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PÄÄKIRJOITUS | Kari Yliräisänen, kirkkoherra

Yhteinen korona-ahdinko
synnyttää myös uutta
Mikä on
sinun
elämäsi
tarkoitus?
POIKKEUSTILA ravistelee
terveellä tavalla kyseenalaistamaan sitä elämää, johon
olemme tottuneet, ja pohtimaan tarkoitusta. Kysymään:
Mitä järkeä tässä kaikessa
on? Ja: Miksi oikeastaan olen
täällä?
Jeremian kirjassa (29:11)
Jumala lupaa niin ikään
poikkeustilanteessa eläville israelilaisille: ”Minulla on omat
suunnitelmani teitä varten.
- Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.”
Jeesuksessa meillä on
iankaikkinen tulevaisuus ja
toivo. Jumalan suunnitelmat
koskevat kuitenkin myös tätä
elämää. Hän ei ole luonut
sinua elämään ajelehtien
elettyä tai puolikuollutta
elämää, vaan merkityksellistä
ja täyttä elämää suhteessa
Häneen ja toisiin.
40 päivän matka Rick
Warrenin Tavoitteena elämä
-kirjan parissa on sukellus
Jumalan hyviin suunnitelmiin elämällemme. Samalla
se haastaa pohtimaan,
Raamatussa annettuihin
tarkoituksiin peilaten, mikä
on se tarkoitus, joka Jumalalla on juuri sinun elämällesi.
Elämäsi tapahtumat, ilot, surut ja kärsimykset sekä toiset
ihmiset niin seurakunnassa
kuin sen ulkopuolella rakentuvat osaksi sitä tarkoitusta.
Tarkoituksensa tietäminen auttaa suuntaamaan ja
rajaamaan elämää nyt ja näkemään kaiken merkityksellisenä. Siksi sen tutkimiseen
kannattaa tarttua heti.
Milla Purosalo-Vandenbroucke

Lisätietoja 40 päivän
matkasta sivulla 10.

KANSALAISINA olemme matkanneet
korona-ajassa noin puolitoista kuukautta valtioneuvoston asettamien rajoitusten ja suositusten ohjaamina. Olemme
pitäneet turvaetäisyyttä toisiimme,
välttäneet kontakteja, tehneet työtä osin
myös etänä. Rajattu elämä on ajan myötä haastavaa, koska se ei täytä ihmisen
perustarvetta olla toisten yhteydessä.
KORONA on merkinnyt myös seurakunnan perustoimintojen vientiä tauolle
monin osin. Säännöllinen ryhmätoiminta: perhekerhot, ikäihmisten ja
kouluikäisten kerhot, rippikouluryhmät
ja kuorot sekä jumalanpalveluskokoontumiset ovat tauolla. Leirejä ja retkiä
on jouduttu siirtämään tai perumaan.
Näiden tarkoituksena on osaltaan ehkäistä vaarallisen, jopa tappavan taudin
leviämistä sekä siten suojata ja turvata
toistemme terveyttä ja elämää.
Ehkä voi sanoa, että etäisyyttä pitämällä ja toistemme välttelyllä olemme perin
oudolla tavalla noudattaneet Kultaista
sääntöä: ”Kaiken, minkä toivotte ihmisten teille tekevän, tehkää te samoin heille.
Karttelukäytäntöjä emme normaalioloissa
pidä tuon säännön mukaisina tapoina
toimia. Ihmiset on luotu toistensa yhteyteen.
KAIKKI sentään ei ole lakannut.
Edelleen lapsia kastetaan, pariskuntia
vihitään ja vainajat saatetaan siunauksella haudan lepoon. Toki näissäkin
noudatetaan 10 hengen kokoontumisrajoitusta. Jumalanpalveluksia toimitetaan
ja lähetetään radion ja striimauksen
kautta reaaliajassa seurakuntalaisille.
Ollaan siis kuitenkin koolla yhteisessä
rukouksessa Jumalan edessä.
Myös diakonia toimii palvellen keskusteluavulla, taloudellisilla avustuspäätöksillä sekä ruokapankilla. Diakonia
on varautunut myös siihen, että taloudellisen tuen tarve tulee lisääntymään.
Perheneuvonnan keskusteluja käydään
etäyhteyksin. Kirkkoherranvirasto palvelee puhelimella tai sähköpostilla tilattavilla asiakirjoilla. Hautatoimistoon voi
asioida puhelimitse. Kesätyöt hautatoimi

