti jäästä seimen paimenet ja kuninkaat. Hän on jo useana vuonna
tehnyt Lordin aukiolle opiskelijoiden kanssa
jäätaidetta ja -rakennelmia.
– Olin otettu, kun Topi soitti ”mitä jäätaiteilija” ja kysyi mukaan jouluseimen rakentamisprojektiin.
Minulla oli jo valmistunut jääaita kuusen
ympärille, joten seimiprojekti meni sitten
ohessa.
– Hahmoissa korostin joitakin yksityiskohtia
kuten turbaania, kruunua ja viittaa. Tykkään
työstää lunta ja jäätä, joten tämä oli tosi hieno
kokemus.
– Jäänveisto toi uskoa
omiin taitoihin. Palaute
on ollut tosi positiivista. Kelit olivat tosi
haasteellisia, joten
kävin pari kertaa
uusimassa kuninkaiden ja paimenien sauvat.
– Monella
kielellä kehuttiin
ja kiiteltiin seimeä.
Kuvia seimestä ja
jääveistoksista on levinnyt
ympäri maailmaa.
Pasi Kokko

Kiitos yhteistyöstä

Miesten saunaillat
Norvajärvellä

Jouluseimi toteutui onnistuneen
yhteistyön tuloksena. Seimihankkeeseen
osallistuivat seuraavat tahot:
• Jeesus, Maria ja Joosef ovat
käsityötaiteilija Reino
Tuukkasen luomia.
• Vanhoista paikallisista aitoista,
poroaidoista ja ladoista saadusta
kierrätysmateriaalista
seimirakennuksen on suunnitellut
arkkitehtitoimisto Pertti
Rantakokko. Rakennuksen on
veistänyt Juha Mustaniemi.

Lisätietoja pastori
Aki Hätinen, 040-6216474

Illat järjestetään
keskiviikkoisin klo 18:
29.1., 12.2., 26.2., 11.3., 25.3.,
8.4., 22.4., 6.5. ja 20.5.
Lähtö klo 17.30 srk-keskuksen pihalta,
Rauhankatu 70.

KEVÄÄN 2020
TUOMASMESSUT

• Seimen rahoituksen on mahdollistanut
paikallinen liike-elämä ja Rovaniemen
seurakunta. Panoksensa ovat
antaneet Santaparkin Ilkka Länkinen,
Hotel Santa Clausin Seppo
Aho sekä Lapland Safaris ja Pohjolan
Osuuspankki.
• Merkittävä seimirakennuksen
aikaansaaja ja vaikuttaja on Lappsetin
emeritusjohtaja, liikuntaneuvos Risto
Ikäheimo.
• ”Seimipioneeri”, lapsityönohjaaja Seija
Luomaranta Rovaniemen
seurakunnasta.
• Metsähallitus
• Sava-Group Oy
• Rovaniemen kaupungin
rakennusvalvonta

Rovaniemen kirkossa klo 18

Su 16.2., 15.3., 13.4. ja 10.5.
Pysähdy, lepää ja löydä voimaa.
Kirkosta löytyy paikka sinulle.
Olet lämpimästi tervetullut!

Erityisdiakonian
2020
Muurolan kappelilla
klo 14.30-16.
9.1., 6.2., 5.3. ja 7.5.

• Lapin Pelastuslaitos
• Liike - ja teollisuusvartiointi RLTV Oy/
Pekka Siivikko
• Likiliike

Kahvia keittelee ja kansanne jutustelee
Antti Härö ja Laila Juntti
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Yhteisvastuu 2020 tukee vanhemmuutta

Yhteisvastuukeräys
70-juhlavuotta viettävä kirkon diakonian
Yhteisvastuukeräys käynnistyy
Rovaniemellä Yhteisvastuumessulla
Rovaniemen kirkossa 2.2. klo 10.

Sinua tarvitaan
YHTEISVASTUUKERÄYS on Suomen
evankelisluterilaisen kirkon suurkeräys
jota noin 35 000 vapaaehtoista kerääjää ja
talkoolaista on toteuttamassa.
Keräys tukee heikommassa asemassa olevia kotimaassa ja köyhissä kehitysmaissa.
60 prosenttia keräyksen tuotosta kanavoidaan Kirkon Ulkomaanavun kautta kansainväliseen kehitysyhteistyön ja
katastrofiapuun maailman kriisialueilla ja
40 prosenttia kotimaahan. Tänä vuonna
Yhteisvastuu tukee vanhemmuutta. Avun
tarpeessa olevia voit auttaa euroilla, mutta
myös omalla talkootyölläsi.
Listakeräysaika helmikuusta huhtikuuhun.

Voit osallistua hyvän
kansanliikkeeseen
� Listakerääjänä sovituissa paikoissa.
� Riemukierroshiihtäjänä Kirkkolammella 14.3. Hiihtäjä kerää itselleen YV:n
hyväksi sponsoreita ja on hiihtämässä
tapahtumassa 15 min.

Ota yhteys diakoniatoimiston toimistosihteeriin 040-5830966 tai aila.jantti@evl.fi
tai ilmoittaudu Rovaniemen seurakunnan
vapaaehtoispankki, vapaaehtoistyö.fi

Riemukierroshiihtotapahtuma
VOIT OSALLISTUA leikkimielisesti
Yhteisvastuukeräykseen hiihtotapahtumassa. Perinteeksi kehittynyt ja laajentunut 30. Riemukierroshiihto-tapahtuma järjestetään 14.3. alkaen klo 14–16
seurakuntakeskuksen alaparkkipaikalla,
Kirkkolammella ja seurakuntakeskuksen
juhlasalissa.
Talviseen perheohjelmaan kuuluu
mäenlaskua, lumikenkäilyä, keppari-rata,
lumiukkojen tuunausta ja Karvakaverit.
Seurakuntakeskuksen juhlasalissa on
mielenkiintoista nähtävää, Nooan arkin
eläimet-lelunäyttely.
Lelutaiteilija Pentti Kinnunen esittelee
lasten piirtämistä eläinhahmoista tekemiään
eläinhahmoja, joita hän on vuosien ajan
myynyt Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Tee leluostos!
Lisäksi voit osallistua jättihyrrän pyörityskisaan kolmen hengen joukkueella,
osallistumismaksu
20 €, palkinnot. Pehmonoppa-arvontaan
2 €/ arpa.
HIIHTOSTARTTI klo 15.30 Kirkkolammen rannalla. Monenlaisilla välineillä
karvapohjasuksista lumikenkiin voi hiihtää. Hiihtäjät kiertävät 15 minuutin ajan n.
300 metrin mittaista rataa. Hiihtäjien tukijat maksavat hiihdosta joko kierrosmaksun

tai kertamaksun Yhteisvastuukeräyksen
hyväksi.
Hiihtäjien keskuudesta valitaan mielikuvituksellisin, humoristisin ja ajatuksia
herättävin asukokonaisuus.

TÄNÄ VUONNA 70 vuotta täyttävä Yhteisvastuukeräys tukee vanhemmuutta niin
kotimaassa kuin Kirkon Ulkomaanavun
kautta kehitysmaissa. Riemukierrosta-

pahtumassa kuullaan joulupukin viimeiset kuulumiset ja hän lähettää kilpailijat
matkaan.
Kuuluttajana on radiotoimittaja Pasi
Kokko. Ostamalla kisakanttiinista makkaraa,
pullaa ja kahvia voit myös tukea keräystä.
Vielä voi hankkia itselleen sponsoreita ja
ilmoittautua hiihtäjäksi sitten paikan päällä,
tai puh. 040-5830966.

Yhteisvastuukeräyksen tapahtumia Rovaniemellä:
> Musiikkia

• 24.2. klo 19 kirkossa Lapin musiikkiopiston opettajien konsertti.

Kolehdit Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

• 15.3. klo 18 Viirin kappelissa Yläkemijoki
soi Yhteisvastuulle. Yläkemijoen laulajat,
Toni Jaatinen, Laululapset, Hillevi Vitikka,
Yläkemijoen srk-kuoro, Sanna Peltola
sekä paikallisia solisteja.

• 29.1. klo 18 kirkossa Vanhan musiikin
messu, lauluyhtye Punctum, Joona
Saraste, Ruusu Tervaskanto.
• 30.1. klo 18 kirkossa yhteislaulutilaisuus,
virsiä ja hengellisiä lauluja. Ruusu
Tervaskanto, Mauri Miettunen.
• 31.1. klo 18 kirkossa kuorojen ilta,
Rovaniemen kirkkokuoro, Ounasjoen ja
Yläkemijoen kuorot, Tuomaskuoro,
Puhallinkvartetti. Sanna Peltola, Joona
Saraste, Mauri Miettunen.
• 1.2. klo 18 kirkossa Levon ja lohdun
säveliä, urku-, ja laulumusiikin konsertti,
Gaudium-yhtye, Maie Kuusik, Joona
Saraste.
• 2.2. klo 16 kirkossa Suuri Yhteisvastuukonsertti, kaupunkialueen kuorot ja
yhtyeet.
• 14.2. klo 19 kirkossa Lapin musiikkiopiston oppilaiden konsertti.
• 23.2. klo 18 Yhteisvastuu musiikki ilta
Sinetän kappelilla.

• 31.3. klo 18 Meltauksen kappelissa
Yhteisvastuu musiikki ilta.

