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PÄÄKIRJOITUS | Kari Yliräisänen, kirkkoherra

Tuhkakeskiviikko
käynnistää
paaston ajan.
VAELLAMME kohti ristin ja
ylösnousemuksen pääsiäistä
seuraamalla Kristusta hänen
kärsimystiellään. Tätä matkantekoa me saamme tehdä
yhdessä, rukoillen toistemme
puolesta ja arvioida omaa
elämää rehellisesti. Tässäkin
paastonajassa anomme, että
Vapahtajamme saisi enemmän sijaa sydämessämme.
Itsekäs minä-keskeinen
elämäntapa tekisi tilaa
lähimmäiselle, ja elämälle
Kristuksessa.
Tuhkakeskiviikko käynnistää kirkossamme paaston
ajan. Paastokehotuksen tuttu
ydin on tässä: ”muuttakaa
mieltänne”. Se on aika vahva
ja päällekäyvä puhuttelu.
Käskevä puhetapa voi tuntua
jopa loukkaavalta ja yltä päin
annetulta käskyltä. Paastokehotuksen sanoma löytää tästä
ajasta myös mielensä pahoittajat.
Toisaalta tämä kehotus
löytää myös kuulijansa. Jos
elämämme, jostain syystä, on
ajautunut pikkuhiljaa paikkaan, joka tuntuu jo omastakin mielestä vieraalta tai
vastenmieliseltä, niin sehän
on meille yhtä evankeliumin
mukaista ilosanomaa. Täällä
paastokehotuksen kuuleminen on yhtä juhlaa. Paastokehotus auttaa elämälle uutta
sisältöä hakevalle vaeltajalle
voimaa tulla pois elämän
tilanteesta, joka tuntuu jo turhauttavalta ja ainutlaatuisen
ajan haaskaamiselta.
Paastokehotuksen kutsujana toimii itse Evankeliumi.
Hän kutsuu omaa elämää
ihmettelevää vaeltajaa palaamaan siihen paikkaan, johon
meidät on jo luomisessa
asetettu. Kirkon paastoperinteessä me kiteytämme paaston
merkityksen juuri näin: matka
kestävän ja hyvän elämän keskelle tapahtuu oikeanlaisen
paastoamisen, katumisen ja
tunnustamisen kautta. Paasto
on tosiasioiden tunnustamista. Paasto kehottaa meitä puhumaan totta ja tekemään sen
mukaisia muutoksia elämässä.
Tämä korjausliike johdattaa
meitä lähemmäs toisiamme ja
varjelemaan ympäröivää luomakuntaa. Paasto on ekoteko.
Paasto on sen ymmärtämistä, että oma käyttäytyminen
vaatii muutosta. Oikeanlainen
katumus ja anteeksianto palauttavat yhteyden Jumalaan,
toisiin ihmisiin ja luomakuntaan. Paasto onkin iloista
kotiinpaluun aikaa. Se on palaamista perusasioiden ääreen
ja kotia on aina hyvä tulla.
Topi Litendahl

Oppia
80 vuoden takaa
PARIN VIIKON kuluttua 13.3. on
talvisodan päättymisen 80-vuotismuistopäivä. Tuolloin illansuussa vietetään
juhlahetki seurakuntakeskuksessa.
Marraskuulla ostin kirjan, joka kertoi
talvisodan taisteluista Lapissa. Osaltaan
myös ne olivat kriittisiä ratkaisuhetkiä
Suomen kohtalon kannalta. Voittoisat
taistelut Sallassa, Pelkosenniemellä ja
Mäntyvaarassa estivät Suomen kahtia
leikkautumisen akselilla Salla-Rovaniemi-Tornio.
TÄNÄÄN PÄÄLLIMMÄISENÄ aja-

tuksena on hiljainen ihmettely ja ennen
kaikkea kiitollisuus heille, jotka olivat valmiit uhraamaan itsensä, kiitollisuus heille,
jotka jaksoivat taistella, kiitollisuus heistä,
jotka joutuivat antamaan oman elämänsä,
myös setäni ja enoni. Kaikkiaan kaatuneita
oli liki 27 000. Haavoittuneita, vammautuneita tai muuten loukkautuneita noin 43
500. Hinta 105 päivän hurjasta ponnistuksesta itsenäisyyden ja vapauden puolesta
oli äärimmäisen kallis. Suomi kesti ja
selvisi itsenäisenä vaikkakin raadeltuna,
osia itsestään menettäneenä.

Jälkipolville on jäänyt sanonta talvisodan henki. Se on tiivistys talvisodan
aikana vallinneesta kansallisesta yhtenäisyydestä. Se mahdollisti sen, että maan
puolustamisessa kestettiin ja sen myötä
itsenäisyys säilytettiin.

ON MYÖS arvioitu, että talvisodan henki
ilmensi suomalaisen yhteiskunnan eheytymistä sisällissodan tuomista sisäisistä
vammoista ja traumoista. Monet katsovat presidentti Kyösti Kallion toiminnan
vaikuttaneen eheytymiseen 1930-luvulla, koska Kallion johdolla sisällissodan
hävinnyt osapuoli pääsi hallitukseen ja
siten täysivaltaiseksi poliittiseksi toimijaksi. Sovinto ja yhteinen vastuu löivät kättä
ajoissa ennen raskasta sotaa, joka yhteisenä
ahdinkona ja hätänä myös pakotti kansaa
yhtenäisyyteen.

Talvisodan presidentti Kallion muistomerkissä Nivalassa ovat sanat: "Yhteistyö

”

Tässä
auttoi Herra.
ja vastuun vakavuus yhdistävät kansaa".
Kiitollisuudella saa muistaa viisaita johtajia. Heidän inhimillisissä ratkaisuissaan
usko näkee Jumalan hyvän ja kaukoviisaan johdatuksen.

KIITOLLISUUS KUMPUAA päällim-

mäiseksi myös talvisodan Lapin merkillisistä taisteluista, jotka olivat äärimmäisen
ratkaisevia hyökkääjän pysäyttämisessä.
Joulukuussa 1939 Pelkosenniemellä, erittäin sekavissa, tappiomielialan, paniikin,
luovuttamisen ja kirkonkylän polttamisen tunnelmissa saavutettiin yllättävillä
vasta- ja saarrostushyökkäyksillä voitto.
Sitä edesauttoi suojasään vaihtuminen
kipakaksi pakkaseksi. Kerrotaanpa tarinaa,
että venäläisauton äänimerkki oli merkki
neuvostojoukoille perääntymisestä, kun
autonkuljettaja oli kuollessaan kaatunut
auton rattia vasten. Vihollinen vetäytyi
paniikissa.

Sotien jälkeen Pelkosenniemen taisteluiden muistoksi pystytettiin muistopaasi,
jossa ovat sanat: ”Tässä auttoi Herra”.
Samat sanat löytyvät Mäntyvaaran taistelun muistomerkistä. Mäntyvaarassa lepovuorossa oleva suomalaisosasto pysäytti
pimeässä, jopa käsikähmässä käydyssä
nelituntisessa taistelussa, Sallasta Joutsijärven kautta Kemijärvelle koukkaamalla
pyrkineet venäläisjoukot. Tarina kertoo
taistelulähetin merkinneen virheellisesti
lepoalueeksi Mäntyvaaran viereisen Mäntyselän asemesta. Suomalaisosasto oli siis
sattumoisin oikeassa paikassa vihollisen

PÄIVÄN SANA |
Tuhkakeskiviikkona

Rukous

Jeesus sanoo:
”Kun paastoatte, älkää olko synkän näköisiä niin kuin tekopyhät. He muuttavat
muotonsa surkeaksi, jotta kaikki varmasti
huomaisivat heidän paastoavan. Totisesti: he
ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä paastoat,
voitele hiuksesi ja pese kasvosi. Silloin sinun
paastoasi eivät näe ihmiset, vaan Isäsi, joka on
salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on
salassa, palkitsee sinut.
Älkää kootko itsellenne aarteita maan
päälle. Täällä tekevät koi ja ruoste tuhojaan
ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat.
Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen. Siellä
ei koi eikä ruoste tee tuhojaan eivätkä varkaat
murtaudu sisään ja varasta. Missä on aarteesi,
siellä on myös sydämesi.”
(Matt.6)

Auta meitä pysymään hiljaa
ja näkemään itsemme rehellisesti,
ilman puolusteluja.
Sinä tunnet heikkoutemme,
vajavaisuutemme ja pinnallisuutemme.
Olemme kuin tuhka tuulessa.
Pidä meistä kiinni, Isä.
Opeta meitä luopumaan
ja hylkäämään se,
mikä on vain kaunista ulkokuorta
ja katoavaa.
Anna anteeksi kaikki se paha,
mistä kannamme syyllisyyttä.
Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen
tähden.
Aamen.

saarrostusetenemiseen ja -hyökkäykseen
nähden.
”Tässä auttoi Herra” on karuista ja epätoivoisilta näyttäneistä tilanteista selviytyneiden kokemuksista syntynyt tunnustus.
Tuo motto on kuin vastaus adventin
Hoosianna-rukoukseen ”Oi auta!” Ehkä
tuo pyyntö mielen sopukoissa olikin.

RAAMATUSSA ON neuvo, joka kehottaa: ”Pysähtykää ja katsokaa, minne
olette menossa, ottakaa oppia menneistä
ajoista”, (Jer 6). Olisiko tässä viisautta, kun
suomalaisina tänään katsomme yhteistä
tulevaisuuttamme sisäisesti kansakuntana
sekä valtiona maailmassa.
Vallalla oleva kärkevä vastakkainasettelu ei johda hyvään. Historian jäljet vuosikymmenten takaa pelottavat. On syytä
nähdä talvisodan kokemusten kautta,
että yhdessä näemme enemmän, yhdessä
voimme enemmän, yhdessä jaksamme enemmän, yhdessä saamme aikaan
enemmän, yhdessä selviämme eteenpäin,
yhdessä kestämme vaikeudet, yhdessä
selviämme ahdingoista, yhdessä nousemme epätoivon täyttämistä tilanteista,
yhdessä saavutamme yhteisen parhaan.
Yhteisen tien, yhteisen päätöksenteon, yhteisen toiminnan ja tulevaisuuden
rakentamisen tie on viisauden etsimistä.
Sen tuntomerkkejä ovat vilpittömyys,
totuudellisuus, maltillisuus, sopuisuus,
tasapuolisuus, oikeudenmukaisuus,
rakentavuus, rauhaan pyrkiminen,
ihmisarvon antaminen toiselle Jumalan
kuvana, lähimmäisen rakkaus, huolenpito, vastuullisuus, luomakunnan varjelu
ja armollisuus. Näitä arvoja, Jumalan
tahtona suosittelevat kristillisen uskomme peruskirjassa Raamatussa, profeetat,
Jeesus ja apostolit.

TUHKAKESKIVIIKKO ALOITTI

pääsiäiseen johdattavan paastonajan. Se
sisältää vaatimuksen itsensä tutkimisesta, omaa elämää peilaavasta arvioinnista
suhteessa Jumalan tahtoon.

Tuhkakeskiviikkona
alkaa paasto
päättyen
pääsiäiseen
ROVANIEMEN seurakunnan perustoiminta on
helmik uun Pääskyn teemana,
joka näkyy monina erilaisina tapahtumina (s. 10 ja s. 15). Petri Keihäskoski
kertoo puolustusvoimien ja seurakunnan yhteistyöstä (s. 4) ja Maria-Riitta
Mällinen seurakunnasta myös jäsenen
näkökulmasta (s. 5). Keväällä järjestettävästä kirkkoherran vaaleista on tietopaketti keskiaukeamalla (s. 8). Takakannessa taas paljon paikallista historiaa,
Lapin lastensairaalaan liittyen.
Pääskyn toimitus
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Oulun hiippakunnan
kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalin
vahvistettu vaalitulos
Suomen ev.lut. kirkon kirkolliskokoukseen ja kaikkiin hiippakuntavaltuustoihin valittiin ti 11.2. uudet
edustajat, kun seurakuntien luottamushenkilöt ja
papisto äänestivät kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuustojen kokoonpanosta.