”

Meitä kantaa
Jumala,
meidän apumme.
(Ps 68)

käynnistää suunnitellusti.
Vaikka toimintoja on hiljaiselossa, on
tilalle syntynyt myös uutta. Toimintaa
on rohkeasti viety verkkoon ja otettu
nopeasti ns. digiloikka. Jumalanpalvelusten Virtuaalikirkkoon striimausten lisäksi
hartaushetkiä tallennetaan YouTubeen,
musiikkihetkiä lähetetään ns. livenä
seurakunnan facebook-kanavan kautta. Rippikouluja ja muuta nuorisotyötä
toteutetaan Instagramin ja Whatsapin
avulla.

ON ollut hienoa nähdä, että vaikea ja
ahdistava tilanne ei ole lamauttanut,
vaan on synnyttänyt työntekijöissä uskallusta ja rohkeutta ja sen myötä uusia
luovia ratkaisuja, toimintaa ja venymistä
yli totuttujen rajojen. Kaikki tuo ansaitsee kiitoksen.
Katsojaluvut kertovat seurakuntalaisten ottaneen etätoiminnan vastaan
vahvasti. Todettakoon esimerkkinä, että
yhtä pääsiäisen jumalanpalvelusta seurasi lähetyshetkellä reilut 3000 henkeä.
Striimaushetken ja tilaisuuden tallennetta myöhemmin katsomassa käyneiden
yhteismäärä oli reilu 1500, jonkin toisen
tilaisuuden kohdalla luku oli liki 5000.
Toki lukuihin sisältyy paikallisten lisäksi
myös muualta tulleita katsojia.
USKON, että osa digitaalisesta toiminnasta tulee jäämään käytännöksi myös
korona-ajan jälkeen. Vireillä on oman
laitteiston hankinta virtuaalilähetysten

VIIKON & PÄIVÄN SANA |
Toivo ahdingoissa

Rukous

Ylistetty olkoon meidän Herramme
Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä! Suuressa
laupeudessaan hän on synnyttänyt meidät
uuteen elämään ja antanut meille elävän
toivon herättämällä Jeesuksen Kristuksen
kuolleista. Häneltä me saamme perinnön,
joka ei turmellu, ei tahraannu eikä kuihdu.
Se on varattuna teille taivaissa, ja voimallaan
Jumala varjelee teidät uskossa, niin että te
saavutatte pelastuksen, joka on valmiina
saatettavaksi ilmi lopunaikana.
Siksi te riemuitsette, vaikka nyt jouduttekin jonkin aikaa kärsimään monenlaisissa
koettelemuksissa. Kultakin koetellaan tulessa,
ja onhan teidän uskonne paljon arvokkaampaa
kuin katoava kulta. Koettelemuksissa teidän
uskonne todetaan aidoksi. (1. Piet 1)

Jeesus Kristus, Herramme.
Usko sinuun on matka ja tie,
jota kulkiessa eteen avautuu
yhä uusia näköaloja.
Kiitos, että tämän matkan aikana
opimme tuntemaan elämää ja sinua
yhä syvemmin,
Kiitos salaisuudesta, joka säilyy,
kunnes kerran näemme sinut
taivaan kodissa.
Me emme vielä voi aavistaa,
mitä kaikkea sinä olet
meitä varten valmistanut.
Pidä meidät tällä tiellä
ja vie meidät kaikki perille taivaaseen.
Ylistys sinulle ikuisesti.
Aamen.

toteuttamiseksi kirkosta. Se antaa mahdollisuudet, ei vain jumalanpalvelusten,
vaan myös muiden, esimerkiksi musiikkitilaisuuksien suoriin lähetyksiin.
On selvää, ettei virtuaalinen toiminta ja
yhteydenpito voi korvata toimintaa, jossa
ollaan kasvokkain koolla. Näissä poikkeusoloissa tämä on nähtävä pieneksi
korvaavaksi palveluksi, tulevaisuudessa
virtuaalinen toiminta on täydentävää
palvelua.