> Soppatykki

Lordin aukiolla
• 27.2., 26.3. ja 30.4. klo 12. Keittoa maksutta. Paikalla myös YV-tonkka, jonka
kautta voi lahjoittaa Yhteisvastuukeräykselle. Järj. katulähetys/diakoniatyö.

> Muuta
• 2.2.–30.4. Yhteisvastuukerääjät
keräävät kotiovilla.
• 2.2. klo 10 kirkossa Yhteisvastuukeräyksen avausmessu. Messun jälkeen lounas
ja kirkkokahvit seurakuntakeskuksessa,

vapaaehtoinen maksu, samalla keräyksen esittelyä. MLL / hankepäällikkö
Jonnamari Kentala, Markku Kukkonen,
Marja Posio, Sanna Peltola. Voit ilmoittautua myös YV-talkoisiin. Yhteisvastuu
radiossa ja TV:ssa, Tasavallan presidentti
Sauli Niinistö avaa Yhteisvastuukeräyksen. YV-keräyksen TV-dokumentit
katsottavissa Yhteisvastuun kanavalla
youtube.com/yhteisvastuukerays. Radio
RovaDeissä ohjelmaa Yhteisvastuusta
messun jälkeen.

• 25.2. klo 10 Laskiaistiistain kahvit
Yhteisvastuun hyväksi Helmikammarilla.
• 1.3. klo 10 koko perheen Yhteisvastuubrunssi Ounasrinteen kappelissa.
• 9.3. klo 18 Naisten ilta – Vanhemmuus
äidin ja naisen näkökulmasta ja iltapalapuffa YV:n hyväksi seurakuntakeskuksessa.
• 11.3. klo 18.30 Lipaskeräys LappiAreenalla, Mestis – jääkiekko-ottelussa
RoKi – SaPKO.

• 14.2. klo 10–20 ja 15.2. klo 10–18
lipaskeräystempaus ostosmarkettien
edessä. Rinteenkulma, Revontuli,
Sampokeskus, Prisma, Citymarket, KSupermarket Kauppatori, K-Supermarket Eteläkeskus, K-Supermarket
Ounasvaarantie –auloissa, K-market
Sinettä, Muurolan K-kauppa ja Sale sekä
Lidl -liikkeiden pihalla. Ilmoittautuminen
kerääjäksi 040–5830966.

• 14.3. klo 14–16.30 Riemukierroshiihto
-tapahtuma Kirkkolammella. Erilaisia
toimintapisteitä Kirkkolammen
ympärillä ja seurakuntakeskuksessa,
mm. lelunäyt-tely, jättihyrrän pyöritys,
pehmonoppa-arvontaa. Klo 15.30
Riemukierroshiihto startti, näe eri
hiihtotyylejä, -asuja ja -vauhtia
ikähaitarilla 4-90 v! Voit ilmoit-tautua
Riemukierroshiihtäjäksi tai -tukijaksi
040-5830966.

• 23.2. klo 10 koko perheen Yhteisvastuubrunssi Muurolan kappelissa.

• 16.4. klo 18 Iloa vanhemmuudesta ja
iltapalapuffa YV:n hyväksi Ounasvaaran
kappelissa.
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alkaa 2.2.

Yhteisöllisyyden vuosikymmen alkaa
yhteisvastuullisella vanhemmuuden tuella
JOUNI HAGSTRÖM

VANHEMMUUDEN tukeminen
on Yhteisvastuukeräyksen kohteena
vuonna 2020. Vanhemmuuteen liittyvien asioiden kanssa ei tarvitse olla
yksin ja kasvokkain tapahtuva ajatustenvaihto samassa elämäntilanteessa
olevien kanssa on yleensä paras tuki.
– On ollut helpotus huomata, että
muutkin painivat samojen vanhemmuuteen liittyvien kysymysten kanssa.
Vertaistuesta on löytynyt ratkaisu
moniin arkipäivän haasteisiin ja monta
hyvää ystävää, joiden kanssa pidetään
yhteyttä myös kasvaessa isommiksikin,
Mannerheimin lastensuojeluliiton
toiminnanjohtaja Antti Parkkinen
puntaroi.

Mannerheimin lastensuojeluliiton
perhekahvilat, seurakunnan perhekerhot ja kunnan avoimet olohuoneet
ovat olleet paikkoja, joissa saa jakaa
ajatuksia muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Tulevaisuudessa
erilaisten vertaistukiryhmien merkitys
korostuu, jos Lappi halutaan pitää
elinvoimaisena.
– Tarvitsemme muuttovoimaa muualta ja niille perheille meillä tulee olla
tukiverkko valmiina, jotta Lappiin kotiutuminen onnistuu ja perheet jäävät
tänne asumaan pysyvästi. Meille junan
tuomille vertaistukiryhmät ovat olleet
elintärkeitä tukiverkoston luomisessa
asuessamme 600 kilometrin päässä
lähisukulaisistamme.
Myös tukiverkon rakentamisessa eri
toimijoiden välinen yhteisöllisyys tuo
voimaa. Kolmannen, kunta- ja yksityissektorin yhteistyöllä rakennetaan vahva
ja monipuolinen vertaiskumppanuuteen perustuva turvaverkosto, jonka
avulla Lapissa kukaan vanhempi ei jää
yksin.
– Oman perheen ja tuttavien kokemukset esimerkiksi seurakuntien
tarjoamista perhepalveluista ovat hyviä
ja helposti lähestyttäviä, vaikkapa
kerhotoiminnan mainitakseni. Rovaniemen seurakunnan järjestämä yhteisvastuutapahtuma Riemukierroshiihto on
suuri ponnistus ja MLL on mielellään
mukana oikein porukalla!
Antti Parkkinen Radio RovaDein vieraana 2.2. yhteisvastuumessun jälkeen
noin klo 11 alkaen taajuudella 93,4
MHz tai: www.radiot.fi /kanavat/radio-dei-rovaniemi
Riemukierroshiihto kirkonmäellä ja
Kirkkolammen ympäri lauantaina
14.3. klo 14 kaikki mukaan!

JOUNI HAGSTRÖM

Riikka Korhola
rohkaisee tukea
tarvitsevan
perheen
vanhempia
pyytämään apua.

”Paineita ja odotuksia
perhe- ja työelämässä”
RIIKKA KORHOLA toimii sosiaalityöntekijänä Pelastakaa Lapset
ry:n Pohjois-Suomen aluetoimistossa, Lapin toimipisteessä.
– On tosi hienoa, että Yhteisvastuukeräyksessä panostetaan
vanhemmuuden tukemiseen, joten
lasten ja nuorten toiveita on kuultu.
– Vanhemmilla on tässä ajassa
moninaisia haasteita. Sekä vanhemmat että lapset ja nuoret elävät kovien paineiden alla ja heihin kohdistuu runsaasti kaikenlaisia odotuksia,
sekä perhe- että työelämässä.
– Ehkä meillä on edelleen sellainen yksinpärjäämisen kulttuuri.
Avun pyytäminen on haastavaa ja
se voidaan kokea jopa epäonnistumiseksi. On hieno vahvuus, kun
vanhempana uskaltaa pyytää apua.
Pelastakaa Lapset ry aloitti
toimintansa Lapissa viime vuoden
alussa, yhtenä keskeisenä tehtävänään tuottaa tukiperhe- ja tukihenkilöpalvelua alueella.
– Olemme saaneet ihania ja
sydämellisiä vapaaehtoisia toimin-

taamme mukaan. Meidät on otettu
Rovaniemellä ja Lapissa tosi hyvin
vastaan, Korhola toteaa.
– Esimerkiksi tukiperheen tai
tukihenkilön saaminen lapselle voi
parhaimmassa tapauksessa pelastaa
koko perheen.
– Yksikin turvallinen aikuinen
lapsen ja nuoren elämässä voi olla
tosi merkittävä suojaava tekijä hänen elämänsä aikana, onpa aikuinen
sitten opettaja, terveydenhoitaja,
harrastustoiminnan ohjaaja tai tukiperheen aikuinen.
– Tukiperhesuhteet voivat parhaimmillaan kestää lapsen koko
loppuelämän ajan ja ne ovat verrattavissa ystävyys- ja perhesuhteisiin.
Vaikka virallinen tukisuhde päättyy,
niin yhteydenpito jatkuu, Riikka
Korhola sanoo.
Pasi Kokko
Tukiperhe- tai tukihenkilötoiminnasta kiinnostuneet voivat ottaa
yhteyttä Riikka Korholaan riikka.
korhola@pelastakaalapset.fi
tai p. 050 4714651