Kirkolliskokouksen edustajat Oulun hiippakunnasta
Maallikkoedustajat
Äänestysprosentti oli 88,2 %.
Nivala Juha, Ylivieska, (UUSI) Kirkko keskellä
arkea – Keskusta ja sitoutumaton seurakuntaväki
Savela Antti, Ii, Kristillisten arvojen puolesta
Kaisanlahti Janne, Kemijärvi, Pohjantähden alla –
Keskusta ja sitoutumattomat
Parpala Marianna, Veteli, Kirkko keskellä arkea –
Keskusta ja sitoutumaton seurakuntaväki
Okkonen Tuula, Oulu, Elävä seurakunta – lähellä
ihmistä
Taskila Matti, Kannus, Kristillisten arvojen puolesta
Kippo Hannu, Kokkola, (UUSI) Kirkko keskellä
arkea – Keskusta ja sitoutumaton seurakuntaväki
Heikkinen Arja, Tervola, (UUSI) Pohjantähden alla
– Keskusta ja sitoutumattomat
Pappisedustajat
Äänestysprosentti oli 66,6 %.
Pesonen Niilo, Oulu, (UUSI), Mahdollisuuksien
kirkko
Hautala Jukka, Jerusalem, Mahdollisuuksien
kirkko
Niemelä Pauli, Kiiminki, Kansankirkon rakentajat
Palmu Pasi, Kälviä, Tunnustuksellinen
Pitkänen Katariina, Oulu, (UUSI) Mahdollisuuksien kirkko
Kirkolliskokous on Suomen ev.lut. kirkon ylin päättävä elin. Se päättää muun muassa kirkon opista ja
hallinnosta sekä kirkkolain sisällöstä. Kirkolliskokoukseen valitaan kaikista hiippakunnista yhteensä
96 edustajaa, joista 64 on maallikoita ja 32 pappeja.
Oulun hiippakunta on Suomen suurin hiippakunta, mikä näkyy myös kirkolliskokousedustajien
määrässä.
Hiippakuntavaltuuston jäsenet
Maallikkojäsenet (14)
Äänestysprosentti oli 87,4 %.
Paananen Jukka, Kokkola, (UUSI) Kirkko keskellä
arkea – Keskusta ja sitoutumaton seurakuntaväki
Taskila Matti, Kannus, Kristillisten arvojen puolesta
Heikkinen Arja, Tervola, (UUSI) Pohjantähden alla

– Keskusta ja sitoutumattomat
Kumpulainen Rita, Kempele, (UUSI) Elävä seurakunta – lähellä ihmistä
Helanen Suvi, Oulu, (UUSI) Kirkko keskellä arkea
– Keskusta ja sitoutumaton seurakuntaväki
Kallunki Hannu, Raahe, (UUSI) Kristillisten arvojen puolesta
Tornberg Antti, Pyhäjoki, (UUSI) Kirkko keskellä
arkea – Keskusta ja sitoutumaton seurakuntaväki
Lehto Pekka, Rovaniemi, (UUSI) Pohjantähden
alla – Keskusta ja sitoutumattomat
Hänninen Juha, Oulu, (UUSI) Elävä seurakunta –
lähellä ihmistä
Vuokila Kalervo, Tervola, (UUSI) Kristillisten
arvojen puolesta
Hekkala Markku, Kokkola, Kirkko keskellä arkea
– Keskusta ja sitoutumaton seurakuntaväki
Savuoja Arja, Oulu, (UUSI) Kirkko keskellä arkea
– Keskusta ja sitoutumaton seurakuntaväki
Kupsala Jari, Oulu, (UUSI) Kristillisten arvojen
puolesta
Vaaleilla valittiin 13 ehdokasta, Saamelaiskäräjät
nimittää yhden ehdokkaan keskuudestaan.
Pappisjäsenet (7)
Äänestysprosentti oli 65,2 %.
Nivala Eija, Ylivieska, (UUSI) Mahdollisuuksien
kirkko
Oikarinen Erja, Oulu, Mahdollisuuksien kirkko
Tölli Tuomas (UUSI), Kemi Kansankirkon rakentajat
Sirviö Jouni, Kokkola, Mahdollisuuksien kirkko
Pokka Tapio, Oulu, (UUSI) – Tunnustuksellinen
Lindström Mirja-Liisa, Tornio Mahdollisuuksien
kirkko
Mustakallio Pekka, Oulu, Mahdollisuuksien
kirkko
Hiippakuntavaltuuston tehtävänä on tukea ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja
sen seurakunnissa. Hiippakuntavaltuusto hyväksyy
tuomiokapitulin toimintakertomuksen, toimintasuunnitelman, talousarvion ja tilinpäätöksen. Hiippakuntavaltuustolla on muun muassa oikeus tehdä
esityksiä kirkolliskokoukselle.

Rovaniemen kirkossa klo 18

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

Hiljaisuuden retriitti
Sydämen puhetta Jumalan kanssa

Norvajärvellä
15.-17. toukokuuta

Täysihoitohinta 70 €.
Bussikuljetus
kirkon parkkipaikalta.

Ohjaajina sairaalapastori Sanna Kierivaara
ja diakoniatyöntekijä Laila Juntti.
Ilmoittautuminen 1.3.-17.4.:
www.rovaniemenseurakunta.ﬁ
Ilmoittautuneille lähetetään retriittikirje

Tule talkoilemaan
Jukola-viestitapahtumaan
ROVANIEMEN SEURAKUNTA järjestää Jukola 2020
tapahtumassa Metsäkirkko-messun Mäntyvaarassa
la 13.6. klo 21.30, jossa saarnaa piispa Jukka Keskitalo.
Metsäkirkon valmisteluun tarvitaan talkoolaisia ma-ke
8.-10.6. Tarvitaan 10 henkilöä istuinpenkkien kuljetukseen
ja kantoon, alttarikokonaisuuden, esiintymislavan ja
äänentoiston sekä muun rekvisiitan pystyttämiseen.
Ja tapahtuman jälkeen purkutöihin.
Ilmoittautumiset Taisto Pyylle, 040 676 4878 tai
taisto.pyy@evl.fi

Hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokouksen
uusi nelivuotinen toimikausi alkaa 1.5.2020.

Riemukierroshiihto
Kirkkolammella
la 14.3. klo 14–16

Kuuntelijaksi Kirkon keskusteluavun kanaville?

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 palvelee puhelimessa,
netissä, chatissä ja kirjeenä. Päivystystyötä tehdään
yksin, mutta päivystäjille on säännöllisesti tapaamisia työnohjauksen ja jatkokoulutuksen merkeissä.
Päivystäjät haastatellaan ja valitaan tehtävään haastattelun pohjalta.
Päivystäjältä toivotaan halukkuutta antaa aikaa
toisten ihmisten hyväksi, kykyä vaitiolovelvollisuuden
noudattamiseen, tällä hetkellä tasapainoista elämäntilannetta ja mahdollisuutta päivystää n. 4 h/kuukaudessa.
Jos olet kiinnostunut ota yhteyttä: toiminnanohjaajaan laila.juntti@evl.fi tai puh. 0400 152 243.

Kuuntele: rovaniemenseurakunta.fi/Hengelliseen kasvuun
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HENKILÖ | Petri Keihäskoski
Tällä palstalla ihmisten mietteitä ja kysymyksiä elämästä ja uskosta.

JOUNI HAGSTRÖM

Talvisodan
päättymisen
80-vuotismuistojuhla
Perjantaina 13.3. klo 18.00
Seurakuntakeskus,
Rauhankatu 70
• Rovaniemen Sotilaskotiyhdistyksen
munkkikahvit klo 17.00-17.55
• Tervehdyssanat, eversti, evp Mikko
Virrankoski, Lapin sotaorvot ry:n
puheenjohtaja
• Juhlapuhe, Lapin aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Arto Vaarala
• Juhlaruno, Sotainvalidien Veljesliiton
osaston kunniapuheenjohtaja
Jorma Savukoski
• Isänmaallista ohjelmaa
• Musiikki, Rovaniemen VPK:n
soittokunta
• Loppuhartaus, Lääninrovasti
Kari Yliräisänen ja Mauri Miettunen

Järjestäjät: Rovaniemen reserviläiset ry
ja Rovaniemen reserviupseerikerho ry,
Rovaniemen kaupunki, Rovaniemen
seurakunta ja Jääkäriprikaati.

Sotilasammatti on tuonut Petri Keihäskoskelle luontevaa esiintymiskykyä ja halua johtaa tilaisuuksia parhaaseen, kaikkia
miellyttävään suuntaan.

”Tuuppaan kaikkia
rattaita eteenpäin”
PETRI KEIHÄSKOSKI on monessa mukana,
mutta miksi?
– Elämä on suonut minulle luottamusta tehtäviin ja niiden myötä tuonut myös seurakuntaelämän pariin. Tehtäväni
on tuupata kaikkia rattaita eteenpäin.
Petrin mukaan suurinta johtajuutta on palvella joukkoa,
johon kuuluu.
– Nuorena miehenä koin syvästi vannomani sotilasvalan.
Sen mukaan olen koettanut elää ja palvella joukkoa, johon
kuulun. Oli kyseessä viranhoito tai luottamustehtävä.
Hiljattain tuli täyteen 30 vuotta ammattisotilaana.
– Olen nähnyt varuskunnan marssivan porttien sisäpuolelta ulos ja integroituvan osaksi yhteiskuntaa. Henkilöstömme on myös aktiivista vaikuttajakuntaa ja osallistuu
toimintoihin elämän eri sektoreilla.
– Varuskunta työllistää satoja henkilöitä talousalueella.
Siten valtio sidosryhmäkokonaisuutena ja verokantokyvyllään luo alueelle myös hyvinvointia, ei ainoastaan suojaa ja
turvallisuutta.

Heittäytymistä
tilanteeseen
Lapin sotilassoittokunta on pohjoisen Suomen ainoa ja
EU:n pohjoisin ammattipuhallinorkesteri. Seremoniamestarina Petri on kiertänyt ”bändin” matkassa ympäri
Suomea.
– Kun alter egoni eli KeppiKorneri pääsee vauhtiin, niin
siinä saa ja pitääkin heittäytyä ja antaa tilanteen viedä.
Petri on tuttu näky myös RoKin jääkiekko-otteluista
Lappi Areenalla.
– Onnistuneen yhteistyön tuloksena RoKi on kahtena
viime vuonna valittu vuoden Mestis-seuraksi. Hyvää fiilistä
löytyy sekä kaukalosta että ottelutapahtumasta muutenkin.
Kiekkoharrastuksessakin Petri pitää tärkeimpänä liikuttaa
lapsiamme ja nuoriamme.
– Rovaniemellä on mainiot mahdollisuudet jääurheilun
harrastamiseen sisällä ja ulkona.

Seurakunnan ja koulun
yhteistyötä tuettava
Seurakunnan alueneuvostossa toimiessaan Petri tietää,
kuinka lasten hyvinvoinnista kannetaan huolta.
– Esimerkiksi rippikoulutoiminta on ”hittituote”, joka tuo
nuoret ja lapset kirkon piiriin.
– Toivottavasti pidetään kiinni seurakunnan ja koulun
toimivasta yhteistyöstä, kuten aamunavauksista. Koululla
on hyvä nähdä myös pappia, jonka kanssa saa keskustella. Ja

antaa suvivirren raikua kouluissa tulevaisuudessakin.