KORONA-TILANNE on synnyttänyt
myös hienoa yhteistä vastuunkantoa.
Kaupungin, seurakunnan ja Neuvokkaan yhteisenä ponnistuksena syntynyt
Rovaniemi-apu auttaa ikäihmisiä heidän
”karanteenissaan”. Jokaiselle yli 70-vuotiaalle (n. 8000) soitetaan ja kysytään
kuulumisia sekä avuntarpeita. Myös
seurakunnan työntekijöitä on kiitettävästi mukana tässä projektissa.
Rovaniemi-apu tarjoaa arkisin (9-16)
myös palvelunumeron (0800155880), johon kuka tahansa kuntalainen voi soittaa
ja kysyä neuvoa muussa kuin terveyteen
liittyvässä asiassa.
Ikäihmisten määrän kasvaessa lähitulevaisuudessa, on syytä harkita heidän
tukemista myös esimerkiksi puhelinsoittokäytänteillä. Se voisi olla yksi tapa
toimia, luonnollisesti lakien ja säädösten
asettamissa rajoissa. Hesarin lanseeraama
Suomi-apu ja monilla paikkakunnilla
virinnyt naapuriapu antavat varmasti
aihioita, ei vain ikäihmisten asiointipalveluiden, vaan myös yhteisöllisyyden
laajemmalle kehittämiselle.
TÄTÄ kirjoitettaessa maan hallitus arvioi kesään liittyviä linjauksia. Piispat antavat seurakunnille ohjeet mm. kesään
olennaisesti kuuluvista rippikoululeireistä 5.5. Sen jälkeen päätetään, miten
tämän vuoden rippikoulut toteutetaan
Rovaniemellä.
Voidaan sanoa, että tässä poikkeusolojen tilanteessa kirkko ja seurakunnat ovat
olleet eturintamassa kantamassa vastuuta kansakunnan yhteenkuuluvuudesta
ja henkisestä kriisinkestävyydestä sekä
uskosta tulevaisuuteen.

Pääsky toivottaa
hyvää Äitienpäivää!
Äitienpäivä-Pääsky tuo
kevään tullessaan ja kertoo
linnuista, Ismo Kreivin haastattelussa (s. 4). Kirkkoherranvaaliehdokkaat kertovat puolestaan papin
työstä poikkeusoloissa ja toivosta liittyen
tulevaisuuteen (s. 8-9). Niin ikään poikkeuksellisen ajan vaikutuksista kertovat
yhteisömme eniten eristyksissä elävät (s.
6). Rovaniemen seurakunta teki digi-kärrynpyörän ja siirsi kirkon sanajumalanpalvelukset Virtuaalikirkkoon (s. 7). Lisäksi
teemme jatkuvasti videoita ja lähetyksiä
sosiaalisen median kanavissa (s. 3 ja 15).
Poikkeusoloista johtuen emme julkaise
Pohjoisen pyhät paikat -liitettä kesäkuussa
2020, mutta se on tulossa myöhemmin!
Pääskyn toimitus
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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 KESKUSTELUAPUA

YouTubessa, SoundCloudissa ja Facebookissa on kuultavissa myös saarnoja, raamattuopetusta, haastatteluja ja muita
äänitallenteita. Kuvassa iltahartaus Rovaniemen kirkossa, vasemmalta Joona Saraste, Sari Alakulppi ja Heini Kesti.