Parisuhteen ja vanhemmuuden
tukeminen Lapin seurakunnissa
on osa perustoimintaa
Hankkeella kuvapuhelupalvelu alkuun
Rovaniemen perheneuvonnassa.
ROVANIEMEN seurakunnan perheasiainneuvottelukeskus on koko
kirkon pohjoisin keskus.
– Lapissa välimatkat ovat pitkiä ja
erityisosaamista vaativien palveluiden saatavuudessa on puutteita.
Digitaaliset palvelut kuten perhe- ja
pariterapia kuvapuhelupalvelun, virtu.fi, kautta ovat mahdollisuus ennaltaehkäistä kriisejä ja
auttaa perheitä jaksamaan arjessa,
pohtii perheneuvoja Marjo Rundgren.
Tavoitteena olikin lisätä digitaalisia palveluita.
– Meidän osalta sähköinen
tiedottaminen ja ilmoittautumiset
olivat konkreettinen teko. Kaupungin kaikkien perheiden parissa
toimivien tahojen yhteinen verkosto ja sen säännölliset kokoontumiset käynnistyivät Turva-hankkeen
aikana ja se oli oikein hyvä juttu,
Mari Pohjanen arvioi.
Turva-hankkeesta tehtiin opinnäytetyö (Airaksinen, Silja; Jääskeläinen, Anne; Koisti, Petra 2019)
aiheena hankkeen vaikuttavuus
Lapin alueen seurakunnissa ja
tietoja toimintamalleista sekä miten
niitä on voitu hyödyntää perheiden
kanssa työskennellessä.
Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jonka aineisto

on kerätty haastattelemalla kuutta
Lapin seurakuntien työntekijää.
Lisäksi haastateltiin hankkeen
projektityöntekijää ja Oulun
hiippakunnan hiippakuntasihteeriä kokonaiskuvan muodostamiseksi.
Vastauksista voi todeta, että
hankkeen johdosta verkostoituminen on lisääntynyt ja vahvistunut.
Hankkeesta saadut koulutukset
on koettu tarpeelliseksi ja niistä
saatuja toimintamalleja on hyödynnetty työssä. Tuki digitaalisten
palvelujen kokeiluun ja käyttöönottoon on koettu tärkeäksi, mutta
digitaalisten palveluiden vakiinnuttaminen työvälineeksi on vielä
alkutekijöissään.
TURVA-hankkeen Lapin paikallisseurakunnista hankkeelle
työskentelivät Kemin seurakunnasta perhetyöntekijä, diakoniatyöntekijä ja nuorisotyönohjaaja, Tornion
seurakunnasta perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja ja vastaava
lastenohjaaja sekä Rovaniemen
seurakunnasta perheasiainneuvottelukeskuksen vs. johtaja Seija
Uusimaa ja perheneuvoja Marjo
Rundgren sekä lapsityön ohjaaja
Mari Pohjanen.
Tekstit: Noora Hietanen
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Tarkemmat tiedot kulloinkin lähipäivien tapahtumista näet Uusi Rovaniemi-lehdestä
keskiviikkoisin ja www.rovaniemenseurakunta.ﬁ
ROVANIEMEN KIRKKO

Historiallinen
vuosi 2020 käynnistyi!

Rovaniemen kirkko 70 vuotta,
osa l
RUOTSISTA SAATU valmiista puuelementeistä koottu

rakennus toimi sodan jälkeen tilapäisenä kirkkona neljä
vuotta. Kirkon paikaksi valittiin sodassa tuhoutuneen kolmannen kirkon pohjoispuolella oleva alue seurakunnan
hautausmaan vierestä.
Arkkitehtikilpailussa 1947 ensimmäisen sijan voitti arkkitehti Reku Rytöhongan ehdotus ”Good Will”. Uusinta-arkkitehtikilvan 1948 voitti arkkitehti Heikki Sirenin
”Excelsior” ja toiseksi tuli arkkitehti Bertel Liljequistin
”Rovaniemi”, jonka pääpiirustukset Liljequist lopulta
viimeisteli. Liljequistin ehdotuksen voima perustui arvostelupöytäkirjan mukaan ”tavanmukaiseen kirkkokansan
käsitykseen kirkosta ja oli sellaisena erinomaisella huolella
ja asiantuntemuksella tehty sekä sisälsi perinteellisiä kauneusarvoja”.
Peruskivi muurattiin ja harjannostajaiset järjestettiin
1949. Esimerkiksi kirkontorni on rakennustoimikunnan esityksestä tehty sirompilinjaiseksi ja 5-6 metriä korkeammaksi
kuin alun perin oli suunniteltu. Risti nostettiin paikoilleen
kirkon torniin lokakuun alussa ja ristin punainen neonvalo
sytytettiin ensi kerran jouluaattona ja uudenvuodenaattona
1949. Rakennustoimikunta onnistui hankkimaan tarvittavan
määrän kuparia Outokumpu Oy:ltä kirkon kattoa varten,
sillä alkuperäisten suunnitelmien mukaista paanua ei pidetty riittävän kestävänä. Sisäkaton valmistuttua maaliskuussa
1950 aloitettiin kirkkosalin sisustaminen ja maalauskoristelu, josta vastasi Liljequistin ehdotuksesta koristetaitelija
Antti Salmenlinna. Kangasalan urkutehtaalta 1948 tilatut urut valmistuivat kesäkuussa. Sähköpneumaattisten
38-äänikertaisten urkujen disposition ja pilleistä koostuvan
julkisivun suunnitteli urkutaiteilija Venni Kuosma.
Alttaritaulukysymys ratkesi freskoratkaisulla ja sen
rahoituksen selkiinnyttyä Salmenlinnan tehtäväksi jäi kuoriseinän pohjustus vasta vuonna 1951 valmistuvaa freskoa
varten. Väliaikaisena ratkaisuna toimi alttarin yläpuolelle
sijoitettavan ristin suunnittelu ja toteutus. Kirkontorniin
nostettiin Lokomon tehtaan valamat kolme teräskelloa, joissa on omistuskirjoituksen Rovaniemen Seurakunta lisäksi
pappien valitsemat raamatunlauseet: suurimmassa ”Peljätköön Herraa kaikki maa. Häntä kavahtakoot kaikki maan
piirin asuvaiset” (Ps. 33:8), keskikokoisessa ”Herran laupeus
pysyy polvesta polveen niille, jotka häntä pelkäävät” (Luuk.
1:50) ja pienimmässä ”Julistakaa päivästä päivään Hänen
pelastustekojansa” (Ps. 96:2).
Lähdeteoksen Risti ja lähde
– Rovaniemen kirkon juhlakirja (2000)
avulla toimittanut Noora Hietanen

Ke 29.1. klo 18 Vanhan musiikin
messu, lauluyhtye Punctum, Joona Saraste, Ruusu Tervaskanto.
Kolehti Yhteisvastuukeräykselle.
To 30.1. klo 18 yhteislaulutilaisuus, virsiä ja hengellisiä lauluja.
Kolehti Yhteisvastuukeräykselle.
Pe 31.1. klo 18 Kuorojen ilta, Rovaniemen kirkkokuoro, Ounasjoen
ja Yläkemijoen kuorot, Tuomaskuoro, Puhallinkvartetti, Sanna
Peltola, Joona Saraste, Mauri
Miettunen. Kolehti Yhteisvastuukeräykselle.
La 1.2. klo 18 Levon ja lohdun säveliä, urku-, ja laulumusiikin konsertti, Gaudium-yhtye, Maie Kuusik, Joona Saraste. Kolehti Yhteisvastuukeräykselle.
Su 2.2. klo 10 messu, Yhteisvastuukeräyksen aloitus. Messun jälkeen srk-keskuksessa YV-info ja
lounas. Klo 16 Suuri Yhteisvastuukonsertti, kaupunkialueen kuorot
ja yhtyeet. Kolehti Yhteisvastuukeräykselle.
Ke 5.2. klo 18 Arki-illan ehtoollinen.
Su 9.2. klo 10 messu ja klo 17
OMA-messu.
Ke 12.2. klo 18 Arki-illan ehtoollinen.
Pe 14.2. klo 19 Musiikkiopiston
oppilaiden YV-konsertti. Vapaa
pääsy, kolehti Yhteisvastuukeräykselle.
Su 16.2. klo 10 messu, klo 17 Tommi Kaleniuksen ja Ninni Poijärven
konsertti. Pääsylippu 20 €, lapset
5 €. Klo 18 Tuomasmessu.
Ti 18.2. klo 19 Rauhanyhdistyksen
seurat.
Ke 19.2. klo 18 Arki-illan ehtoollinen.
La 22.2. klo 18 Kitara- ja harmonikkakonsertti. Heikki Ruokangas,
kitara ja Anne-Mari Kanniainen,
harmonikka. Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €.
Su 23.2. klo 10 perhemessu, klo 17
OMA-messu.
Ma 24.2. klo 19 Lapin Musiikkiopiston opettajien YV-konsertti.
Vapaa pääsy, kolehti.
Ke 26.2. klo 18 Tuhkakeskiviikon
messu.

KESKIKAUPUNKI
Ke 29.1. klo 13 Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus srk-keskuksessa, klo 18 Norvajärvellä

miesten saunailta. Lähtö klo 17.30
srk-keskuksen pihalta.
Ke 5.2. klo 18 Tuomasmessun
16.2. suunnittelupalaveri kirkon
kryptassa.
La–su 8.–9.2. klo 12–16 srk-keskuksessa Ilkka Rytilahden Rakkauden voima -raamattuopetussarjan
jaksot. Vapaa pääsy.
Ke 12.2. klo 13 Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus srk-keskuksessa. Klo 18 Norvajärvellä
miesten saunailta, lauluilta. Lähtö
klo 17.30 srk-keskuksen pihalta.
Su 16.2. klo 13 Siioninvirsiseurat
srk-kodin alasalissa.
Ma 24.2. klo 13 Luottamusta Sanasta-ryhmä Pohjois-Suomen
syöpäyhdistyksen tiloissa, Korkalonkatu 18.
Ke 26.2. klo 13 Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus srk-keskuksessa. Klo 18 Norvajärvellä
miesten saunailta. Lähtö klo 17.30
srk-keskuksen pihalta. Klo 18 Tuomasmessun 15.3. suunnittelupalaveri srk-keskuksessa kirkkoneuvoston kokoushuoneessa.