Iltarukous
kuuluu hyvin
Maaliskuussa tulee 80 vuotta talvisodan päättymisestä.
– On syytä hiljentyä miettimään, kuinka vähissä käsissä
isänmaan puolustus oli, mutta kuinka taitavasti toimittiin.
Lappi oli yksi pääkohde, josta Suomi piti panna poikki ja
täältä lähteä kohti etelää. Herra auttoi Mäntyvaaran taistelussa Kemijärvellä ja taisi auttaa koko Suomen maata sekä
kansaa.
Monen ikätoverinsa tapaan Petrikään ei ole elämässään
selvinnyt naarmuitta ja terveys on ollut viime vuosina koetuksella.
– Olen suuressa kiitollisuuden velassa Rovaniemen terveydenhuollolle ja Lapin keskussairaalalle. Ammattitaidolla
pidetään tämäkin mies liikenteessä ja olen iloinen veronmaksaja.
Jokaisen päivän päättyessä Petri Keihäskoskella on hetki
iltarukoukselle.
– Koetan toimia niin, että omatunto olisi mahdollisimman kevyt ja puhdas yöpuulle mennessäni. Iltarukoukseni
kaikuu hyvin täältä puhujan puolelta, enkä aio kyllä vaihtaa
liittymää.
Pasi Kokko

Petri Keihäskoski
• 50-vuotias opistoupseeri Lapin lennostossa,
Rovaniemen varuskunnan komendantti, kapteeni
• Kaupunginvaltuutettu (kokoomus, sitoutumaton),
tarkastuslautakunnan sekä lapsiperhe- ja
nuorisoasioiden jaoston jäsen
• Kirkkovaltuuston varajäsen, seurakunnan
Korkalovaara-Ounasjoen alueneuvoston jäsen
• RoKi Hockey Oy:n hallituksen jäsen
• Rovaniemen Rintamaveteraanit ry:n puheenjohtaja
(tukijäsen)
• toimii juontajana ja seremoniamestarina eri
tapahtumissa
• Perheessä vaimo, kaksi tytärtä ja poika.
Kummilapsia 10.
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Kristitty kummi –
rakastaa ja rukoilee

Marja-Riitta Mällinen työskentelee Rovaniemen kaupunginhallituksen puheenjohtajan sijaisena 1.1.-31.6.2020, ja PAMin
järjestöneuvojana.

Joskus on hyvä pysähtyä
ja katsoa toista silmiin
MARIA-RIITTA MÄLLINEN, 33,
on Rovaniemen seurakunnan kirkkovaltuutettu ja kirkkoneuvoston
varajäsen sekä äiti. Mällinen työskentelee Rovaniemen kaupunginhallituksen puheenjohtajan sijaisena
1.1.-31.6.2020, ja PAMin järjestöneuvojana.
– Minulla on pian parivuotias tytär,
minulle kaikkein tärkein asia elämässä.
Hän on myös päivän paras asia, hänen
juostessa vastaan muut asiat siirtyvät
syrjään, Maria-Riitta Mällinen kertoo.

Kristillisyys

Seurakunta

Vuoden kierron mukaiset tapahtumat
muodostavat kristillisiä perinteitä.
– Kristillisyys näkyy perinteiden
kautta. Esimerkiksi adventin aikaan
Lordin aukiolla oli jouluseimi, mikä oli
tosi tärkeää tietysti matkailijoille mutta
myös rovaniemeläisille. Jouluseimi on
hieno käytännön osoitus kristillisyyden tuomisesta arkeemme ja muistutus alkuperäisestä joulun sanomasta.

Seurakunnalla on annettavaa nimenomaan hiljentymisen ja pysähtymisen
hetkinä.
– Uskon, että se kantaa. Myös
meidän seurakuntamme osaa ottaa
haasteita vastaan ja toimia niin kuin
seimiprojektissa. Ja jos päiväkodeista
tulee viesti, ettei perinteitä voi enää
järjestää kuten ennen, seurakunta
on muilla tavoilla läsnä esimerkiksi
kertomassa mitä pääsiäinen merkitsee.
Ei käytetä vain hätäjarrua, ettei tulla
ollenkaan. Sopeudutaan ja sovitaan
mistä ja miten voi kertoa.
Jotkut voivat sanoa uskovansa Jumalaan kuulumatta seurakuntaan.
– Ihmiset kuitenkin kaipaavat
seurakunnan palveluja, esimerkiksi
naimisiin mennessä. Onneksi seurakunnalla on myös perheneuvontaa,
josta voi saada apua kiperiin tilanteisiin parisuhteessa ja perhe-elämässä.
Perheneuvonta ei ehkä ole niin perinteistä hengellistä apua, mutta erittäin
tärkeää.

Kirkko

Vaikka Maria-Riitta ja hänen
miehensä olivat nuoria naimisiin
mennessään, heille oli tärkeää saada
kirkollinen siunaaminen avioliitolleen. Heidän tyttärensä on kastettu
kristillisesti.
– Meidät on puolisoni kanssa vihitty Rovaniemen kirkossa. Koulupolun
siunaaminen on mielestäni suuri hetki. Olin kummitytön kanssa kirkossa,
kun pikkuväkeä oli paikalla paljon
ja heidän koulupolkunsa siunattiin.
Olemme katselleet tyttärelle muskareita ja mahdollisia kerhovaihtoehtoja, joita seurakunnalla on tarjolla.
Myös nuorille on paljon toimintaa,
jossa olen itsekin ollut mukana. Koen
tärkeänä, että eri-ikäisille on monenlaista toimintaa.

Hengellisyys

– Hengellisyys tuntuu elämässäni
siten, että vaikkei olla kirkossakaan
niin virsien veisaaminen herkistää. Esimerkiksi kirkkovaltuuston
kokous aloitetaan yhteisellä virrellä
ja on tärkeää, pysähtyä ennen kuin
käsitellään asioita. Luonto on minulle
myös hengellisesti merkityksellinen,
luonnossa oleminen ja kulkeminen
laittaa elämän osat oikeisiin mittasuhteisiin.

”
Koulupolun
siunaaminen
on suuri asia
pienen elämässä

Tulevaisuus

– Haluaisin, että kirkko ja seurakunta on aina mahdollisimman avoin
ja ovet ovat auki kaikille. Tärkeintä
on, että ihmisille on paljon avointa ja
kutsuvaa toimintaa. Vaikkei osallistu
kaikki tapahtumiin, olisi tarjontaa jokaiselle tulla ja osallistua. Kutsutaan
seurakuntalaiset ehdoitta mukaan,
saa tulla onpa millainen tahansa!

KASTETTAVA tarvitsee vanhempien lisäksi
aikuisia ystäviä, jotka sitoutuvat olemaan
läsnä hänen elämänsä eri vaiheissa. Kirkkoon
liittyessä – olipa ihminen minkä ikäinen tahansa – tarvitaan pääsääntöisesti kaksi kummia, jotka ovat: Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon jäseniä, ja konfirmoituja.
Kummia kutsutaan: avustamaan ja toimimaan todistajana kastetilaisuudessa. Rukoilemaan kummilapsen puolesta ja hänen
kanssaan. Osallistumaan seurakunnan kanssa
kummilapsen kristilliseen kasvatukseen.
Kummi saa: viettää aikaa kummilapsen
kanssa ja tutustua häneen – myös silloin, kun
kummilapsi on nuori tai aikuinen. Keskustella
kummilapsen kanssa kaikesta maan ja taivaan
välillä. Jakaa ystävyyttä ja luottamusta. Käydä
ehtoollisella hänen kanssaan. Siunata ja olla
siunattu. Toimia Pyhän ja hyvän puolesta.
Kummius on luottamustehtävä. Kummius
säilyy ja pysyy koko elämän ajan. Kummin on
oltava kristillisen kirkon jäsen, koska: Kummi
on kirkon luottamustehtävässä. Kummius on
johdattamista elämään kirkon yhteydessä.
Kastettavan kummina voi myös olla esimerkiksi anglikaani, ortodoksi, katolinen tai muu
kristitty. Kummilapsi voi olla vauva, lapsi, nuori
tai aikuinen. Poikkeustapauksissa kirkkoherran
päätöksellä kummeja voi lisätä tai riittää vain
yksi kummi.

Tiesitkö?
• Kristillinen kummius syntyi jo luvulla
100 jälkeen Kristuksen (jKr.).
• Kummien roolit ovat olleet monenlaisia:
todistaja, avustaja, huolehtija,
johdattaja, tukija, ystävä.
• Vuosittain noin 150 000 ihmistä
sitoutuu kummiuteen Suomen ev. lut.
kirkossa.
• Kummius on myönteinen asia ja ilmiö.
Siksi se on sanana otettu monenlaiseen
käyttöön esimerkiksi
hyväntekeväisyystyössä.

Noora Hietanen

Pääsky-seurakuntalehdessä ilmestyy tästä
numerosta 2/2020 alkaen kummipalsta, jossa
kummi kertoo jotain kummina elämisestä tai
kummilapsesta ja hänen kanssaan toimimisesta. Tiedätkö esimerkillisen tai erinomaisen
vai yllätyksellisen kummin? Pääskyn toimitus
haastattelee häntä, kun ilmoitat hänen nimensä ja yhteystietonsa: viestinta.rovaniemi@evl.fi
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NÄKÖKULMA
KOTISEURAKUNTAAN |
JOUNI HAGSTRÖM

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

Muurolan kappelissa

Parittomilla viikoilla
tiistaisin klo 10-11

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

Kuvassa vasemmalta Alexandra ja Heli Oikarinen, Antti Nirkkonen, Raisa Jäntti, Markku Kaasinen ja
Jorma Koskela. Takana vasemmalla Tiina Jeskanen ja oikealla Aki Hätinen.

Tuomasmessu
vapaaehtoisvoimin
TUOMASMESSU on avaran hengellisyyden luterilainen messu, jossa yhdistyvät arkiseen elämään
liittyvät kysymykset ja rukoukset, vanhan kirkon
traditio sekä mukaansatempaavat tuomaslaulut ja
virret. Tuomasmessu hakee ajassa olevia tapoja ilmaista pyhän läsnäoloa ja auttaa ihmisiä löytämään
hengellisyytensä arjessa ja juhlassa.
MESSU yhdistää eri tavoin ajattelevia kristittyjä
ja rohkaisee avaraan, itseä ja toista armahtavaan
uskoon. Ensimmäinen Tuomasmessu vietettiin
Helsingissä huhtikuussa 1988. Sen jälkeen se levisi
nopeasti Helsingistä ympäri maailmaa. Tuomasmessun liturgiassa yhdistyvät moderni spiritualiteetti
ja vanhan kirkon rakenne, rikas musiikkielämä ja
vapaaehtoisten maallikoiden tärkeä rooli.
Ulla Miettunen toimi pitkään Rovaniemen Tuomasmessun vastuunkantajana ja tiimin vetäjänä.
– Tuomasmessu on kuin rakas lapsi, joka hapuilevasta alustaan kasvoi ja sai vakiintuneen muodon
seurakunnassamme osana jumalanpalveluselämää.
Tuomasmessu on aina kulkenut sunnuntain aamumessun rinnalla, ei vaihtoehtomessuna. Ajan kuluessa
ja vastuunkantajien vaihtuessa on aina tuntunut tärkeältä, että messusta pitävät ihmiset tunnistavat sen
Tuomasmessuksi, Ulla Miettunen kuvailee.
Tuomasmessussa hyvin tärkeää tehtävä on vapaaehtoisten Tuomaskuorolla.
– Tuomaskuoro on huomattava osa vapaaehtoista
messuavustamista, Joona Saraste toteaa. Hän johtaa
Tuomaskuoroa, joka harjoittelee keskiviikkoisin klo
17 seurakuntakeskuksessa.
TUOMASMESSU on ”kaikkien aistien juhlaa”.
Se haluaa olla kirkon messu, johon haluaisi kutsua
naapurinsakin. Tuomasmessu on rukoileva messu,
alusta loppuun.
– Messulle ominaiset, vapaaehtoisten valmistamat sivualttarit kuvaavat sitä, miten juuri jokaisen
tavallisen ihmisen rukous mahtuu kirkon messuun.
Tuomasmessujen musiikki on ollut koko ajan tyyliltään niin sanottua uudempaa hengellistä musiikkia,
menevämmän muodon saaneita virsiä unohtamatta.
Alun perin musiikki esirukousosion ohella on ollut
merkittävintä Tuomasmessun kävijöille. Miehelleni
Maurille ja minulle Tuomasmessu on ollut lähes 30
vuoden mittainen innostava osa työtämme, Ulla Miettunen kommentoi kokonaisuutta.
Tuomasmessu korostaa arvoinaan uudistumista,
yhteisyyttä, elämänmakuisuutta ja vastuullista elämäntapaa. Kirkossa Tuomasmessu haluaa olla niiden
rinnalla, jotka etsivät keskinäistä sovintoa ja tuoretta
kristinuskon tulkintaa.
– Tuomasmessut ovat jo yli kolmen vuosikymme-

nen ajan palvelleet suomalaista kirkkokansaa tarjoten
ihmisille niin musiikillisia elämyksiä kuin mahdollisuuksia osallistua messun rukouselämään tuoden
Jumalan eteen kaiken sen, mitä sisimmässään kantaa.
Tuomasmessuissa on tarjolla myös sellaisia tehtäviä
seurakuntalaisille, joita ei perinteisessä messussa
yleensä ole. Näistä esimerkkeinä mainittakoon
juontajan tehtävä ja rukousalttareiden valmistaminen. Lyhyesti sanottuna Tuomasmessu on siitä hyvä,
että se on ihmisten tekemä, vt. aluekappalainen Aki
Hätinen arvioi.
Noora Hietanen

Missio:
Tuomasmessu hakee ajassa olevia tapoja
ilmaista pyhän läsnäoloa ja auttaa ihmisiä
löytämään hengellisyytensä arjessa ja juhlassa.