Rovaniemen kirkon
sanajumalanpalvelukset toukokuussa 2020
Virtuaalikirkossa:
Äitienpäivänä 10.5. klo 10 –
myös Radio RovaDeissä
www.radiot.fi/kanavat/radio-deirovaniemi – ja www.virtuaalikirkko.fi
Äitienpäivänä myös suomen
ja englannin kielinen palvelus
klo 18 – www.virtuaalikirkko.fi
Kaatuneiden muistopäivänä
17.5. klo 10 Radio RovaDeissä www.radiot.fi/kanavat/
radio-dei-rovaniemi – ja
www.virtuaalikirkko.fi
Helatorstaina 21.5. klo 10
Radio RovaDeissä www.radiot.
fi/kanavat/radio-dei-rovaniemi –
ja www.virtuaalikirkko.fi
Sunnuntaina 24.5. klo 10
Radio RovaDeissä www.radiot.
fi/kanavat/radio-dei-rovaniemi –
ja www.virtuaalikirkko.fi
Helluntaipäivänä 31.5.
klo 10 Radio RovaDeissä www.
radiot.fi/kanavat/radio-dei-rovaniemi – ja www.virtuaalikirkko.fi

Jumalanpalveluksia ja hartauksia toteutetaan äänitteinä tai videoklippeinä jotka ladataan kuultaviksi verkkoon Rovaniemen seurakunnan YouTube-kanavalle. Äänitteet ovat osoitteessa soundcloud.
com/radiorovadei ja videot myös seurakunnan Facebook-sivulla.

KIRKKO AVOINNA

Hiljentymistä kaipaaville sunnuntaisin klo 11-13, jolloin paikalla on pappi
keskusteluapua varten.

MUU TOIMINTA

Kerhot, kuorot ja muu ryhmätoiminta, kappeleiden keittopäivä ja
Puuroaamut ovat toistaiseksi tauolla.
Helmikammari, Katutaso ja kirpputori Toivon tori ovat suljettuna.

KESKUSTELUAPUA

Päivystävä pastori maanantaista perjantaihin klo 10-13, p. 040-6854925.
Päivystävä diakoniatyöntekijä, puhelinneuvontaa ja ohjausta ma-pe klo
9-10, keskusteluapua ma-pe klo 1213.30, p. 040-6854920. Yhteystiedot
www.rovaniemenseurakunta.fi
Palveleva Puhelin 0400 22 11 80.
Joka päivä klo 18-24.

RADIO ROVADEI

seurassasi sunnuntaisin klo 9.55–12
taajuudella MHz 93,4. Tulevan
sunnuntain lähetyksen aiheet tiistaisin www.rovaniemenseurakunta.
fi ja keskiviikkoisin Uusi Rovaniemi
-lehdessä.
RovaDei kuuluu myös netin kautta:
www.radiot.fi/kanavat/radio-dei-rovaniemi

KOTISIVU

www.rovaniemenseurakunta.fi
Diakoniatyöntekijät tarjoavat keskustelu- ja kriisiapua. Voit soittaa
suoraan diakoniatyöntekijälle.
Tarvittaessa voit jättää soittopyynnön
vastaajaan. Ilmoita nimesi ja puhelinnumerosi niin sinuun otetaan yhteyttä. Voit myös lähettää tekstiviestin
tai sähköpostiviestin. Päivystävä
diakoniatyöntekijä: Puhelinneuvontaa
ja ohjausta ma-pe klo 9-10, p. 040 685
4920. Diakoniatyöntekijän antamaa
keskustelu- ja kriisiapua: ma-pe klo
12-13.30, p. 040 685 4920. Kaikkien
diakoniatyöntekijöiden yhteystiedot
sivulla 11.

KULJETUKSET TAVIVAARAAN
TAUOLLA TOISTAISEKSI

Poikkeusoloista johtuen kuljetuksia
ei toteuteta Tavivaaran hautausmaalle
lauantaisin toukokuussa 2020. Rovaniemen seurakunnan www-sivuilla
kerrotaan, kun kuljetukset Tavivaaraan taas aloitetaan: www.rovaniemenseurakunta.fi

Rovaniemen seurakunta sosiaalisessa mediassa

Rovaniemen seurakunta

Rovaniemen seurakunta

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

Kirkon keskusteluapu on sinua varten, joka
kaipaat kuuntelijaa silloin, kun elämä tuntuu
raskaalta ja huolet liian suurilta. Usein jo helpottaa, kun saa puhua ja on joku, joka kuuntelee.
Kirkon keskusteluavun päivystäjät ovat kirkon
vaitiolovelvollisia koulutettuja vapaaehtoisia sekä
työntekijöitä. Kaikki keskusteluavun palvelut ovat
käytettävissä suomeksi ja ruotsiksi.