KORKALOVAARA

Su 2.2. klo 13 kappelissa messu.
Kirkkokahviseurat.
Su 9.12. klo 13 kappelissa messu.
Su 16.2. klo 13 kappelissa messu.
Ti 18.2. klo 18 kappelissa Puolustusvoimien kirkkojuhla.
Su 23.2. klo 13 kappelissa messu.
Kirkkokahvikinkerit.

OUNASJOKI
Ti 4.2. klo 18 Meltauksen kappelissa Virsikirja tutuksi-ilta. Taksia
saa käyttää.
To 6.2. klo 18 Perttauksen kinkerit
Vasaralla, Unarintie 1292.
Su 16.2. klo 11 Sinetän kappelissa
perhetapahtuma.
To 20.2. klo 18 Songan kylätalolla
kinkerit.
Su 23.2. klo 10 Meltauksen kappelissa ja klo 13 Maijasen kappelissa
jumalanpalvelus ja kirkkokahvikinkerit. Klo 18 Sinetän kappelissa Musiikki-ilta, kolehti Yhteisvastuulle.

OUNASVAARA
Su 2.2. klo 15 kappelissa Pyhät
Meiningit, perhemessu ja -tapahtuma.
To 6.2. klo 18 kappelissa Tulkoon
tie sinua vastaan-kappeli-ilta. Ai-

heena vanhemmuus ja iloa lapsista, mukana Lumitähdet.
La 8.2. klo 17 kappelissa varhaisnuorten Donkkis Big Night.
Su 9.2. klo 15 kappelissa Sanoja ja
säveliä Hengen hedelmistä, Ritva-Elina Pylväs ja Tiina Ronkainen.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 €.
Myytävänä kirjoja.
Pe 14.2. klo 18.30 kappelissa Ystävänpäivän tukikonsertti ”Yhdessä”. Esiintyjinä Sillanrakentajat.
Järjestää Rovaniemen seurakunta
ja Lapin Metkat. Pääsylippu 10 €
sisältää tarjoilun klo 17.45 alkaen.
Avustajilta ei peritä maksua. Ennakkolippuja voi kysyä 0405007890 tai 040-7211946.
Konsertin tuotolla tuetaan Lapin
Metkojen toimintaa.
Su 16.2. klo 15 messu kappelissa.

ALAKEMIJOKI
Su 2.2. klo 10 messu kappelissa.
To 6.2. klo 14.30 kappelissa erityisdiakonian Kahviporinat.
Pe 7.2. klo 17 kappelissa varhaisnuorten Donkkis Big Night.
Su 9.2. klo 14 kappelissa Pyhät
Meiningit- perhemessu ja tapahtuma.
Su 16.2. klo 10 messu kappelissa.
Su 23.2. klo 10 kappelissa Yhteisvastuun brunssi.

SAAREN-NAMMANKYLÄT
To 6.2. klo 18 Aapakirkossa Virsikirja-tutuksi-lauluilta.
Su 9.2. klo 11 Aapakirkossa messu.
To 13.2. klo 18 Jouttikeron kappelissa Yksinäisyyden ilta.
Ti 18.2. klo 13 Tavataan kylillä-kyläilta Jouttikeron kappelissa Nammankylien tiistaikerhon yhteydessä.
20.02. klo 18 Aapakirkossa Virsikirja-tutuksi-lauluilta.

t
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Loppuosa luentosarjasta
Rakkauden voima

on seurakuntakeskuksessa 8.–9.2. klo 12–16,
opettamassa Ilkka Rytilahti.
III: MEIDÄT ON TARKOITETTU
VAHVISTUMAAN JA UUDISTUMAAN
Ihmisen elämä ja voimat ovat parhaimmillaankin
hyvin rajalliset. Kaikki meissä itsessämme
on lopulta ehtyvää.
IV: MEIDÄT ON VAPAUTETTU
KASVAMAAN JA PALVELEMAAN TOISIAMME
Elämä on jatkuvaa muutosta. Syntymästämme
eteenpäin me kasvamme ja kehitymme,
omaksumme uusia taitoja, kykyjä, tehtäviä.

Ilkka Puhakan Ja Hän syntyi! -luentosarja seurakuntakeskuksessa
pe 27.3. klo 18-20, la 28.3. klo 12-17 ja su 29.3. klo 12-17.
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ANTTI HÄRÖ

PUUROAAMUT
Ounasrinteen kappelissa

joka tiistai klo 9-11

Ilmainen aamupuuro lisukkeineen ja kahvit.
Lapsiperheillä mahdollisuus jatkaa perhekerhossa
lapsityön tiloissa klo 9.45.
Kävijöiden kesken arvotaan yllätyspalkinto joka kerta!
Jaetaan kauppojen ylijäämäruokaa!
Joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina vierailija kertomassa
ajankohtaisesta aiheesta.
Joka kuukauden toisena tiistaina vaatteiden vaihtopäivä!
Tiedustelut Antti Härö 040-7687606
Mari Pohjanen 040-7617448
Marja-Leena Kivilompolo 040-7604538
Parittomilla viikoilla
tiistaisin klo 10-11

Muurolan kappelissa

Ilmainen aamupuuro lisukkeineen kahvin kera.
Puuroaamun jälkeen kaikenikäisten kerho ja
perhekerho klo 11-12.
Tiedustelut Laila Juntti 0400-152243
Seija Luomaranta 040-7317987.

”Mutta keiton voi vastaanottaa vain astumalla soppajonoon. Ja samalla niiden ihmisten katseltavaksi, jotka
eivät ilmaista keittoa katso tarvitsevansa. Jonottamalla keittoa ihminen tekee oman osuutensa; ottaa keiton
vastaan. Astukaamme rohkeasti jonoon, joka vie Jeesuksen ristille ja hänen tyhjälle haudalleen, ja otetaan
vastaan Jumalan armo", kuvaili eräs osallistuja tapahtumaa.

Sosiaalisia
soppatykkitempauksia
Lordin aukiolla
ROVANIEMEN seurakunnan
diakonia on järjestänyt soppatykkitempauksia useana vuonna
2010-luvulla. Erityisdiakonian
viranhaltija Antti Härö on ollut
mukana nelisen vuotta järjestämässä tempauksia keväisin viisi
kertaa ja syksyisin kolme kertaa
vuosittain.
– Alun perin soppatykkitempaus järjestettiin avun ja aterioiden
tarpeessa oleville. Ajan oloon
soppalautasellisen lisäksi keskiöön
on noussut yhteen kerääntyminen
ja vuorovaikutus. Useat osallistujat toteavatkin, että sosiaalisena
tapahtumana soppatykin äärelle
kokoontuminen on tärkeämpi
kuin ateriointi sinänsä, Antti Härö
kertoo.
Edellisellä kerralla Lordin
aukiolla toteutettu soppatykkitempaus kokosi yhteen 300-400
osallistujaa. Soppaa on laskennallisesti tykissä noin 440 annosta.

Viileitä kelejä ja
lämmintä palautetta
Soppatykkitapahtumat ovatkin
saaneet hyvin lämminhenkistä
palautetta, esimerkiksi: ”Keitto
symbolisoi mielessäni Jumalan
armoa. Seurakunta on selkeästi
ilmoittanut, että keittoa jaetaan
ilmaiseksi K AIKILLE. Siis seurakuntaan kuuluville ja siihen
kuulumattomille, rikkaille ja
köyhille, työllisille ja työttömille,
nuorille ja vanhoille, sairaille
ja terveille, naisille ja miehille,
valkoihoisille ja mustille…"

Valoisaa aikaa on vain muutamia tunteja päivässä. Pakkasmittari näyttää -8, mutta kylmä
viima pureutuu luihin ja ytimiin.
Soppatykki saapuu ja porukalla
kootaan istumapaikat ja pöydät valmiiksi. Ihmisiä alkaa jo
kokoontua yhteen ja soppajono
alkaa kiemurtelemaan yhä pidemmäksi. Pakkasilmassa höyryää
hernerokan tuoksu ja pian kaikki
on valmista.

Sopan jakelu
voi alkaa!
– Kipristelen varpaitani kenkieni
sisällä ja heiluttelen käsiäni, jotta
kylmä ei kangistaisi kehoani. Jokaiselle on oma tärkeä tehtävänsä
soppatykkitempauksessa. Osa
toimii tarjoilujen järjestämisessä
ja siistimistehtävissä, osa käyttää
aikansa ihmisten jututtamiseen ja
kohtaamiseen.

Mitä se kohtaaminen
sitten on?
– Se voi olla se hetki, kun annetaan keittoa, se hetki, kun
sanotaan ”Hei”, se hetki, kun
katsotaan toista silmiin, se hetki,
kun hymyillään. Hyvän sopan
lisäksi ihmisille on tärkeää tulla
nähdyksi ja kuulluksi. Kun joku
katsoo silmiin ja kysyy mitä kuuluu, miten soppa maistuu. Kun
joku tulee juttelemaan ja kuuntelee, ja on läsnä.