Arvot:
Jeesus sanoo: Minä olen tie, totuus ja elämä
Meille Jeesuksen sanoista nousevat arvot
• totuudellisuus, saan olla totta kysymyksineni ja
epäilyksineni
• elämä, koko sen rouheus ja elämänmakuisuus,
elämänmyönteisyys
• tie, liikkeelle lähteminen, mahdollisuus olla
matkalla keskeneräinen ja etsijä
Kannamme vastuuta luomakunnasta
• yksinkertaisin teoin, joita jokainen voi tehdä
luomakunnan hyväksi
Kannamme vastuuta lähimmäisestä
• kulkemalla rinnalla elämän kriiseissä
• kuuntelemalla ja rukoilemalla
• hyväksymällä ihminen ihmisenä, toista
tarvitsevana
Oulun tuomiorovasti Satu Saarinen on tehnyt
Liturgiikan aineopintojensa tutkielman Tuomasmessusta Rovaniemen seurakunnassa 1999.
Helena Ylimaula eli Rovaniemen seurakunnan
entinen lähetyssihteeri on tehnyt yleisen
teologian cum laude -opintoihin liittyen
tutkielman Hengellinen matkakumppanuus 2001.
Suomessa toimii myös Tuomasyhteisö Ry:
www.tuomasmessu.fi
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SOPPATYKKITEMPAUS

Rasisminvastainen
viikko tähtää
asennemuutokseen
JO PERINTEEKSI muodostunut rasismin-

vastainen viikko järjestetään Rovaniemellä
16.-22. maaliskuuta. Päätapahtuma on
kauppakeskus Revontulessa perjantaina
20.3. klo 13-17. Rovaniemen seurakunta
on myös viikon päätapahtumassa näkyvästi esillä.
Viikon tavoitteena on mahdollisimman
monen ihmisen asennemuutos pitkällä tähtäimellä. Kampanjalla halutaan vaikuttaa siihen,
että ihminen tunnistaa omat ennakkoluulot ja uskaltautuu lopulta näyttämään, että vastustaa rasismia.
– Rasistinen ajattelu on ristiriidassa Punaisen Ristin periaatteiden kanssa, josta syystä koordinoimme
vuosittain valtakunnallista rasisminvastaista kampanjaa Suomessa, toteaa monikulttuurisuustoiminnan
kehittäjä Mervi Hyötylä Suomen Punaisen Ristin
Lapin piiristä.
– Ihmiset eivät välttämättä aina tunnista omia kielteisiä ajatuksiaan rasistisiksi. Yhdessä voimme edistää
ihmisten välistä ymmärrystä ja ystävyyttä.
Diakoni Marja Posio Rovaniemen seurakunnasta
muistuttaa Jeesuksen esimerkistä.
– Hänen esimerkkiään seuraten meidän pitää
huolehtia erityisesti heikompiosaisista ja tuoda esiin
kaikkien ihmisten tasa-arvoisuus Jumalan edessä.
Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen.

Näenkö toisen
yhdenvertaisena?
Vt. aluekappalaisen Aki Hätisen mielestä on ensiarvoisen tärkeää, että Kristuksen kirkko on kansan
keskuudessa pitämässä esillä keskeistä ajatustamme
siitä, että jokainen on luotu Jumalan kuvaksi.
– Ihmisillä on toki oikeus esittää kysymyksiä niistä
asioista, jotka heitä askarruttavat esimerkiksi liittyen
maahanmuuttoon, mutta kielteiset ennakkoasenteet jotain ihmisryhmää kohtaan ovat eri asia. Kun

torstaina 27.2. klo 12
Lordinaukiolla.

Soppaa jaetaan niin
kauan kuin sitä riittää.
Paikalla seurakunnan
työntekijöitä ja
vapaaehtoisia sekä
mahdollisuus lahjoittaa
Yhteisvastuukeräykselle.
Järjestää
diakoniatyön katulähetys ja
Lapin Erämatkat Ky.

olemme toisen ihmisen kanssa tekemisissä,
olemme samalla oman ajattelutapamme peilailemisen äärellä. Näenkö tuon
toisen ihmisen yhdenvertaisena minun
kanssani?
– Ilmestyskirjasta muistuu mieleeni
eräs sitaatti, jonka toivoisin auttavan
ihmisiä ajattelemaan omaa suhtautumistaan uudestaan - varsinkin heitä,
jotka ovat kahden vaiheilla. Patmos-saarelle
karkotettu Johannes kertoo seuraavan näkynsä
Taivaasta:
"Tämän jälkeen näin suuren kansanjoukon, niin suuren,
ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista, ja he puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja Karitsan
edessä yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmunoksa ja
huusivat kovalla äänellä:
– Pelastuksen tuo meidän Jumalamme,
hän, joka istuu valtaistuimella,
hän ja Karitsa!" (Ilm. 7:9-10)

www.rovaniemenseurakunta.ﬁ

KALLISARVOINEN

kiertue katulähetysillassa
23.3. klo 17
seurakuntakodin yläsalissa,
F rappu, Rauhankatu 70.

Jani ja Carita Liukkonen kertovat
Jenni Piian kirjasta Kallisarvoinen
sekä matkastaan Jumalan
rakkauden ja armon tuntemiseen.
Tällä matkalla saamme kaikki olla
Jumalan kallisarvoisina lapsina.
Tilaisuudessa on mahdollista
hankkia Kallisarvoinen-kirja.

Tätä juttua tehdessä kampanjaan olivat ilmoittautuneet seuraavat tahot:
SPR Lapin piiri, SPR Rovaniemen osasto, Rovaniemen nuorisopalvelut ja kulttuuritoimi, Järjestöpiste
JOIKU, Neuvokas (Kansalaistalo), Rovala Setlementti Oy, Moninet, Rovaniemen SETA, Kauppakeskus Revontuli, RoPS, Arffman, Rimpparemmi,
SPR Rovaniemen vastaanottokeskus, Musiikkikoulu
Pop Up ja Rovaniemen seurakunta.

Ounasrinteen kappelissa
su 1.3. klo 10.
Aamupala, kirkkohetki, kahvit

Kaikki voivat jakaa rasisminvastaisen viestinsä ja
kuvia yhteisistä teemaan liittyvistä tapahtumistaan sosiaalisen median alustoilla seuraajilleen
käyttämällä tunnistetta #rasisminvastainenviikko
#veckanmotrasism.
Pasi Kokko
Lisätietoa: www.eirasismille.fi

LUOTTAMUSTA SANASTA

Pohjois-Suomen syöpäyhdistyksen tiloissa,
Korkalonkatu 18.
JOUNI HAGSTRÖM

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!

Rovaniemen seurakunnan pisteellä kauppakeskus Revontulen tapahtumassa ovat Aki Hätinen ja Marja Posio.

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.

Jeesuksen syntymä, elämä, kuolema ja ylösnousemus
ovat nivoutuneet tiukasti toisiinsa. Niistä on jäänyt
jäljet Raamatun lisäksi historiaan, aikaan ja paikkaan.
Ja Hän syntyi! – opetussarjassa lähestymme Jeesuksen
syntymää ja ensimmäisiä elinvuosia siitä ajasta käsin,
jolloin kaikki tapahtui ja niiden ihmisten silmin, jotka
elivät Jeesuksen aikana. Marian ja Joosefi n vaikea osa.
Miten ihmiset kokivat kaiken tämän. Mitä tarkoittaa:
teille on syntynyt Vapahtaja? Opetussarjassa Jeesuksen
syntymäajankohtaan liittyvät henkilöt ja tapahtumat
heräävät henkiin ajassa ja paikassa elävinä ihmisinä ja
tapahtumina.
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Rovaniemen seurak
Kirkkoherranvaal
Kirkkojärjestyksessä kelpoisuus kirkkoherran virkaan määritellään seuraavasti:
Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla
pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyön
johtamisen tutkinnon suorittanut pappi.
Rovaniemen seurakunta on jäsenmäärältään Oulun hiippakunnan 62 seurakunnasta suurin, joten sen kirkkoherran viran
hoidossa korostuvat erityisesti johtaminen ja strateginen osaaminen.
Rovaniemen seurakunta on ilmoittanut
tuomiokapitulille Rovaniemen kirkkoherran viran erityistarpeet: hakijalta
edellytetään monipuolista kokemusta
seurakuntatyöstä, toiminnan ja henkilöstön johtamisesta sekä kokemusta kehittämisestä ja strategisesta suunnittelusta
isossa työyhteisössä. Lisäksi edellytetään
yhteistyökykyä, taitoa verkostoitua, kokonaisuuksien hallintaa ja viestinnällistä
osaamista. Viranhoito edellyttää hengellistä johtajuutta, teologista oppineisuutta,
ekumeenista suuntautuneisuutta sekä
hyvää kielitaitoa.

Varsinaisena vaalipäivänä äänestys tapahtuu kirkossa, ennakkoäänestys vaali

Rovaniemen seurakunnan
kirkkoherran virkaa hakivat:

Kolme viimeisintä kertaa
kirkkoherranvaaleissa:
Vuonna
2016
2012
2001

Äänestysprosentti (%)
10,7
17,9
17,6

Äänien määrä (kpl)
3 971
6 881
6 702

Kesti Heini, yhteisen seurakuntatyön kappalainen,
Rovaniemi
Kinnunen Ilari, aluekappalainen, Rovaniemi
Kotila Lauri, pastori, Helsinki
Kuusela Hanna, kirkkoherra, Sodankylä
Litendahl Topi, aluekappalainen, Rovaniemi
Tepsa Pentti, kirkkoherra, Kemijärvi
Törmänen Tuomo, kirkkoherra, Taivalkoski

TUOMIOKAPITULI on haastatellut hakijat 21.2. ja
asettaa heidät vaalisijoille kapitulin istunnossa 11.3.
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akunnan
alit 2020
ROVANIEMEN SEURAKUNNAN KUVA-ARKISTO

iltana. Valituksi tulee se ehdokas, joka saa eniten ääniä.

Alustava aikataulu

Ehdokkaiden vaalinäytteet seuraavina su-päivinä
26.4., 3.5., ja 10.5.
Ennakkoäänestys 18.-22.5.
Vaalipäivä su 24.5.
Kun aikataulut varmistuvat,
avautuvat kirkkoherranvaalien omat www-sivut:
www.rovaniemenseurakunta.fi

Kirkkoherra Kari Yliräisänen jää eläkkeelle ensi
syyskuun alussa ja pitää läksiäissaarnansa 23.8.2020,
kun Rovaniemen kirkko täyttää 70 vuotta.