PALVELEVA PUHELIN 0400 22 11 80 päivystää
joka päivä klo 18-24
Palveleva puhelin tarjoaa soittajalle mahdollisuuden purkaa mieltä painavia asioita puhelimessa,
nimettömänä.
PALVELEVA NETTI tarjoaa keskusteluapua netin välityksellä. Viestiisi vastataan noin 2 päivän
kuluessa: www.verkkoauttaminen.fi /palvelevanetti
PALVELEVA CHAT keskustelut ovat kahdenkeskisiä, joissa yhteydenottaja näkyy päivystäjälle
nimettömänä. Chat on avoinna klo 12-20.
PALVELEVA KIRJE - kirjoita kirje ja lähetä se
osoitteeseen: Palveleva kirje, PL 210, 00131 Helsinki. Jos haluat vastauksen, liitä mukaan nimija osoitetietosi.
Lisätietoja: www.kirkonkeskusteluapu.ﬁ

ROVANIEMEN KIRKKO

avoinna hiljentymistä kaipaaville

sunnuntaisin klo 11-13,
jolloin paikalla on pappi keskusteluapua varten.
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HENKILÖ | Seurakuntamestari Ismo Kreivi
Tällä palstalla ihmisten mietteitä ja kysymyksiä elämästä ja uskosta.
JOUNI HAGSTRÖM

Kevät on lintuharrastajien parasta aikaa. Seurakuntamestari Ismo Kreivi on pikkupojasta asti ollut innokas lintuharrastaja.

Lintujen Kreivi
SEURAKUNTAMESTARI Ismo Kreivi
tarkkailee Tavivaaran kappelin lähettyvillä
sijaitsevaa lintujen ruokintapaikkaa huhtikuisena aamuna.
– Urpiaisia, punatulkkupariskunta, harmaapäätikka, oravia. Äsken peippo kuulutti
kevättä. Tässä on voinut nähdä harmaapäätikkojakin, ainakin kolme yksilöä on
havaittu.
Tavivaaran maisemat ja linnut ovat tulleet
Ismo Kreiville tutuiksi kolmentoista työvuoden aikana. Ruokintapaikkaan on suora
näköyhteys palvelurakennuksesta.
– Voimme taukojen aikana seurata
lintujen elämää. Ja monet muutkin ihmiset
ovat paikan löytäneet, lintujen katsojia ja
kuvaajia on päivittäin.
Lapin lintutieteellisen yhdistyksen
puheenjohtajanakin toimiva Ismo Kreivi
osoittaa kädellään keväiselle sinitaivaalle:
joutsenia.
Joutsenia on jo pitkään pesinyt myös
Myllylammella, Tavivaaran hautausmaalle
johtavan tien varressa.
– Joutsen on pääsääntöisesti pariuskollinen, mutta ei aivan niin tiukasti kuin
ihmiset haluavat ymmärtää. Joutsen saattaa
jopa vaihtaa paria tai ainakin ottaa uuden,
jos toinen pariskunnasta menehtyy.

”

Kuolleen ihmisen sielun v iemisen
taivaaseen tai muualle autuaiden
asuinsijoille ovat usein saaneet

t ehtäväkseen merten yli lentävät
valkoiset vesi- tai muuttolinnut,
kuten joutsen tai kyyhkynen.
TÄNÄ keväänä urpiaisia on ollut poikkeuksellisen suuria määriä.
– Pääsiäisen aikoihin rengastin kotipihallani tuhatkunta lintua. Rengastaminen on
tapa tutkia lintuja. Kun linnulle laitetaan yksilöllinen rengas, niin sen elämää pystytään
seuraamaan.
– Isoin yllätys oli parikymmentä vuotta
sitten, kun rengastin helmipöllöjä, niin
pyyntiverkosta löytyi lehtopöllö, mikä on
harvinainen vieras näin pohjoisessa.
– Tänä vuonna alkukeväästä myös lapinpöllöjä on ollut runsaasti Rovaniemen
seudullakin.