Se on niin
yksinkertaista
– Jokaisella on omat lähtökohtansa
ja koti, mistä soppajonoon tullaan.
Ei ole ollenkaan mahdotonta, että
sanat, jotka jollekin tuntemattomalle sanoin, olisivat ainoat, mitä
hän sinä päivänä kuuli. Tai sanat,
jotka hän minulle sanoi, olisivat
ainoat, mitä hän sinä päivänä
sanoi. Kuuma hernekeitto ja hymy,
ne saattoivat valaista jonkun päivän. Koen soppatykkitapahtuman
hyvin merkityksellisenä keinona kohdata ihmisiä. Suosittelen
soppatykkitempausta kaikille, sosionomi-opiskelija Marjo Mustonen suosittelee.
Johtavaa diakoniatyöntekijää
Markku Kukkosta on muuten muun muassa haastateltu
aasialaiseen tiedotusvälineeseen
soppatykkitilaisuuksien
johdosta.
– Yleensä kaikki ulkomaalaiset
paikalle osuvat matkailijat ihmettelevät ja varmistelevat,
että onko tämä keitto todellakin
ilmaista; eikö se todellakaan maksa mitään? Tällöin kerron heille,
että Rovaniemen seurakunta
ja yhteistyökumppani tarjoavat
tämän kristillisessä hengessä
kaikille tarvitsijoille. Eräskin
australialainen nuori mies ihastui
hernekeittoon niin paljon, että
kehui haluavansa muuttaa tänne
sen takia, Antti Härö kuvailee
kansainväliseksikin kehittynyttä
tapahtumaa.
toimittanut Noora Hietanen

DIAKONIAN
KEITTOPÄIVÄ
Korkalovaaran kappelilla
keskiviikkoisin klo 11-13
Aikuiset 3 €
Lapset alle kouluikäiset
ilmaiseksi
Järjestää diakoniakorttelitoimikunta
Tervetuloa!

SOPPATYKKITEMPAUS
torstaina 30.1. klo 12
Lordinaukiolla.
Soppaa jaetaan niin
kauan kuin sitä riittää.
Paikalla seurakunnan
työntekijöitä ja
vapaaehtoisia.
Järjestää seurakunnan
diakoniatyön katulähetys ja
Lapin Erämatkat Ky.

www.rovaniemenseurakunta.ﬁ

Mitä jos sinäkin olisit vapaaehtoistyöntekijä?
Rovaniemen seurakunnan diakoniatyö
järjestää

VAPAAEHTOISTYÖN PERUSKURSSIN

Kurssin jälkeen voit toimia Helmikammarissa ja
lähimmäispalvelussa. Lähimmäispalvelijat toimivat
vanhusten ystävinä ja kertaluonteisissa tehtävissä.
Helmikammarissa kahvion tai salin vapaaehtoisena,
ryhmien vetäjänä sekä kuuntelijana ikäihmisille.
Kurssi alkaa viikolla 9. Tapaamme jokaisen kurssille
ilmoittautujan henkilökohtaisesti ennen kurssin alkua.
Ilmoittautumiset 14.2. mennessä.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
diakonissa Arja Rissanen 0400-376472
diakoni Sari Koski 040-7340221
www.rovaniemenseurakunta.ﬁ
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DONKKIS BIG NIGHT
-toimintaillat
DONKKIKSEN kevätkausi käynnistyy Muurolan
ja Ounasrinteen kappeleilla! Tiedossa jännittäviä
Raamatunkertomuksia, mahtavia toimintapisteitä,
musiikkia, herkuttelua, Donkki-aasin seikkailuja ja hauskaa yhdessäoloa kavereiden kanssa 1-6
luokkalaisille. Halutessaan nyyttäripöytään saa
tuoda herkkuja. Jos olet vähintään 6-luokkalainen
tai aikuinen, voit myös osallistua donkkisohjaajaksi,
jossa pääset mm. pitämään toimintapisteitä. Donkkis on ilmainen ja on klo 17-19.
Muurolan kappelilla: 7.2., 27.3., 24.4., 22.5.
Ounasrinteen kappelilla: 8.2., 28.3., 25.4., 23.5.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset ohjaajiksi:
Jenniina Heikkilä 040 7300 153
Juho Rinne 040 358 2135

Nuortenillat Muurolan kappelilla
Tervetuloa kaikki nuoret 6-luokkalaisista ylöspäin!
Tiedossa hengailua, pelailua, herkuttelua ja muuta.
Toimii avoimien ovien periaatteella. Vetäjänä nuorisotyönohjaajat Juho Rinne ja Miia Törmänen.
Nuortenillat kokoontuvat klo 17.15–20
keskiviikkoina 12.2. (poikkeuksellisesti vasta klo 18),
11.3., 15.4. ja 6.5.

ITULEIRI 1:
ITULEIRI 2:

20.–22.3.

27.–29.3.
Ilmoittautumiset 13.1.–28.2. nettisivujen kautta.

ISOSLEIRI 1:
ISOSLEIRI 2:

7.–9.2.

21.–23.2.
Ilmoittautumiset 4.12.–31.1. nettisivujen kautta.

Tubekerho TOS-KII

Villasukkaleiri

Tule mukaan ideoimaan, videoimaan, esiintymään
ja editoimaan, tehdään videoita Youtubeen!
Kerho on K12 ja kokoontuu klo 16–19
Ounasrinteen kappelin Herrankukkarossa
30.1., 27.2., 19.3., 23.4. ja 14.5.
Lisätiedot Juho Rinne 040-3582135 tai Jenniina
Heikkilä 040-7300153.

1–3 luokkalaisille 15.–16.2. Norvajärven leirikeskuksessa. Hinta 24€.
Lisätiedot Jere Turpeinen 040-5469408.
Sähköinen ilmoittautuminen auki.

Hiihtoloman leiripäivät

3–5 luokkalaisille 6.2. klo 18–19.30. Kokoontuu vanhalla talonmiehen asunnolla. Kokkaillaan, askarrellaan
ja leikitään!
Ilmoittautumiset 29.1. alkaen Taru Spännärille taru.
spannari@evl.fi, tai 040-7321989
tai tekstiviestillä/WhatsAppilla. Kerhoon otetaan max.
10 lasta.

Ounasrinteen kappelilla 2.–3.3. klo 9–15.30. Vietetään leppoisia lomapäiviä yhdessä askarrellen, musisoiden, pelaillen, ulkoillen, kokkaillen ja höpötellen.
Leiripäivät ovat kaikille kaupungin alakoululaisille, eikä maksa mitään! Lounas ja välipala. Max 20 lasta
mahtuu mukaan. Sähköinen ilmoittautuminen 1.-14.2.

Kevään spektaakkelimaisin nuortenleiri

Ikuinen vappu

1.–3.5. Norvajärvellä. Tätä et halua missata! Kaivele
irtonenä esiin ja hyppää mukaan karnevaalitunnelmaan! Vapunvihaajille voidaan järjestää oma vaihtoehtoinen kanava ilman paukkuserpentiiniä.
Leiri on 13–20 vuotiaille.
Sähköinen ilmoittautuminen 1.2.–31.3.

Korkalovaaran kappelilla aloittaa

Lasten toimintakerho

Voittajan puolella
– lastenleiri 13.-15.3.
Hei, sinä 4–6-luokkalainen tyyppi, tule mukaan Norvajärvelle nauttimaan kevätpäivistä! Leikitään, lauletaan,
ulkoillaan ja rauhoitutaan. Leirin teema Voittajan puolella – mitä se voisi tarkoittaa? Tule ottamaan selvää.
Leirin hinta on 32€. Ilmoittautuminen netissä 27.1.–
21.2. Leirillä mukana Taru Spännäri ja Mervi Tiilikainen.
Lisätietoja taru.spannari@evl.fi, 040-7321989.

VÄRITYSTEHTÄVÄ | Piirros Juho Rinne
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KEVÄÄN 2020 PÄIVÄ- JA NAPEROKERHOT
Päiväkerho on tarkoitettu 3-6 -vuotiaille lapsille.
Kerhot kokoontuvat yhdestä kolmeen kertaa viikossa
eri puolilla Rovaniemeä.
Päiväkerhot ovat kasteopetukseen pohjautuvaa viriketoimintaa.
Naperokerho 2-vuotta täyttäneille kerran viikossa.
Ryhmässä lapset oppivat sosiaalista kanssakäymistä
toimiessaan ikäistensä kanssa. Kerhossa on lapsen
tietoja ja taitoja kartuttavaa toimintaa: lauluja,
leikkejä, askartelua ja ulkoilua.
Kerhoja ohjaavat ammattitaitoiset lastenohjaajat.
KERHOPAIKAT
Aapakirkko, Aapatie 6
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
Viirinkankaan kerhotila, Keltakangas 2

Kurssin loppukeskusteluja Tshabongissa, pappi Tjopehi selin ja äänessä. Kurssilaiset sekä muut vetäjät tarkkana
ja seinillä kurssin antia.