Rovaniemen
seurakunnan
kirkkoherrat:
Esaias Fellman 1785–1819
Christian Castren 1821–1825

ilautakunnan määräämässä paikassa.

Johan Krank 1828–1834
Abraham Montin 1838–1840

Välitön vaali

Vaalipaneeli

Pehr Samuel Heikel 1842–1862

Kirkkoherran välitöntä vaalia varten tuomiokapituli
tekee vaaliehdotuksen. Vaaliehdotuksessa tuomiokapituli
asettaa vaalisijoille (1-3) kolme kelpoisuusvaatimukset
täyttävää hakijaa siinä järjestyksessä kuin heidät katsotaan
taitaviksi ja kykeneviksi virkaan. Ylimääräistä vaaliehdokasta koskevat säännökset on kumottu 1.1.2014 lukien.
Vaaliehdotuksen perusteet muodostuvat kolmesta
osa-alueesta: 1. Taito, johon luetaan opinnot sekä työkokemus ja sen kautta saadut tiedot ja viranhoitokokemus sekä
henkilöstökoulutus; 2. Hakijan aikaisempaan viranhoitoon
ja käyttäytymiseen liittyvät tekijät ja henkilökohtaiset kyvyt
haettavana olevan viran hoitamiseen; ja 3. Haettavana olevan kirkkoherran viran erityiset tarpeet.
Vaalisijoille asetetut toimittavat peräkkäisinä sunnuntaipäivinä vaalinäytteenä päiväjumalanpalveluksen Rovaniemen kirkossa. Kunkin vaalinäytteen jälkeen on seurakuntakeskuksessa tarjolla kirkkokahvitilaisuus, jossa ehdokas on
mukana esittäytymässä. Yleiselle keskustelulle on varattu
aikaa ja kirkkoherraehdokkaille on mahdollista esittää
kysymyksiä.

Kaikki ehdokkaat kutsutaan koolle vaalipaneeliin, joka
järjestetään Rovaniemen kirkossa. Ajankohdan määrittelee
vaalilautakunta ja se ilmoitetaan myöhemmin.

Gustaf Högman 1863–1866

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys tapahtuu seurakuntakeskuksessa
(Rauhankatu 70) sekä muissa vaalilautakunnan määräämissä
paikoissa. Näistä ilmoitetaan tarkemmin, kun vaalilautakunta päättänyt asiasta.

Äänestäminen

Äänioikeutetut seurakuntalaiset voivat äänestää yhtä
kolmesta ehdokkaasta. Vaalilippuun on merkitty kunkin
ehdokkaan vaalisija, nimi, arvonimi, tutkinto ja virkatehtävä. Äänestäjä merkitsee selvästi rastin sen ehdokkaan
kohdalle, ketä äänestää.

Ääntenlasku

Ennakkoäänet lasketaan jo ennen kuin varsinaisen vaalipäivän äänestys päättyy. Vaalitulos ilmoitetaan vaalipäivän

Karl Filip Tillman 1870–1893
Elis Tillman 1895–1909
Aatu Laitinen 1911–1923
Jaakko L. Seppänen 1925–1938
Veli Eeli Laitinen 1939–1952
Pentti J.P. Seppänen 1953–1962
Torsti Saraste 1963–1978
Ilmo Pulkamo 1978–1995
Heikki Karvosenoja 1995–2000
Vesa-Pekka Koivuranta 2001–2012
Jouni Riipinen 2013–2015
Kari Yliräisänen 2016–2020
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TALVIALLAKKA | Tapahtumat

Tarkemmat tiedot kulloinkin lähipäivien tapahtumista näet Uusi Rovaniemi -lehdestä
keskiviikkoisin ja www.rovaniemenseurakunta.fi
ROVANIEMEN KIRKKO
Messu kirkossa sunnuntaisin klo 10.
Arki-illan ehtoollinen
keskiviikkoisin klo 18.

Rovaniemen kirkko 70 vuotta,

osa ll

SOVITUKSEN TEEMA Rovaniemen kirkossa huipentuu
tornin kärjessä olevaan suomalaisittain ainutkertaiseen
punaiseen neonristiin, joka sytytettiin ensi kerran 24.12.
ja 31.12.1949. Illan, yön ja kaamoksen pimeydessä loistavan ristin taustalla ”lienee ehkä ollut ajatus seurakunnan
sisäisestä sovinnosta ja rauhasta”. Samalla se on merkki
kirkon julistamasta maailman synnit sovittaneesta rakkaudenverestä ja sovinnosta, jonka Kristus oli valmistanut Jumalan kanssa ristinsä veren kautta kuten punaisen
neonristin sanomaa kuvattiin kirkon vihkiäisiin tehdyssä
esittelylehtisessä. (s. 62 Risti ja lähde)
Yhdysvaltain ja Ruotsin luterilaisten kirkkojen toiveiden
mukaan kirkkoon sijoitettiin heidän jälleenrakennustyölle
antamasta avusta kertovat kiitostaulut. Kirkon sisääntuloaulan sisääntuloaulan seinälle kiinnitetyissä Kittilän vihreästä
marmorista valmistetuissa tauluissa kerrotaan, että kirkko
on pystytetty Amerikan Yhdysvaltain luterilaisten kristittyjen
uskonrakkauden tehokkaalla myötävaikutuksella ja Ruotsin
evankelis-luterilaiset seurakunnat ovat antaneet arvokasta
apuaan urkujen, kellojen ja kattokruunujen hankintaan sekä
kirkon taiteelliseen koristeluun.
Samaan aikaan reilussa viikossa urakoitiin Napapiirin
Maja, joka valmistui 11.6.1950 rouva Eleanor Rooseveltin
vierailun kunniaksi. Vanha Napapiirin maja eli ”Rooseveltin
maja” pystytettiin vuonna 1945 kuolleen Yhdysvaltain presidentin Franklin Rooseveltin lesken ja ihmisoikeusaktivisti Eleanor Rooseveltin Rovaniemellä vierailun kunniaksi.
Rouva Roosevelt tuotiin suoraan Rovaniemen lentokentältä
Napapiirille ja hän sai ensimmäisenä erikoisleiman korttiin,
jonka lähetti silloiselle Yhdysvaltain presidentille Harry S.
Trumanille. Viikossa rakennettu maja tehtiin urakalla suoraan Ounasjoen uitosta nostetuista hirsistä. Majan sisällä
oleva takka edustaa Ferdinand Salokankaan muotokieltä.
Rakennus on suojeltu asemakaavassa ja remontoitu viime
syksynä juhlavuottaan 2020 varten.
Noora Hietanen
Lähteitä:
Eino Mäkisen Rovaniemi – kirkko ja seurakunta,
kyrkan och församlingen (1954),
Risti ja lähde – Rovaniemen kirkon juhlakirja (2000)
www.businessrovaniemi.ﬁ/vuonna-1950-valmistunutrooseveltin-maja-remontoidaan-taysin-kesan-aikana/
www.santaclausvillage.info/ﬁ /info/
joulupukinpajakylan-napapiirinhistoria/

ROVANIEMEN KIRKKO

26.2. klo 18 Tuhkakeskiviikon messu.
1.3. klo 18 Matkaan kutsu
-konsertti. Wenhao Zhang, Maie
Kuusik. Pääsylippu 10 €.
8.3. klo 17 OMA-messu, jatkot
kryptassa iltapalan merkeissä.
9.3. klo 19 pianokonsertti, Kalle
Peura. Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €.
12.3. klo 19 kanttoreiden YVkonsertti. Vapaa pääsy, kolehti
Yhteisvastuulle.
14.3. klo 12 konfirmaatiomessu.
15.3. klo 18 Tuomasmessu, Aki
Hätinen, Heikki Kerätär, Joona
Saraste.
16.3. klo 19 Laulun Voimaa –
yhteislaulukonsertti. Yhteistyössä
YLE:n ja Kirkkopalveluiden kanssa.
Kuorot Spring of Joy ja Valonlähde.
Vapaa pääsy.
22.3. klo 17.30 ehtoolliskirkko,
Rauhanyhdistyksen
Marianpäiväseurat.
23.3. klo 19 Liedkonsertti, Maiju
Vaahtoluoto mezzosopraano ja
Mirva Helske piano.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €.
27.3. klo 19 kevätkonsertti, Tapani
Heikinheimo sello, Maria AlaHannula piano, avustaa Amanda
Sitomaniemi ja Anna-Liisa
Koponen, sello. Yhteistyössä Lapin
Musiikkiopiston kanssa. Vapaa
pääsy, käsiohjelma 10 €.
29.3. klo 18 ”Vedet jo virratkaa”hyväntekeväisyyskonsertti Etiopian
vammaisten hyväksi, Olli Pylkkänen
ja RoiMu. Pääsylippu 10 €.

KESKIKAUPUNKI
26.2. klo 13 Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus srk-keskuksessa ja klo
18 Norvajärvellä miesten saunailta,
isäntänä Markku Kukkonen. Lähtö
klo 17.30 srk-keskuksen pihalta.
27.2. klo 12 soppatykkitempaus
Lordin aukiolla.
9.3. klo 18 srk-keskuksessa
Vanhemmuus äidin ja naisen
näkökulmasta-ilta.
11.3. klo 13 srk-keskuksessa
Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus
ja klo 18 Norvajärvellä miesten
saunailta, isäntänä Aki Hätinen.
Lähtö klo 17.30 srk-keskuksen
pihalta. Klo 18.30 Yhteisvastuun
Lipaskeräys Lappi-Areenalla, Mestis–
jääkiekko-ottelussa RoKi–SaPKO.
13.3. klo 18 srk-keskuksessa Talvisodan päättymisen 80-vuotismuistojuhla, kahvit alkaen klo 17.
14.3. klo 14-16 Yhteisvastuun
Riemukierroshiihto Kirkkolammella.
23.3. klo 13 Luottamusta Sanastaryhmä Pohjois-Suomen syöpäyhdistyksen tiloissa, Korkalonkatu 18.
25.3. klo 13 Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus srk-keskuksessa ja klo
18 Norvajärvellä miesten saunailta,
isäntänä Heikki Kerätär. Lähtö
klo 17.30 srk-keskuksen pihalta.
26.3. klo 12 soppatykkitempaus
Lordin aukiolla.

Kuusik. Vapaa pääsy.
22.3. klo 10 messu kappelissa,
saarna Tero Saapunki. Kirkkokahvit.
29.3. klo 13 messu kappelissa.

OUNASJOKI
1.3. klo 11 Sinetän kappelissa
virsikirkko. Kirkkokahvit.
12.3. klo 17 Tuhnajan kinkerit Eila ja
Tauno Moilasella, Ollilanvaarantie 28.
14.3. klo 11 Marrasjärven kinkerit Armi
Seitamäellä, Marrasjärventie 1236.
15.3. klo 11 Sinetän kappelissa
messu ja kirkkokahvikinkerit.
22.3. klo 11 Meltauksen kappelissa
messu, Gideonit. Kirkkokahvit.
29.3. klo 11 Sinetän kappelissa
messu.
31.3. klo 18 Meltauksen kappelissa
Musiikki-ilta, kolehti Yhteisvastuulle.

OUNASVAARA
1.3. klo 10 koko perheen
Yhteisvastuu-brunssi kappelissa.
8.3. klo 15 kappelissa messu.
12.3. klo 18 kappelissa Tulkoon tie
sinua vastaan-kappeli-ilta.
22.3. klo 15 messu kappelissa.
28.3. klo 17 kappelissa varhaisnuorten Donkkis Big Night.
29.3. klo 15 kappelissa nuorten
messu.