”

Kristityille pöllö on ilmaissut henkistä ja hengellistä pimeyttä,
totuudesta luopumista, vääräoppisuutta
ja epäuskoa. Mutta aivan täysin ei myönteinen tulkinta ole kristikunnastakaan
hävinnyt. Jotkin kirjoittajat ovat nähneet
pöllössä myös mietiskelevän viisauden
linnun, ja onpa sen selitetty kuvaavan
Kristusta, joka tuo valon ja lohdutuksen
pimeään maailmaan.
LINTUJEN havainnointi on Ismo Kreiville

iso osa elämää.
– Vaikka lintujen havainnointi seuraa joka
paikkaan, ei se silti ole rasite. Jos hautajaissaatossa kulkiessani joku lintu laulaa, niin
kyllä minä sen heti rekisteröin.

”

Ajatukseen, että ihmisellä on
k uolematon henki tai sielu, joka kuoleman
hetkellä hylkää katoavan ruumiin, on
ollut helppo yhdistää mielikuva taivaalle
nousevasta linnusta hengen
vertauskuvana.

LINNUT kiinnostavat ihmisiä. Lintutieteellisen yhdistyksen peruskurssille oli
yli 160 ilmoittautunutta, mutta koronan
vuoksi kurssi jouduttiin keskeyttämään.
– Lintuharrastus sopii kaikille. Jo kotipiirissäkin voit nähdä runsaasti eri lintulajeja.
– Luonto on ainutkertainen. Jos me luonto menetetään, niin kyllä me täältä itsekin
silloin menetämme. Kun luonnosta linnut
häviävät, niin sieltä häviävät myös hyönteiset ja kasvitkin.
– Rahalla ei pysty ostamaan lämmintä
kevätpäivää suon laidalla ja hetkeä, kun saat
seurata lintujen muuttoa.

”

Muuttolinnut, jotka palaavat
 itkältä matkaltaan vanhoille pesimä
p
sijoilleen, ovat ilmaisseet Jumalan
johdatusta ihmisen elämässä (virsi

593:6) sekä olleet toiveiden, uuden
elämän ja ylösnousemuksen symboleja.
– KORONAN takia on hieman erikoinen

kevät, mutta se ei estä liikkumista luonnossa, Ismo Kreivi sanoo.
Pasi Kokko
Lainaukset teoksesta:
Lempiäinen, Pentti: Kuvien kieli. Vertauskuvat uskossa ja elämässä. WSOY 2002.
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NYT |

KRISTITTY KUMMI | Susanna Kantola
Tällä palstalla kummi kertoo jotain kummina elämisestä tai kummilapsesta.

Susanna Kantolalle kummin
tehtävä on k unnia-asia!

Kummi kuuntelee, auttaa ja sopivalla
hetkellä myös ottaa kantaa. On
asioita, joista voi olla ensiksi
helpompi jutella kummin kuin oman
vanhemman kanssa. Luottamuksella –
paikan päällä tai etänä, säännöllisesti
tai harvemmin. Siellä se kummi on,
tarvittaessa vaikka joka päivä!

Rovaniemen seurakunnan
diakoniatyön palvelut
koronavirustilanteen aikana
Diakonian ryhmät ja tilaisuudet ovat tauolla
koronatilanteen johdosta toistaiseksi. Helmikammari on myös suljettu. Tämä koskee myös
laitosvierailuja sekä niissä pidettäviä ryhmiä.
Vapaaehtoistoiminta on myös osittain tauolla.
Pyrimme osaltamme näin ehkäisemään viruksen
leviämistä.