Botswanan pienessä kirkossa
vapaaehtoiset suuressa roolissa
BOTSWANAN kansasta noin
70 % kuuluu erilaisiin kristillisiin kirkkoihin tai seurakuntiin,
suurimpana yksittäisenä toimii
taustaltaan katolinen kongregationikirkko UCCSA. Iso ryhmä
on African Independent -kirkot
eli afrikkalaisperäiset kirkot, joita
jotkut eivät pidä aitoina kristillisinä. ”Menestysteologiaan”
nojaavia liikkeitä ja tapahtumia
on tarjolla runsaasti suurine
lupauksineen niin köyhille kuin
rikkaillekin. Protestanttisten
kirkkokuntien joukossa on myös
Suomen Lähetysseuran kumppanikirkko ELCB (Botswanan ev.
lut. kirkko). Kirkossa on rekisteröityjä jäseniä n. 20 000 eli n.
1 % väestöstä. Koska kirkon toiminnan rahoitus perustuu käytännössä täysin vapaaehtoiseen
varainkeruuseen, vapaaehtoisen
työn merkitys kirkon toiminnassa
on aivan ratkaiseva.
Pohjoisten ja läntisten kumppanikirkkojen apu on ollut hyvin
tärkeää erityisesti kirkon alkuvaiheissa, esimerkiksi kirkkojen
rakentamisessa. Nykyisin tuki
painottuu ainakin Suomen Lähetysseuralta lähinnä erityisryhmiä
koskeviin projekteihin, hallinnon
tukeen sekä kirkon vapaaehtoisten työntekijöiden koulutukseen.
Lähetysseuralla on maassa vakituisesti vain yksi hengelliseen työhön
keskittyvä työntekijä sekä neljä

Botswana
on pinta-alaltaan Suomeen verrattuna lähes kaksinkertainen,
väestöä kuitenkin vain 2 miljoonaa eteläisen Afrikan sydämessä. Maa on pääosin karua ja tasaista pensaikkoa sekä kuivaa
Kalaharin puoliaavikkoa, poikkeuksina kosteampi ja eläinrikas Okavangon suistoalue sekä
suuren osan kansasta asuttaman ylänköinen itä-kaakko.
Maa itsenäistyi 1966 sopuisasti,
oltuaan omasta aloitteestaan

työntekijää kirkon tukitehtävissä.
Juha-Matti Kivistö toimi viime
syksynä Botswanassa Suomen Lähetysseuran vapaaehtoisena, myös
kolmen vuoden takaista Etiopian
vapaaehtoisjakson kokemusta
hyödyntäen.
– Yksi päällimmäisistä opeista
olikin sen ymmärryksen vahvistuminen, miten erilaisina kasvoina
ja näkökulmina helposti yhdeksi
monoliitiksi kaukaa kuvastuva
Afrikka – tai sen yksittäinen valtio
– voikaan esiintyä. Työparini Jesse
Hartikaisen kanssa päätehtävänämme oli osallistua luterilaisen
kirkon vapaaehtoisten koulutukseen yhdessä Lähetysseuran
pomomme Maria Stirlingin
ja kirkon oman papin Tjopehi
Mbuenden kanssa, Juha-Matti
Kivistö kommentoi.
Kurssilaisten vahvaan innostukseen vaikutti varmaan osin niiden
pitäminen kaukana maan pääkaupungista Gaboronesta; Tshabong
(500 km), Maun (900 km) ja Kang
(400 km) sijaitsevat kaikki Kalaharin eri kulmilla tarjoten rikkaan
kokemuksen kuivan, kuuman ja
syrjäisen alueen luonnosta ihmisineen.
– Maria ja Tjopehi vastasivat
kurssien teologisesta pääsisällöstä
ja kirkon nuorisotyönohjaajaksi
valmistuva Jesse oman koulutuksensa aiheiden osalta. Meikäläisen
osana oli pohtia kurssilaisten

1885 brittien suojelukseen hakeutunut Betsuanamaan protektoraatti. Myös maan poliittinen järjestelmä on mielenkiintoinen yhdistelmä perinteistä
asukkaiden kuulemiseen perustuvaa heimohallintoa sekä eurooppalais-brittiläistä demokratiaa.
Taloudellisestikin maa on kehittynyt, karuudestaan ja meriin
nähden suljetusta sijainnistaan
huolimatta. Pääsyy Afrikan korkeimpiin bkt–lukuihin on 1967
löytynyt Orapan timanttiesiintymä. Kaivannaisten ohella tuot-

LUKUKAUSIMAKSU 40€
Kävitpä sitten kerran tai
kolme kertaa viikossa!

LISÄTIETOJA:
Mira Uimaniemi
puh. 040 6538 415

Seuraa meitä Facebookissa:
Rovaniemen seurakunnan
lapsi- ja perhetyö
WWW.ROVANIEMENSEURAKUNTA.FI/
ILMOITTAUTUMISET

kanssa kommunikaation ja puhetaidon kysymyksiä, parhaana
resurssina ehkäpä suurin määrä
kertyneitä virheitä, väheksymättä
työuran aikana kertyneitä mahdollisuuksia itse osaajien työn
seuraamiseen. Koetin myös pitää
esillä erilaisten kommunikoijien näkökulmaa, Kolpeneelta ja
Kehitysvammaliitosta saamaani
materiaalia hyödyntäen, Kivistö
arvioi.
Projektiluonteisesti myös Suomen Lähetysseuran tukeman
päiväkodin lapsista iso osa on orpoja, joita Botswanassa on varsin
runsaasti pitkälti HIV-yleisyyden
vuoksi.
– Kurssien välillä osallistuimme
Gabanen seurakunnan päiväkodin toimintaan, samalla myös
totuttautuen jo Etiopiasta tuttuun
”kuinka monta mahtuu pieneen
Hiaceen” –joukkoliikenneratkaisuun. Oma osuuteni ja ehkä
tärkein merkitykseni taisi olla
paappana olemisessa paapattomille, jollainen paljolti itsekin olen
– omat paappani ehtivät kuolla jo
ennen muistikuvien muodostumista. Kiitos siis omille lapsenlapsille hyvästä valmennuksesta
ja kaikille läheisille ja tukitahoille
tämän "merkitysmatkailun" mahdollistumisesta.
Kuva ja teksti:
Juha-Matti Kivistö

toisaa on Okavangon alueen safarimatkailu. Tulolähteiden
luonteesta johtunee osaltaan
myös mitalin toinen puoli eli
bkt-kakun epätasainen jakautuminen. Tulojakaumaa varjostaa
epävarmuus, timanttivarojen
rajallisuuden ohella ilmastonmuutoksen ahdistaessa niin
matkailua kuin kansalle perinteisesti tärkeän karjanhoitoakin.
Vaikka kerjäläisiä ei kadulla juuri
näy, liki viidennes asukkaista on
köyhyysrajan alapuolella, työttömiä ja HIV-kantajia on niin
ikään joka viides kansasta.

Seurakunnassa toimii
erilaisia soluja eli pienryhmiä
joissa opitaan tuntemaan toisiamme ja
keskustellaan eri teemoista. Tällä hetkellä
OMA-soluissa käsitellään Apostolien tekoja.
Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan, tule käymään
OMA-messussa, niin etsitään sinulle sopiva ryhmä samassa
elämäntilanteessa olevia ihmisiä. Solut kokoontuvat
pääosin kodeissa joka toinen viikko.

Lisätiedot: heini.kesti@evl.ﬁ
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MAAILMA LÄHELLÄ MEITÄ | Ilolan perhe

TUTUKSI |
Sanna Koivuranta-Virtanen
varhaisiän musiikinopettaja

JOUNI HAGSTRÖM

Sanna toimii seurakunnassa myös
vapaaehtoisena yhtenä pyhäkoulun vetäjistä.

SANNA KOIVURANTA-VIRTANEN iloitsee kirkkomuskarin suosiosta Rovaniemen
seurakunnassa.
– Kirkkomuskarissa pyörii kymmenisen
ryhmää, joissa on enimmäkseen 0–2-vuotiaita
lapsia huoltajineen. Sisarusryhmäläiset ovat
pääasiassa alle 5-vuotiaita. Myös 5–7-vuotiaiden muskarikuorossa on innokasta, laulavaa
porukkaa.
– Lisäksi käymme kollegani, lastenohjaaja
Henna Väistön kanssa laulamassa ja soittamassa iltapäiväkerhoissa, muun muassa Aapakirkolla ja Ounasrinteen kappelilla. Uutena
ryhmänä aloitamme kaikenikäisten muskarin
Helmikammarissa.
– Kirkkomuskarissa lauletaan, soitetaan,
leikitään, kuunnellaan, liikutaan ja myös hiljennytään, alussa alkurukouslaulun ja lopussa
pienen hartaushetken merkeissä. Lauluvalinnoissa etenemme kirkkovuoden mukaan. Myös
tuttuja ja uudempiakin lastenlauluja lauletaan
monipuolisesti.
Osa perheistä voi olla muskaritoiminnassa
useita vuosia.
– Kun perheeseen syntyy uusi lapsi, hänen
kanssaan tullaan muskariin ja sisarusryhmässä
voi olla kolmekin lasta perheestä. Olipa mukana pitemmän tai lyhyemmän ajan, niin muskari
on monelle merkityksellinen jakso elämässä.

”
Seurakunta on
minulle toinen koti.
Rovaniemen seurakunta on Sannalle
lapsuus- ja nuoruusvuosien kasvuympäristö.
Opinnot veivät Etelä-Suomeen, mutta runsaat
kymmenen vuotta sitten hän palasi perheineen
Rovaniemelle.
– Muuttopäätöksen teimme, kun ”pohjoisen
kaipuuta” kokenut aviomieheni Ismo sai Rovaniemeltä työpaikan. Koen vahvasti, että minua
on johdatettu tänne ja tehtävään, jossa olen.
– En voi sanoa olevani seurakunnassa vain
töissä. Olen kasvanut seurakuntaelämään ja
myös vanhempani olivat seurakunnassa töissä.
Seurakunta on minulle toinen koti.
Sannan perheessäkin musiikilla on tärkeä osa
arjessa. Sekä puoliso että kolme tytärtä laulavat
ja soittavat. Sanna kuuluu myös seurakunnan
hyvin menestyneeseen suunnistusjoukkueeseen ja ensi kesänä Rovaniemellä järjestettävä
Jukolan Viesti liikuttaa perhettäkin.
– Puolisoni osallistuu kilpailuun. Itse olen
töissäkin tapahtumassa, jonne on tulossa
muun muassa seurakunnan metsäkirkko ja
ohjelmaa lapsille, Sanna Koivuranta-Virtanen
kertoo.
Pasi Kokko
Kirkkomuskarin kevätkausi on käynnistynyt
20.1. Vapaita paikkoja voi tiedustella muskarit.rovaniemi@evl.fi tai p. 040 120 7755.
Lisätietoja myös seurakunnan kotisivuilta.
Tervetuloa mukaan muskariin!