ALAKEMIJOKI
26.2. klo 18 Rautiosaaren kinkerit
Irja ja Ari Körköllä, Körköntie 12.
27.2. klo 17.30 kappelissa Tulkoon
tie sinua vastaan - kappeli-ilta.
5.3. klo 14.30 kappelissa
erityisdiakonian Kahviporinat ja
klo 17 Muurolan kinkerit Ruikan
erän toimitalolla.
8.3. klo 10 kappelissa messu.
11.3. klo 18 Alakorkalon kinkerit
Riitta Niskalla, Vainiolanmutka 31.
22.3. klo 10 kappelissa messu.
26.3. klo 17.30 kappelissa Tulkoon
tie sinua vastaan-kappeli-ilta.
27.3. klo 17 kappelissa varhaisnuorten Donkkis Big Night.

avoinna matkailijoille ja hetken hiljentymistä kaipaaville
tiistaisin ja torstaisin klo 12-15
keskiviikkoisin klo 12-18.30

26.2. klo 18 Auttin kappelissa ja klo
19.30 Viirin kappelissa
tuhkakeskiviikon iltakirkko.
29.2. klo 18 Auttin kappelissa Kohti
pääsiäistä-yhteislaulutilaisuus
yhteistyössä Viirin
Rauhanyhdistyksen kanssa, Topi
Litendahl, Olli Pohjonen, musiikissa
Veikko Virtanen ja nuortenkuoro
Ukkometsot.
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.
22.3. klo 10 Auttin kappelissa
kappelikinkerit ja klo 12 Tennilän
Kylätalolla historiikki ja kuvaus
Tennilän diakoniatoimikunnan
työstä vuosien varrelta, Sirkka
Karjalainen.

SAAREN-NAMMANKYLÄT
1.3. klo 11 Aapakirkossa messu ja
klo 13 Jouttikeron kappelissa messu.
5.3. klo 18 Aapakirkossa Virsikirjatutuksi-lauluilta.
8.3. klo 11 Aapakirkossa messu.
10.3. klo 17 Jouttikeron kappelissa
virsi-ilta Yhteisvastuukeräyksen
merkeissä.
11.3. klo 18 Perunkajärven kinkerit
Hellevi ja Veli Tervon kotona,
Perunkajärven Itäpuolentie 801.
14.3. klo 10 Misin kinkerit Misin
koululla.
15.3. klo 11 Aapakirkossa messu ja
klo 13 Jouttikeron kappelissa messu.
18.3. klo 18 Alanamman kinkerit
Maija Rapakon kotona,
Rantaraitti 10.
19.3. klo 18 Aapakirkossa
Virsikirja-tutuksi-lauluilta.
22.3. klo 11 Aapakirkossa messu.
29.3. klo 11 Aapakirkossa ja klo 13
Jouttikeron kappelissa messu ja
kappelikinkerit.
31.3. klo 13 Tavataan kylillä-kyläilta
Jouttikeron kappelissa Nammankylien tiistaikerhon yhteydessä.

VANHEMMUUS
ÄIDIN JA NAISEN
NÄKÖKULMASTA

Made
Aiheesta alustavat :
Eija Pelkonen , äiti, sijaisäiti,
opettaja
Tiina Lappalainen, äiti,
Tyttöjen talon johtaja

with

Love
MAALIS 9 • 18:00
SEURAKUNTASALI
RAUHANKATU 70

ALUSTUS AIHEESTA JA
KESKUSTELUA

KORKALOVAARA
1.3. klo 13 messu kappelissa.
Kirkkokahvit.
8.3. klo 13 messu kappelissa.
Kirkkokahvit.
14.3. klo 17 saksankielinen messu
kappelissa.
15.3. klo 13 messu kappelissa,
Gideonit. Kirkkokahvit, ja klo 14
kappelissa Kahvikonsertti,
Gaudium-yhtye, johtaa Maie

YLÄKEMIJOKI

ILTAPALABUFFA 10 € TAI
KAHVI/TEE + 1 TARJOTTAVA 3 €

YHTEISVASTUUN
HYVÄKSI

HEPREAN
ALKEISKURSSI

torstaisin klo 18.30-20 kirkon kryptassa.
Kurssille osallistuminen ei edellytä aiempaa opiskelua.
Tule opiskelemaan nykyheprean perusteita!
Opettajana Asi Eshed
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Lätkää Lapissa YV-keräyksen
merkeissä RoKin pelissä
JOUNI HAGSTRÖM

Toimitusjohtaja Pekka Kankaanranta ja RoKi ovat mielellään mukana yhteisvastuutempauksessa
vanhemmuuden tukemiseksi.

VOITOKAS helmikuun alkupuoli siivittää RoKin runkosarjapelejä ja nähtäväksi jää miten
Mestiksen tilanteet ratkeavat
kauden edetessä.
– Pudotuspeleihin pääsee
varmuudella kahdeksan parasta
joukkuetta. Sijoilla 11 ja 12 olevat
joukkueet pelaavat karsintapelit.
Runkosarjan viimeiseen peliimme
sovittiin yhteisvastuutempaus.
Seurakunta teki aloitteen ja RoKi
suhtautui siihen myönteisesti ja
lähdimme mukaan erittäin tärkeää
asiaa tukemaan, RoKin toimitusjohtaja Pekka Kankaanranta

kommentoi.
Yhteisvastuukeräys toteutetaan
tänä vuonna vanhemmuuden
tukemiseksi kaikkialla Suomessa
sekä sen lisäksi ulkomaisilla katastrofialueilla. Yhteisvastuukeräys
jalkautuu jäähallillekin eli LappiAreenalle perinteisten markettien
ja ostoskeskusten lisäksi. RoKin
pelissä nähdään yhteisvastuusta
kertova info, pari lipaskeräystä tekevää ihmistä yhteisvastuuliiveissään sekä lisäksi yhteisvastuumaskotti, joka luistelee Lappi-Areenan
jäällä.
– RoKi lähti mielellään mukaan

ja varsinaisen tempauksen lisäksi
ennen ottelua viestitään, että yhteisvastuukeräys toteutetaan myös
täällä meillä jäähallilla, Kankaanranta kuvailee.
Ennakkohuhuissa ja -puheissa
jo arvuutellaan kuka YV-luistintaituri mahtaakaan olla!
Noora Hietanen

11.3. klo 18.30 Mestiksen
jääkiekko-ottelu RoKi – SaPKO.
Liput: www.ticketmaster.fi /
artist/roki-lippuja

Yhteisvastuukeräys tukee vanhemmuutta. Useimmissa jääkiekkoilevissa
perheissä vanhempien ja huoltajien tuki junioreille yleensä
kyytijärjestelyissä on mittaamattoman arvokasta työtä.

Riemukierroshiihto-tapahtuma
kasvaa ja monipuolistuu
YHTEISVASTUUKERÄYS

Vielä ehtii
ilmoittautua
– Riemukierroshiihto-tapahtuman ajatuksena on alusta lähtien

Rovaniemen seurakunta

ollut kutsua hiihtäjiä, jotka ovat
hankkineet itselleen sponsoreita, tukijoita. Ja tulot ovat tulleet
Yhteisvastuukeräykselle, Markku
Kukkonen kertoo.

Rovaniemen seurakunta

Markku Kukkonen muistuttaa, että hiihtäjäksi ehtii vielä ilmoittautua, joko soittamalla Diakoniatoimiston
toimistosihteeri Aila Jäntille 040 583 0966 tai ilmoittautumalla paikan päällä tapahtumassa 14.3. Mari
Pohjanen puolestaan kertoo, että hiihtostartti tapahtuu joulupukin lähettämänä klo 15.30.

rovaniemen_seurakunta
lapset_ja_perheet_roisrk
katutaso.nuorisokahvila
Roisrkmusiikki
korkalounas
roisrknuoret
Sc: ErkkaJenni
@korkalounas
@nuorisokahvilakatutaso
@Rovaniemenseurakunta
@Diakonia Rovaniemen seurakunta
@lastenjaperheidenrovaniemenseurakunta

JOUNI HAGSTRÖM

viettää 70-vuotisjuhlavuottaan.
Riemukierroshiihto-tapahtuma
tuo iloa jo 30. kerran.
Kirkon tehtävissä pitkään
toiminut johtava diakoni Markku
Kukkonen kertoo Yhteisvastuukeräyksen muuttuneen ajan
myötä.
– Suurimpana muutoksena
ovelta ovelle tapahtuva listakeräys
on vähentynyt ja tilalle ovat tulleet
erilaiset tempaukset. Kaduilla ja
marketeissa toteutettava lipaskeräys on keskeisin keräysmuoto.
Keräyksen aihe vaikuttaa myös
halukkuuteen osallistua keräykseen.
– Mitä enemmän aihe koskettaa
ihmisiä, niin sen myötä lahjoitetaan enemmän. Ihmiset laittavat
mielellään tukensa keräyksiin,
jotka liittyvät lapsiin ja perheisiin
sekä heidän tukemiseensa.
Yhteisvastuukeräyksillä on saatu
paljon hyvää aikaan.
– Keräysvaroin seurakunta
käynnisti 1994 Irti Arjesta -perheleiritoiminnan, yhteistyössä kaupungin ja maalaiskunnan kanssa.
Perheleiritoiminta jatkuu edelleen.
Myös Saman Väylän varrella
-hankkeeseen saatiin keräysvaroja
1999. Vuoden 2014 keräyksen

varoilla kehitettiin saattohoitoa ja
Rovaniemellä käynnistyi saattohoidon tukihenkilötoiminta, joka
jatkuu.

Rovaniemen seurakunta sosiaalisessa mediassa

Kisajuontajina toimivat radio
RovaDeistä tutut äänet, Jenniina
Heikkilä ja Pasi Kokko.
Koko perheen Riemukierroshiihto-tapahtuma on vuosi
vuodelta laajentunut ja ohjelma
monipuolistunut. Kirkkolammen
ympäristö tarjoaa klo 14–16.30
aikana runsaasti tekemistä mm.
perheille lumenveistoa, mäenlaskua, kepparirata, makkaraa ja
kahvia, Karvakaverit ja joulupukki
paikalla, mutta myös seurakuntakeskuksen sali täyttyy toiminnasta,
tarjolla on muun muassa jättihyrrän pyörityskilpailu sekä pehmonoppa-arvonta. Esillä on myös
lelutaiteilija Pentti Kinnusen
Yhteisvastuu-lelunäyttely.
Riemukierroshiihto täyttää tänä
vuonna tapahtumana jo komeat
30 vuotta. Tervetuloa mukaan!
Riemukierroshiihto-tapahtuma
Kirkkolammella ja seurakuntakeskuksessa lauantaina 14.3.
klo 14-16.30
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2.-3.3. Hiihtoloman leiripäivät
Ounasrinteen kappelilla klo 9-15.30. Vietetään leppoisia lomapäiviä yhdessä askarrellen, musisoiden,
pelaillen, ulkoillen, kokkaillen ja höpötellen. Leiripäivät ovat kaikille kaupungin alakoululaisille, eikä
maksa mitään! Syömme lounaan ja välipalan. Max 20
lasta mahtuu mukaan.

Donkkis Big Night- illat
varhaisnuorille keväällä 2020!
Kevätkausi käynnistyy! 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
järjestetään klo 17-19.
Muurolan kappelilla 27.3., 24.4. ja 22.5.
Ounasrinteen kappelilla 28.3., 25.4. ja 23.5.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset ohjaajiksi Jenniina
Heikkilä 040-7300153 tai
Juho Rinne 040-3582135.

VÄRITYSTEHTÄVÄ | Piirros Inkeri Kinnunen

TULKOON TIE SINUA VASTAAN

Kappeli-ilta
Muurolan kappelissa
27.2. klo 17.30

Iloa vanhemmuudesta.
Jaamme yhdessä iloa lapsista ja
vanhemmuudesta sanoin ja sävelin.
Mukana tyttökuoro Lumitähdet
Kuuntele: rovaniemenseurakunta.fi/Hengelliseen kasvuun

www.rovaniemenseurakunta.ﬁ

Miesten saunaillat
Norvajärvellä

DIAKONIAN
KEITTOPÄIVÄ
Korkalovaaran kappelilla

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.

keskiviikkoisin klo 11-13
Aikuiset 3 €
Lapset alle kouluikäiset
ilmaiseksi

Järjestää diakoniakorttelitoimikunta
Tervetuloa!
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JOUNI HAGSTRÖM

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

Rovaniemen seurakunnan kirkkoherranviraston arkistossa on arkistoituna kirkonkirjoja vuodesta 1860 lähtien.