DIAKONIA ON

”

Kummius kasvaa lapsen mukana. Kummipäivä on tänä vuonna valtakunnallisesti
helluntaipäivänä 31.5.2020. Kummipäivä voi olla ystävyyden alku tai ensimmäi
nen hetki yhdessä ilman vanhempia. Tai jo perinne, josta ei kannata luopua.

SUSANNA KANTOLALLA on

kummilapsia yhteensä 12.
– Yksi kummilapsistani on valitettavasti kuollut kahden viikon ikäisenä,
Susanna Kantola muistelee.
Susannan kummilapsista puolet on
tyttöjä ja puolet poikia.
– Nuorin kummilapsistani on täyttänyt tammikuussa 10 vuotta ja vanhin
on 30-vuotias.
Myös Susannan Kantolan perheessä
on noudatettu perinteistä suomalaista
tapaa kutsua kummeiksi omia ja puolison sisaruksia.
– Perheessämme on kaksi lasta ja
molemmilla lapsilla on kummeina sekä
mieheni että minun siskojani.
Susanna Kantolan yhteydenpidon
tavat tai muodot kummilastensa
kanssa ovat kehittyneet ja kasvaneet
elämäntilanteiden sekä kummilasten
mukana.
– Jokaisen kummilapsen kanssa
olen pitänyt yhteyttä koko kummiu-

den aikana. Toki yhteydenpitoon on
vaikuttanut se missä elämäntilanteessa
itse on ja missä kummilapseni on.
On luonnollista, että samalla
paikkakunnalla asuvien kummilasten
ja omien siskojen lasten kanssa on
yhteisiä tapaamisia ja kohtaamisia ollut
enemmän.
– Jokaista kummilasta olen muistanut heidän syntymäpäivinään ja
jouluina esimerkiksi lahjan muodossa
siihen asti, kun ovat tulleet täysi-ikäisiksi.
Aikuisikään ehtineiden ja myös
nuorempienkin kummilasten kanssa
Susannalla on kuitenkin tapana joskus
viestitellä ja kysellä kuulumisia.
– Ainakin lähetän onnitteluviestin
heidän syntymäpäivänään. Yhteisiä
ihania kesä- ja mökkireissuja on ollut
ja niitä on mukava muistella jälkeenpäin.
Susanna Kantolan elämässä kummius ei ole erityisesti muuttunut

JOUNI HAGSTRÖM

Vaikka korona keikuttaa maailmaa, niin diakoniatyö se
vaan pysyy ja palvelee yhä. Ruokapankkiin saatiin lisää
ruokaa. ”Olemme valmiina auttamaan”, kuvassa keskellä
ruokapankista vastaava diakoni Sari Koski sekä diakonit
Marja-Leena Kivilompolo ja Antti Härö sanovat.

Kummin tehtävässä
toimiminen on ollut
minulle kunnia
tehtävä elämässäni.

mitenkään vuosikymmenten varrella.
– Kaikkien kummilasten kanssa
yhteydenpito on säilynyt, mutta osan
kanssa pidetään enemmän yhteyttä
ja toisten kanssa vähemmän. Mutta
tiedän kyllä tällä hetkellä jokaisen
kummilapseni elämäntilanteesta jotakin, esimerkiksi missä paikkakunnalla
asuvat ja mitä opiskelevat.
Noora Hietanen

EU:n elintarviketukea
Saatiin jälleen 3 824 kilon erä Rovaniemen diakoniatyön ruokapankin kautta välitettäväksi vähävaraisille.
Avustuskuorma koostuu yhdestätoista eri elintarvikkeesta, joita ovat esimerkiksi lihapurkit, kuivatarvikkeet kuten kaurahiutaleet ja jauhot, mysli ja pastat.
Rovaniemellä ruokapankin kautta välitettävä ruoka-apu
koostuu EU:n elintarviketuen lisäksi seurakunnan
omilla varoilla ja lahjoitusvaroilla hankituista elintarvikkeista sekä joidenkin liikkeiden lahjoittamasta ylijäämäruuasta. Ruoka-apua haetaan puhelimella diakoniatyöntekijöiltä, jotka voivat myöntää lähetteen. Avustus
noudetaan Rovaniemen kirkon kryptassa sijaitsevasta
ruokapankista, jossa on otettu huomioon epidemiaan
liittyvät turvallisuusvaatimukset.