Matkalla
Kyprokselle
ILOLAN PERHE on uusin tulokas seurakuntamme
nimikkolähettien joukossa. He valmistautuvat lähtemään
maaliskuussa kristillisen satelliittitelevisioyhtiön, SAT-7:n
työyhteyteen Kyprokselle. Perheeseen kuuluvat äiti, isä ja
viisivuotias tyttö. Turvallisuus syistä kirjoitamme Ilolan
perheestä emmekä käytä etunimiä.
SAT7 lähettää ohjelmaa kolmella kielellä: turkiksi, farsiksi
ja arabiaksi. TV-kanavat tavoittavat katsojia Turkissa, Euroopassa ja Keski-Aasiassa miljoonakaupungeista pikkukyliin ja pakolaisleireille. Paikalliset tekevät ohjelmaa paikallisille välittäen katsojille toivorikasta ja myönteistä viestiä.
Tavoitteena on myös välittää oikeaa tietoa kristinuskosta,
jotta kristittyihin kohdistuva vihapuhe ja syrjintä vähenee.
Sekä isä että äiti Ilola ovat työskennelleet SAT7:n parissa
aiemminkin. Rovaniemen vierailullaan he paljastivat tavanneensa aikoinaan yhteisellä työpaikalla. Lapset ja nuoret
eivät enää seuraa tv:tä päivittäin vaan aika kuluu monissa
sosiaalisen median kanavassa. Isä Ilolan tarkoituksena onkin
kehittää SAT-7:n sosiaalista mediaa ja verkkojulkaisuja. Äiti
Ilolan tehtäviin kuuluu kehittää yhteistyötä SAT-7:n kumppaneiden kanssa eri puolilla maailmaa.
Rukoilethan Ilolan perheen puolesta.
Pirita Bucht
lähetyssihteeri

ENGLISH SUMMARY |

Ulla-Kirsikka Vainio
– the future Mayor of Rovaniemi
ULLA-KIRSIKKA VAINIO has
worked for the City of Pori as an
Executive Director and is starting her
work in the management of the City
of Rovaniemi at the start of April.
Rovaniemi’s current Mayor Esko
Lotvonen will retire this autumn and
the goal is to have the former and the
future mayors working together.
“I will be visiting Rovaniemi often
during the winter and spring and will
be getting to know my future colleagues and trustees. It is touching
to return to my hometown, because I
have a deep connection to it and feel
a special responsibility for it,” says
Ulla-Kirsikka Vainio.
Vainio was born in Rovaniemi
and has gone to school here, so she
is returning home. She can still see
glimpses of old Rovaniemi in the city.
For instance the Lappia House and
Alvar Aalto’s library represent familiar
styles and recognisable architecture.
Highlight: “In the baptisms of my
own three children and five godchildren, the most wonderful thing has
been the child themselves and their
gaze, which seems to enclose all the
wisdom and trust in the world.”

The Common Responsibility
Campaign turns 70 and
supports parenthood
The target of the Common Responsibility Campaign in 2020 is supporting
parenthood. Parents do not have to be
alone with issues involved with parenting, and talking face-to-face with
other people in the same situation is
usually the best type of support.
“It has been a relief to notice that
other people also struggle with the
same questions about parenting. Peer
support has provided solutions for
many everyday issues and many have

found friends who they stay
in contact with even as
their children grow,”
explains director Antti
Parkkinen from the
Mannerheim League
for Child Welfare.
The Mannerheim
League for Child Welfare’s family cafés, the
parish’s family clubs and
the city’s open living rooms
have been places where people
can share their thoughts with others
in similar situations. In the future, the
significance of different types of peer
groups will grow if we want to keep
Lapland active.

Pressures and expectations
in family and working life
Riikka Korhola works as a social
worker for Save the Children in the
regional office in Northern Finland
in Lapland, and she encourages
parents to ask for help if they need
support.
“It is wonderful that the Common
Responsibility Campaign focuses on
supporting parents, so the wishes of
children and youth have been heard.”
“Parents in this age have many types
of challenges. Both parents, children
and youth live under great pressure
and they are subject to many types of
expectations both in the family and
working life.”
“Perhaps we still hold on to this culture of managing on our own. Asking
for help is difficult and it can be seen
as a failure. It is a great strength to be
able to ask for help as a parent.”
Save the Children began its operations in Lapland at the start of last
year. One of its core tasks is to provide
support family and support person

services in the area.
Common Responsibility
Campaign concert in the
Rovaniemi church on
the 2nd of February
The Rovaniemi
parish is having its
traditional music
week from January
25th to February 2nd
in the Rovaniemi church.
The music week has a rich
assortment of local colour with
performances from regional choirs and
parish workers. One special event is
Levon ja lohdun sävelet (Melodies of
peace and consolation) on Saturday,
February 1st. The highlight of the music week is Suuri Yhteisvastuukonsertti (The Grand Common Responsibility
Concert) on Sunday February 2nd at 4
PM with local choirs performing. The
church’s fresco called the Source of
Life invites you to pause and listen.

The position of the parish
vicar in Rovaniemi is open
The election for the parish vicar in
Rovaniemi will likely be held in May,
as we have been informed by pastor
Heikki Nissinen from the cathedral chapter of the Diocese of Oulu.
The cathedral chapter declared the
position open and the application period will end on February 17th. The
chapter decided that the vicar will be
chosen traditionally through a direct
election, meaning the parish members can vote from three candidates
chosen by the cathedral chapter. The
position of the parish vicar in Rovaniemi is open, because the current
vicar Kari Yliräisänen is retiring
this autumn.
Noora Hietanen
Translation: Helena Lehti
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NINNI POIJÄRVI - TOMMI KALENIUS
ROVANIEMI, KIRKKO
SU 16.2.2020 klo. 17:00
Liput: www.ticketmaster.fi tai ovelta

Spring of Joy gospel-kuoro mukana musiikkiviikolla sekä Lauluja luonnosta ja Lapista -toivelauluillassa 16.3. klo 18
Rovaniemen kirkossa.

KEVÄTTALVEN KONSERTIT
KONSERTTEJA KIRKOSSA JA KAPPELEISSA
29.1. klo 18 Vanhan musiikin messu, lauluyhtye Punctum,
Joona Saraste, Ruusu Tervaskanto.
30.1. klo 18 yhteislaulutilaisuus, virsiä ja hengellisiä lauluja.
Ruusu Tervaskanto, Mauri Miettunen.
31.0. klo 18 Kuorojen ilta, Rovaniemen kirkkokuoro,
Ounasjoen ja Yläkemijoen kuorot, Tuomaskuoro, Puhallinkvartetti.
Sanna Peltola, Joona Saraste, Mauri Miettunen.
1.2. klo 18 Levon ja lohdun säveliä, urku-, ja laulumusiikin
konsertti, Gaudium-yhtye, Maie Kuusik, Joona Saraste.
2.2. klo 16 Suuri Yhteisvastuukonsertti,
Naiskuoro Ultima Thule, vaskiyhtye Saaren Soittajat,
naiskuoro Gaissa, lauluyhtye Laudi, naiskuoro Lapin Ruska,
Lapin Lauluveikot, Rovaniemen Mieslaulajat, Saaren kuoro,
Rovaniemen VPK:n soittokunta, Lapin Käsikellot,
Belcanto-kvartetti, Lapin Ylioppilaskuoro Lucida Intervalla.
Konsertit kirkossa
Kolehdit Yhteisvastuukeräykselle.