LUKUKAUSIMAKSU 40€
Kävitpä sitten kerran tai
kolme kertaa viikossa!

Kirkonkirjoja
maakunta-arkistoon
ROVANIEMEN
KIRKKOVALTUUSTO päätti

myöntää luvan siirtää Oulun
maakunta-arkistoon maksuttomaan säilytykseen yli 100 vuotta
vanhemmat kirkonkirjat ja muut
seurakunnan pysyvästi säilytettävät asiakirjat, yli 40 vuotta vanhat
digitoidut kirkonkirjat ja 40 vuotta
nuoremmat kirkonkirjat, 100 vuotta nuoremmat seurakunnan muut
pysyvästi säilytettävät asiakirjat ja
perhelehdet vuosilta 1963–2004.
Kirkkojärjestyksen mukaan 100
vuotta vanhempia kirkonkirjoja ja
muita pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja voidaan kirkkovaltuuston

tai seurakuntaneuvoston suostumuksella tallettaa arkistolaitokseen.
Lisäksi on mahdollista tallettaa myös
100 vuotta nuorempia kirkonkirjoja,
jos ne on digitoitu osaksi kirkon
yhteistä jäsenrekisteriä (Kirjuri).

Asiakirjojen omistusoikeus
säilyy tallettajalla
Kirkkohallitus linjasi 2012, että
maksuttomasti voidaan maakunta-arkistoon sijoittaa yli 100 vuotta
vanhemmat kirkonkirjat ja yli 100
vuotta vanhat muut seurakunnan
pysyvästi säilytettävät asiakirjat
sekä yli 40 vuotta vanhat kirkonkir-

LISÄTIETOJA:
Mira Uimaniemi
puh. 040 6538 415

Seuraa meitä Facebookissa:
Rovaniemen seurakunnan
lapsi- ja perhetyö

jat, jos ne on digitoitu. Lisäksi maksulliseen säilytykseen voi siirtää 40
vuotta nuoremmat kirkonkirjat ja
100 vuotta nuoremmat seurakunnan muut pysyvästi säilytettävät
asiakirjat.
– Rovaniemen seurakunnan
kirkkoherranviraston arkistossa on
arkistoituna kirkonkirjoja vuodesta
1860 lähtien. Vanhemmat kirkonkirjat on siirretty vuonna 1987 Oulun
maakunta-arkistoon. Siirrettävät
kirjat on digitoitu, eikä niitä enää
tarvita päivittäisessä työskentelyssä
kirkkoherranvirastossa, projektisihteeri Paula Niemelä kertoo.
Noora Hietanen

Kirkonkirjakuvaukset
Rovaniemen seurakunnassa

Seurakuntakeskus

ROVANIEMEN seurakunnan
kirkkoneuvosto myönsi
Peräpohjolan Sukututkijat
ry:lle syksyllä 2019 luvan kuvata
alkuperäisestä aineistosta julkiset eli yli 100 vuotta vanhat
kirkonkirjat sekä yli 50 vuotta
vanhat kuolleiden luettelot
sukututkijoiden käyttöön.
– Tähän asti kirkonkirjat on
digitoitu mikrofilmeiltä, mutta
nyt Kansallisarkistosta ei enää
ole ollut saatavilla mikrofilmikopioita vuoden 1900 jälkeiseltä
ajalta. Sen vuoksi ainut mahdollisuus saada tämä puuttuva
aineisto digitoitua oli kuvata ne
alkuperäisistä kirkonkirjoista,
Peräpohjolan Sukututkijat ry:n
puheenjohtaja Ari Huhtala
kertoo.
Kuvaukset suoritettiin viime
lokakuussa ja materiaalia kertyi
yhteensä 7 500 värikuvaa eli
kirkonkirjan aukeamaa. Samalla, kun kuvattiin vuoden 1 900
jälkeinen puuttuva aineisto, kuvattiin myös kaikki vanhemmat
virastossa olleet kirkonkirjat.

Seurakuntakeskuksen remontin

– Näin saatiin kuvattua erittäin laadukas värikuva-aineisto
korvaamaan mikrofilmeiltä
aikaisemmin digitoidut, paikoin
hyvinkin epäselvät kuvat. Kaiken
kaikkiaan kuvattiin seurakunnan
rippikirja-aineisto vuosilta 18581911 sekä syntyneiden, vihittyjen ja vierasseurakuntalaisten
luettelot vuoteen 1918 asti ja
kuolleiden luettelot vuoteen
1968 asti, Huhtala luettelee.
Kuvattu aineisto talletetaan
sukututkijoiden käyttöön Suomen Sukuhistoriallisen Seuran
(SSHY) palvelimelle. Palvelimella
on tällä hetkellä kuvat yli 7
miljoonasta suomalaisten seurakuntien kirkonkirjojen sivusta.
Kuvattu aineisto on lahjoitettu
myös Rovaniemen seurakunnalle. Sukututkijat kiittävät
seurakuntaa saamastaan kuvausmahdollisuudesta. Seurakunta
ja sukututkijat voivat omissa
töissään hyödyntää saatuja
hienoja kuvaustuloksia, Huhtala
kiittelee.

Sinetän kappeli, Kittiläntie 2177
Viirinkankaan kerhotila, Keltakangas 2

WWW.ROVANIEMENSEURAKUNTA.FI/
ILMOITTAUTUMISET

muuttaa määräajaksi

yhteydessä seurakuntatoimistot
siirtyvät väistötiloihin syksyllä
2020. Rovaniemen seurakuntakeskuksen remontti alkaa
syksyllä ja kestää noin vuoden,
suunnilleen syyskuusta 2020
syksyyn 2021.
Seurakuntakeskuksen kaikki tilat
osoitteessa Rauhankatu 70
muuttavat Koskikadun ja
Valtakadun kulmaan:
• seurakuntatoimistot eli kirkko-

OMA-MESSUT
sunnuntaisin klo 17 kirkossa.

herranvirasto, diakonia- ja taloustoimisto sekä Lapin IT-tuki,
• seurakuntasali ja Ruustinna-

8.3., 5.4., 19.4.,
3.5., 17.5.

kahvila sekä keittiö suljetaan,
eikä niitä voi käyttää tai
vuokrata remontin takia.

Jatkot kryptassa
iltapalan merkeissä.
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MAAILMA LÄHELLÄ MEITÄ | Lähetystyö

Vedet jo v irratkaa
– OP & RoiMun gospelfolkia Etiopian vammaisten hyväksi 29.3.
HYVÄNTEKEVÄISYYSKONSERTILLA

halutaan tuoda Etiopian vammaisten tilannetta esiin
ja myös kerätä tarkoitukseen aineellista tukea, tietysti
yleisön suosiollisella avustuksella. Rovaniemen kirkossa on tarjolla gospelhenkistä folkia ja kansanmusiikkia
Suomesta, Etiopiasta, Etelä-Afrikasta sekä Amerikan
mantereilta. Tilaisuudessa esiintyvän kuusihenkisen OP & RoiMu -bändin kapellimestarina häärii
monipuolinen muusikko ja kitaristi Olli Pylkkänen
(kontrabasso). Lisäksi bändissä esiintyvät juurevana
bluestulkkina tunnettu Jussi Nykänen (laulu, huuliharppu, kitara), RoiMu yhtyeen perustaja ja harmonikkataituri Tarja Alakörkkö (harmonikka, harmoni,
laulu), monipuolinen laulun taitaja Fanni Alakörkkö,
rytmin taitava takaaja Leevi Alakörkkö (lyömäsoittimet, kitara), sekä kokenut viulisti Mikko Ahvenjärvi.
Bändille tarjoaa välilepuutusta kehitysvammaisten Me
Itse –järjestön Lapin Metkat alueryhmän musiikkiryhmä etiopialaisen laulun muodossa; Vedet jo virratkaa!!

ETIOPIA on myönteisistä kehitysaskeleistaan ja vaikkapa pääministerinsä Nobel-palkinnosta huolimatta
edelleen yksi Afrikan köyhimmistä maista. Sadan
miljoonan väestö kamppailee karussa, ilman meriyhteyksiä olevassa maassa, jossa n. miljoona ihmistä kärsii
vuosittain nälästä, yleensä kuivuudesta mutta välillä
myös liioista sateista johtuen. Väestön keskiansio on 70
euron tasolla kuukaudessa, mikä tarkoittaa että kylissä
ja maaseudulla on selvittävä pikemmin euroilla kuin
kympeillä. Tästäkin johtuen elämä on erityisen vaikeaa kaikkein heikoimmassa asemassa oleville, eritoten
vammaisille ihmisille ja myös monille naisille.
Olli Pylkkänen on kokenut kitaristi ja basisti, joka soittaa
hyväntekeväisyyskonsertissa kontrabassoa.

SUOMEN LÄHETYSSEURA on tehnyt Etiopiassa
pitkäjänteistä työtä, siellä toimivan luterilaisen Mekane
Jesus kirkon apuna ja rinnalla. Työn painopiste on
kirkon varsinaisen toiminnan vahvistuessa siirtynyt syrjityimpien erityisryhmien tukemiseen. Uraa
uurtavaa työtä on yhdessä Suomen valtion kehitysavun
kanssa tehty kuurojen koulutuksen ohella mm. pro-

jekteissa, jotka tukevat paikallisia toimijoita ottamaan
itse vastuuta vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten
aseman parantamiseksi. Sain itse tutustua 2016 kesällä
Pohjois-Etiopiassa sijaitsevassa Dessien kaupungissa
käynnistyneeseen hankkeeseen, jossa Lähetysseuran
tuella tarjotaan päivätoimintaa yksinhuoltajien varassa
oleville kehitysvammaisille lapsille. Viime vuonna
hanke on laajentunut tukemaan seksuaalisesti hyväksikäytettyjen vammaisten naisten selviytymistä paremman elämän alkuun. Toiminnan puitteet ovat hyvin
vaatimattomat, mutta alkuun on päästy ja elämään
saatu toivoa, kuten sain esim. vammaisten ihmisten
silmistä lukea.
Juha-Matti Kivistö
Konsertin järjestämisestä vastaa Rovaniemen seurakunnan lähetystyö ja sinne on vapaa pääsy. Tarjolla on
käsiohjelmia 10 euron hintaan, siis Etiopian Dessien
vammaisten hyväksi. Tervetuloa kirkkoon sunnuntaina
29.3. klo 18!

Kun monivammainen 7-vuotias Rushda-tyttö pääsee
päiväkeskukseen, hänen yksinhuoltajaäitinsä Tsehay käy
torilla ja asioilla.

ENGLISH SUMMARY |
Parish vicar election

Applicants are required to have diverse
experience in parish work, leading and
developing action and personnel as well as
strategic planning in a large work community. Other requirements are the ability to
cooperate, skills in networking, managing
large entities and knowledge in communication. The position requires spiritual
leadership, theological scholarship, an
ecumenical approach and good language
skills. Those who sent an application for
the position of parish vicar of Rovaniemi
before the end of the application period on
February 17th by 3 pm are:
Kesti Heini, chaplain of common parish
work, Rovaniemi
Kinnunen Ilari, regional chaplain,
Rovaniemi
Kotila Lauri, pastor, Helsinki
Kuusela Hanna, parish vicar, Sodankylä
Litendahl Topi, regional chaplain,
Rovaniemi
Tepsa Pentti, parish vicar, Kemijärvi
Törmänen Tuomo, parish vicar,
Taivalkoski

Petri Keihäskoski:
“We should support
cooperation between
church and schools”

Keihäskoski is a 50-year-old
officer in the Lapland Air
Command, a commandant
in the Rovaniemi garrison
and a captain. He is a member
of the Rovaniemi city council, the

audit committee and the family and youth
division as well as a deputy member of the
parish council, a member of the regional
council in Korkalovaara-Ounasjoki, a
board member of RoKi Hockey Oy, and
chairman of Rovaniemen Rintamaveteraanit ry (veteran union, supporting member). He acts as a presenter and master of
ceremonies in many different events and
he has a wife, two daughters, a son and 10
godchildren. “Life has brought me
positions of trust and through
them I have been involved in
church life as well. My mission is to push all wheels
forward. The greatest
leadership is to serve the
group you belong to.”