9.2. klo 15 Ounasrinteen kappelissa Sanoja ja säveliä Hengen hedelmistä,
Ritva-Elina Pylväs ja Tiina Ronkainen. Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 €. Myytävänä kirjoja.
14.2. klo 18.30 Ounasrinteen kappelissa Ystävänpäivän tukikonsertti "Yhdessä".
Esiintyjinä Sillanrakentajat. Järjestää Rovaniemen seurakunta ja Lapin Metkat.
Pääsylippu 10 € sisältää tarjoilun klo 17.45 alkaen. Avustajilta ei peritä maksua.
Ennakkolippuja voi kysyä 040-5007890 tai 040-7211946.
Konsertin tuotolla tuetaan Lapin Metkojen toimintaa.
14.2. klo 19 kirkossa Lapin Musiikkiopiston oppilaiden YV-konsertti. Vapaa pääsy, kolehti.
16.2. klo 17 kirkossa Tommi Kaleniuksen ja Ninni Poijärven konsertti. Pääsylippu 20 €, lapset 5 €.
22.2. klo 18 kirkossa Kitara- ja harmonikkakonsertti. Heikki Ruokangas, kitara ja
Anne-Mari Kanniainen, harmonikka. Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €.
23.2. klo 18 Sinetän kappelissa musiikki-ilta Yhteisvastuulle, Sinetän viihdekuoro, Heidi Kenttälä,
Ounasjoen kuoro, Sanna Peltola, Riitta Nurmimäki, Ilari Kinnunen.
24.2. klo 19 kirkossa Lapin Musiikkiopiston opettajien YV-konsertti. Vapaa pääsy, kolehti.
9.3. klo 19 kirkossa pianokonsertti, Kalle Peura. Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €.
12.3. klo 19 kirkossa kanttoreiden YV-konsertti. Vapaa pääsy, kolehti Yhteisvastuulle
15.3. klo 18 Viirin kappelissa Yläkemijoki soi Yhteisvastuulle.
Yläkemijoen laulajat ja Toni Jaatinen, Laululapset ja Hillevi Vitikka, Yläkemijoen srk-kuoro ja
Sanna Peltola, sekä paikallisia solisteja.
16.3. klo 19 kirkossa Laulun Voimaa – yhteislaulukonsertti. Yhteistyössä YLE:n ja
Kirkkopalveluiden kanssa. Kuorot Spring of Joy ja Valonlähde, Laura Alasaarela ja
Ruusu Tervaskanto. Vapaa pääsy.
23.3. klo 19 kirkossa Liedkonsertti, Maiju Vaahtoluoto mezzosopraano ja Mirva Helske piano.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €.
27.3. klo 19 kirkossa konsertti, Tapani Heikinheimo sello, Maria Ala-Hannula piano
Lapin Musiikkiopiston kanssa. Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €.
31.3. klo 18 Meltauksen kappelissa musiikki-ilta Yhteisvastuulle.

40. vuosikerta | Julkaisija: Rovaniemen seurakunta | Päätoimittaja Kari Yliräisänen p. 040 5032 734 kari.yliraisanen@evl.ﬁ | Toimitus Noora Hietanen
p. 040 670 0277 noora.hietanen@evl.ﬁ | Pasi Kokko p. 040 702 2223 pasi.kokko@evl.ﬁ | Jouni Hagström p. 040 6854 935 jouni.hagstrom@evl.ﬁ | Lehtityöryhmä: Kari Yliräisänen pj., Jouni Hagström, Noora Hietanen, Pasi Kokko, Markku Kukkonen, Elina Rask-Litendahl, Merita Orell-Kiviniemi ja Maarit
Simoska. | 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.

Seuraava Pääsky ilmestyy ke 26.2.2020 | Aineisto ma 10.2.2019.
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Toimistonhoitaja Pirjo
Kivijärvi ja toimistosihteeri
Riitta Lappalainen ovat
tehneet pitkän päivätyön
kirkkoherranvirastossa.
Takana on lähes 40
vuotta yhteistä taivalta
asiakaspalvelijoina.

”Kukaan ei ole niin viisas
kuin työtoveri”
Kirkkoherranvirastosta eläkkeelle jäävät Pirjo Kivijärvi ja Riitta Lappalainen ovat vuosikymmenten aikana
saaneet jakaa seurakuntalaisten kanssa yhdessä elämää, kehdosta hautaan. – Työmme on pääasiassa asiakaspalvelua ja auttamista, iloissa ja suruissa. Saamme myös kuunnella ja olla tukena surun hetkellä.
– OLEMME ONNELLISIA , että saimme

työskennellä tällaisessa arvoyhteisössä
näin pitkään. Meillä on ollut tukena
pätevät, vahvan työkokemuksen omaavat
työkaverit. Kukaan ei ole niin viisas kuin
työtoveri.
– Jos teen sukuselvitystä, enkä löydä vanhoista kirjoista tarvittavaa tietoa, niin toinen
tulee avuksi ja sanoo, että ”katsopa tuo
kirja”, ja tieto on siellä, Riitta sanoo.
– Minä-sana pitäisi poistaa työyhteisöstä
kokonaan. Jos on useampi kuin yksi ihminen tekemässä töitä, niin silloin toimitaan
me-hengessä, pelaamme joukkueena, Pirjo
toteaa.

Tarkkaa työtä,
huumori mukana
Lähes 40 vuoden yhteisen työtaipaleen
myötä Riitta ja Pirjo tuntevat hyvin toisensa, ja perheetkin ovat jo tuttuja.
Riitta luonnehtii Pirjoa eloisaksi, huumorintajuiseksi ja sanavalmiiksi.
– Pirjolta löytyy aina joku sanonta.
Pirjo puolestaan kuvaa Riittaa äärimmäisen tarkaksi.
– Riitalla on älyttömän hyvä muisti.
Hän muistaa sanasta sanaan sanomisia tai
neuvoja.
– On Pirjokin tarkka. Meillä on se tarkkuus ja täsmällisyys, Riitta täydentää.
– Huumorintajua löytyy tästäkin pakkauksesta, Pirjo toteaa Riitasta.

Tuli tietokone
ja sähköposti

Kokemukset
liikuttavat

Suuri muutos
nyt edessä

Työelämässä kaksikko on kokenut tekniikan muutokset mekaanisesta kirjoituskoneesta digiaikaan.
– Ensimmäisiä sähkökirjoituskoneita
saimme vuonna 1979, mutta kaikkien käytössä ne olivat vasta 80-luvulla.
Vielä 80-luvulla virastosta haettiin virkatodistuksia muun muassa opintotukia varten.
– Varsinkin kesän alussa oli pitkät jonot,
kun koululaiset tulivat kirkon jälkeen hakemaan virkatodistuksia. Virastoon saattoi
tulla 20-30 oppilasta ja kirjoitimme urakalla
todistuksia.
Suurin muutos virastoon tuli 1997, kun
Lapin seurakunnat siirtyivät atk-pohjaiseen
Papinkirja-jäsentietojärjestelmään.
– Meistä kukaan ei ollut käyttänyt sitä ennen tietokonetta. Samoihin aikoihin otettiin
käyttöön myös sähköposti.
Vuonna 1999 väestökirjanpito siirtyi
seurakunnilta Maistraattien jäsentietojärjestelmiin, väestötietolakimuutoksen
seurauksena. Seurakunnille jäi jäsentietojärjestelmän ylläpito, kirkollisten toimitusten tallentaminen, avioliiton esteiden
tutkinta sekä sukuselvitysten ja virkatodistusten antaminen.
2005 kirkonkirjat ja historiakirjat digitoitiin. Syksyllä 2012 otettiin käyttöön Kirkkohallituksen ylläpitämä Kirjurijärjestelmä.
Digiaineisto tarkistamiseen vuosina 2016 ja
2017 palkattiin kaksi aineiston tarkistajaa.

Pirjo ja Riitta pitävät työssään asiakkaiden
kohtaamisesta.
– Surevan asiakkaan kohtaaminen on
toki surullista. Myös puhelimessa voimme
keskustella vainajan lesken tai lapsen kanssa. Iloisia asioita ovat avioliiton esteiden
tutkinta tai kasteen varaus.
Sielunhoitajanakin saa välillä toimia.
– Monesti surevat omaiset tulevat ensimmäisenä seurakunnassa virastoon ja
kohtaavat silloin meidät. Monta tarinaa
olemme kuunnelleet. Joskus tunteet voivat
työssä karata, mutta ne täytyy vain osata
jättää taka-alalle.
– On ollut mukava palvella Rovaniemen
seurakunnan jäseniä.
Riitta tuli seurakuntaan kesälomittajaksi
vuonna 1981 ja ehti siten toimia seurakunnan palveluksessa lähes 40 vuotta.
Vapaa-aikaansa Riitta viettää puolisonsa
kanssa Tiaisessa. Syntyperäinen maalaiskuntalainen viihtyy hyvin maaseudun
rauhassa.
– Kun maalta on kotoisin, niin ei minusta
koskaan tullut kaupunkilaista, sanoo Riitta,
jolla on kaksi lasta ja kaksi lastenlasta.
Pirjo tuli virastoon kesälomittajaksi
vuonna 1975, Valtakadulle. Rauhankadulle
muutettiin 1979.
– ”Lomitus” on jatkunut huikeat 44 vuotta 7 kuukautta, hän naurahtaa.

Kivitaipaleen kylässä syntyneen ja siellä
asuvan Pirjon perheeseen kuuluvat aviomies ja harmaa norjanhirvikoira Hissu.
Syksyisin Pirjo lähtee perheensä kanssa
hirvenpyyntiin, mukana myös nuorempi
poika. Vanhemmalla pojalla on kaksi poikaa
ja nuoremmalla yksi poika. Hirviporukassa
passimiehenä oleva Pirjo on kaatanut jo viisi
hirveä.
Pirjo on myös Kivitaipaleen Marttayhdistyksen puheenjohtaja ja toimii diakoniakorttelitoimikunnassa.
– Toimikuntamme on hyvin aktiivinen.
Viime vuonna oli seitsemän diakoniailtaa ja
siihen päälle muut tapahtumat. Diakoniatyössä tärkeintä on lähimmäisen auttaminen.
Tällä hetkellä Pirjo kuntouttaa itseään
lonkkaleikkauksesta vesijumpalla ja -juoksulla sekä lenkkeilemällä Hissun kanssa.
Pitkän työtaipaleen päättävä kaksikko
iloitsee uudesta elämänvaiheestaan, mutta
samalla tulee ikävä työkavereita.
– Seurakunta on turvallinen työpaikka, mutta oltuamme näin kauan samassa
paikassa, on suuri muutos, kun ei näe enää
tuttuja ihmisiä päivittäin, Pirjo Kivijärvi
ja Riitta Lappalainen toteavat haikeutta
äänessään.
Pasi Kokko