Maria-Riitta Mällinen:
“Sometimes it is good to
pause and look another in
the eye”

Mällinen is a member of the
parish council and a deputy member of
the church vestry as well as a mother.
Mällinen is working as the deputy chairwoman of the Rovaniemi city board from January
1st to June 31st, 2020 and as
an advisor at PAM. “I would
like the church and the
parish to always be as open
as possible for everyone.
The most important thing is
that there are a lot of free and
inviting events for people. Even

though people might not attend all events,
it is important to have options for everyone
to come and participate. We should invite
parish members with no strings attached
and they should be free to be whoever they
are!”

The history of Lapland’s
children’s hospital

The hospital guard of the Lapland Hospital
District, Vesa Toivanen, has done a great
favour for the Lapland region by collec
ting historical knowledge, ground
plans and pictures and stories of
the Lapland children’s hospital.
The children’s hospital was
inaugurated when the expansion was completed in 1952
and it was in use until 1986.
The Lapland children’s hospital
fulfilled its mission and even
exceeded expectations, because
it was ahead of its time in its many
actions, care and practices. “My work
is a memoir and patient story of Lapland’s
children’s hospital,
which
did its best for
myself and
countless
other
Lappish
children to
ensure a
future even
in lacking
conditions,”
Toivanen says.

Event tips:
• Skiing event, March 14th, 12-4 pm
at Kirkkolampi for the Common
Responsibility Campaign to support
parenthood in Finland and in crisis
areas around the world. Different
events for all ages: inside the parish
centre is a drawing competition,
soft dice throwing and top spinning,
around the church pond is the
skiing event as well as grilled sausages, a stick horse track, downhill
sledding, snowshoeing, snowmen
and animals.
• Luonnon ja Lapin lauluja concert
(Songs of Nature and Lapland),
March 16th, 6 pm, Rovaniemi
church. Free entrance.
• Vedet jo virratkoon charity concert
(Let the Waters Flow), March 29th,
6 pm, Rovaniemi church: Olli Pylkkänen and RoiMu. Tickets
10 €. Proceeds from the concert will
go to a centre for the disabled in
Dessie, Ethiopia. The concert will
have folk and gospel music from
Finland, Ethiopia and South Africa.
• THE ROVANIEMI CHURCH is open
to travellers and those seeking silence on Tuesdays and Thursdays
12-3 pm and Wednesdays 12-6 pm.
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MUSIIKKIA |

Matkaan kutsu -konsertti
Rovaniemen kirkossa
su 1.3. klo 18
Wenhao Zhang ja Maie Kuusik
Pääsylippu 10€

MONILLE rovaniemeläisille tutuksi
tullut sopraano Wenhao Zhang ja pianisti
Maie Kuusik konsertoivat Rovaniemen
kirkossa sunnuntaina 1.3. klo 18 teemalla
Matkaan kutsu.
Wenhao Zhangia odottavat uudet haasteet pääkaupunkiseudulla. Tämä konsertti
on samalla eräänlainen matkaanlähtökonsertti, vaikkakin häntä kuullaan vielä huhtikuussa mm. kamarikuoro Aven solistina.
Wenhao Zang on opiskellut laulua
ensin Kiinassa ja sittemmin Pietarin
musiikkiakatemiassa, jossa hän teki laulun
loppututkinnon vuonna 2001 erinomai-

sin arvosanoin. Sen jälkeen hän palasi
Kiinaan, jossa toimi Tianjingin akatemian
laulunopettajana. Vuonna 2014 Wenhao
Zang muutti Rovaniemelle, jonne hänen
perheensä oli muuttanut jo aiemmin.
Rovaniemellä hän on aktiivisesti avustanut seurakunnan jumalanpalveluksissa ja
eri musiikkitilaisuuksissa. Tällä hetkellä
Wenhao opiskelee Oulun ammattikorkeakoulussa tavoitteena saada suomalaisen
laulupedagogin tutkinto. Oulussa hänen
laulun opettajanaan on Soile Isokoski.
Wenhao on esiintynyt Suomen lisäksi mm.
Hongkongissa, Taiwanissa, Indonesiassa,
Italiassa, Venäjällä, Virossa, Kiinassa ja
Ruotsissa. Kesällä 2019 Wenhao voitti suuren kansainvälisen laulukilpailun
Kiinassa.

Vapaa pääsy

KEVÄTTALVEN KONSERTIT
KIRKOSSA JA KAPPELEISSA
1.3. klo 18 Matkaan kutsu -konsertti kirkossa. Wenhao Zhang, Maie Kuusik. Pääsylippu 10€.
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 14 Korkalovaaran kappelissa Kahvikonsertti, Gaudium-yhtye, johtaa Maie Kuusik.
Vapaa pääsy.
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 kevätkonsertti, Tapani Heikinheimo sello, Maria Ala-Hannula piano,
avustaa Amanda Sitomaniemi ja Anna-Liisa Koponen, sello. Yhteistyössä Lapin Musiikkiopiston
kanssa. Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €.
29.3. klo 18 kirkossa ”Vedet jo virratkaa”- hyväntekeväisyyskonsertti Etiopian vammaisten
hyväksi, Olli Pylkkänen ja RoiMu. Pääsylippu 10 €.
31.3. klo 18 Meltauksen kappelissa musiikki-ilta Yhteisvastuulle. Sanna Peltola ja kuorolaisia.
Taksia saa käyttää.

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 1.4.2020 | Aineisto ma 16.3.2020.
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JOUNI HAGSTRÖM,

Ammattikorkeakoulututkinnon tehnyt Vesa Toivanen työsti Lapin Lastenlinna -teosta viitisen vuotta vartijan työnsä ja yliopisto-opintojensa rinnalla. "Astma-Vesanakin" tunnetun tutkijan
tausta on monipuolinen, hän on muun muassa sukua Rovaniemen seurakunnan ensimmäisille kirkkoherroille Esaias Fellmanille ja Christian Castrenille. Toivasen tarina on kuitenkin vuorossa
vasta jatkossa, sillä hän valitsi Lapin Lastenlinnan etusijalle.

Lapin Lastenlinnan
legendaarinen tarina
– osa seurakunnankin historiaa
LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN vartija
Vesa Toivanen on tehnyt suuren palveluksen Lapin maakunnalle kootessaan Lapin
lastensairaalan historiatietoja, pohjapiirustuksia ja valokuvia sekä tietysti tarinoita.
Lapin lastensairaala vihittiin käyttöön
laajennusosan valmistuttua 1952 ja se oli
toiminnassa 1986 asti.
– Teokseni on muistokirjoitus ja potilaskertomus Lapin Lastenlinnasta, joka teki
kaikkensa itseni ja lukemattomien muiden
lappilaisten lasten tulevaisuuden pelastamiseksi puutteellisissakin oloissa, Toivanen
toteaa.
Lapin lastensairaala täytti tehtävänsä ja
jopa ylitti odotukset, sillä se oli monissa
toiminnoissaan ja hoidoissaan sekä käytännöissään aikaansa edellä.
– Lapin Lastenlinnan menestystarina
kertoo meille ja tulevillekin sukupolville
kuinka hyviä tuloksia voidaan saada aikaan
yhteisin ponnistuksin yhteisten tavoitteiden
eteen myös erittäin haastavissa olosuhteissa,
Toivanen muistuttaa.
Lapin lastensairaalan kuntainliiton
puheenjohtajan Viljo Heinon mukaan ”lastensairaalan välillisen hyödyn ymmärtävät
parhaiten ne entiset potilaat, jotka täy-

si-ikäisiksi ehdittyään kykenevät tekemään
työtä yhteisen pohjoisen maakuntamme
hyväksi”.
– Vaikka sairaalan toiminnan päättymisestä on kulunut jo vuosikymmeniä, se
elää meissä jokaisessa entisessä potilaassa,
jonka henki tai terveys on siellä pelastettu,
Toivanen kiittelee.

Kastetilaisuuksia käytävillä

Keskosena syntyneestä tulleen ilmoituksen jälkeen vauvaa lähdetiin hakemaan
ambulanssilla ja joskus kelirikon aikaan
hyvin hankalissa olosuhteissa. Hätäkasteet
kuuluvat lastensairaaloiden arkeen.
Lapin lastensairaalan osaston käytävällä
järjestetyistä kastetilaisuuksista on jäänyt
jälkipolville muistoksi myös valokuvia.
Eräässä myös kirjaan painetussa kuvassa on
kaksi vauvaa, toinen todennäköisesti äitinsä
ja toinen hoitajan käsivarsilla ja heidän vieressään on Rovaniemen seurakunnan pappi.
– Kuuluisien ”kolttakolmosten” ristiäisiä
vietettiin Lapin Lastenlinnassa ja tilaisuus
oli tuon ajan suuri tapaus, Toivanen kuvailee.
Kolttakolmosten kastetilaisuudesta otetussa kuvassa onkin yli kymmenen ihmistä

osaston kerroshallissa.

Viimeiselle matkalle

Lapsipotilaiden kuolemat olivat raskaita
kokemuksia niin hoitavalle henkilöstölle
kuin tietysti myös vanhemmille, joiden
toistensa kohtaamiset olivat vaikeita ja haasteellisia tilanteita. Kuolema oli kuitenkin
käsittelyltään luonnollisempi ja vähemmän
etäännytetty tapahtuma verrattuna nykyaikaan.
– Hoitajat pitivät kuolemaa luonnollisena
varsinkin, jos lapsi oli kuolemansairas eikä
mitään ollut enää tehtävissä. Joskus kauempaa kotoisin olevien ja kuolemaa tekevien
lasten vierellä vietettiin koko työvuoro ja
pelättiin, etteivät vanhemmat ehdi enää
paikalle, Toivanen kertoo.
Kuolleen lapsen valmisteli ja kuljetti
sairaalakappeliin yleensä aina oma hoitaja, mitä pidettiin viimeisenä palveluksena
omalle pikkupotilaalle. Sairaalakappeli
oli yhdeltä nimeltään omaistenhuone ja
tosiasiassa pieni jäähyväishuone, jossa oli
arkkukoroke.

Unohtumattomat teokset

Moni Lapin lastensairaalan poliklinikal-

la vieraillut tai hoidettavana ollut muistaa
odotussalin seinälle ripustetun poroaiheisen
suuren taulun.
– Taulu on nykyään Lapin keskussairaalan henkilöstöravintola Karpalon seinällä.
Poliklinikalla on myös muistovitriini, jossa
on näytteillä lasten sairaanhoidossa ennen
vanhaan käytettyä hoitovälineistöä, Toivanen esittelee.
Erityiskiitoksensa Vesa Toivanen osoittaa
tutkimustyönsä yhteistyökumppaneille Satu
Alaraudanjoelle, Hannu Piriselle, Katariina Soudunsaarelle ja Simo Saarelalle.
Kiitokset kuuluvat tietysti myös kaikille
muille tutkimukseen osallistuneille ja Lapin
lastensairaalaan henkilöstölle, johon kuuluneista muistonsa vielä kertomattomat voivat
ottaa Vesa Toivaseen yhteyttä – tarinoita on
vielä taltioimatta ja työ jatkuu.
Noora Hietanen

Lapin Lastenlinna -historiateos julkistetaan
Lapin lastensairaalan kiinteistössä (Erkkilänkuja
2) lauantaina 29.2.2020 ja kaikille avoin yleisötilaisuus on klo 13-16. Tervetuloa! Lisätiedot ja
yhteydenotot: vtoivane@ulapland.fi