• kristilliseen rakkauteen perustuvaa kokonaisvaltaista auttamista ja palvelua
• yksi kirkon perustehtävistä ja yhtä vanhaa kuin
itse kristillinen kirkko
• perustuu Jeesuksen antamaan esimerkkiin
lähimmäisenrakkaudesta ja Hänen antamaansa
rakkauden ohjeeseen

DIAKONIATYÖNTEKIJÄT OVAT

• joko diakonissoja tai diakoneja. Diakonissa
on saanut terveydenhuollon (sairaanhoitaja) ja
diakoniatyön koulutuksen, diakoni sosiaalialan
(sosiaalityöntekijä/sosionomi/sosiaaliohjaaja) ja
diakoniatyön koulutuksen
• mukana on myös iso joukko vapaaehtoisia

KUN

• Sinulla on elämässäsi huolia ja vaikeuksia
”maan ja taivaan väliltä”, esim. surua, ihmissuhdeongelmia, perheongelmia, toimeentulovaikeuksia, päihdeongelmia …
• toivot keskusteluapua
• tunnet itsesi yksinäiseksi
• tarvitset tukea

PALVELUT OVAT

• luottamuksellisia, maksuttomia, tarkoitettu
kaikenikäisille

KRISTITYN IHMISEN ELÄMÄNASENNE

Diakonia ei ole vain kirkon tekemää auttamistyötä, vaan sen lisäksi sen tulisi olla jokaisen
kristityn ihmisen elämänasenne: emme elä vain
itsekeskeisesti itsellemme, vaan huomioimme
vastuullisesti myös lähimmäisemme, autamme ja
tuemme avun tarpeessa olevaa kanssaihmistämme niin lähellä kuin kaukana.
Taloudellinen avustustyö on osa diakonista auttamistyötä. Taloudellisen tuen arviointi ja päätös
voidaan poikkeuksellisesti koronavirustilanteen
aikana tehdä puhelimessa ja netissä. Ruokapankin kautta annettava apu toimii erityisjärjestelyin, joista annetaan tietoa erikseen avunsaajille
hakemuksen teon yhteydessä. Ruokapankin
kautta annettavaa ruoka-apua voidaan toimittaa
mahdollisuuksien mukaan poikkeuksellisesti
myös kotiin toimitettuna. Asioimme puhelimen
(soitto, tekstiviestit) tai sähköpostin kautta. Voit
lähettää yhteydenottopyyntöjä, niin otamme sinuun yhteyttä. Jos jätät vastaajan viestin, ilmoita
sinne nimesi ja puhelinnumerosi. Voit lähettää
myös tekstiviestin tai sähköpostin. Diakoniatyöntekijöiden nimet, vastuualueet ja yhteystiedot ovat sivulla 10.
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NÄKÖKULMA
KOTISEURAKUNTAAN |

Raili Kerola on ollut mukana digitaalisiin yhteydenpidon tapoihin ja kokoontumisiin siirtymisessä.

Kuuntele: rovaniemenseurakunta.fi/Hengelliseen kasvuun
Kuuntele: rovaniemenseurakunta.fi/Hengelliseen kasvuun

Elämää eristyksissä –
erilaisia kokemuksia
”Paljon on muuttunut”
HUHTIKUUN alussa 90 vuotta täyttänyt Terttu
Kumpu asuu Tiaisen kylässä, noin 60 kilometrin
päässä Rovaniemen keskustasta. Poikkeusolot ovat
vaikuttaneet hänenkin arkeensa merkittävästi, kun
pitää vain pysytellä kotona.
– Kun poikkeusajasta maaliskuussa kerrottiin, niin
tuli sama haikea olo kuin lapsena, jolloin ilmoitettiin
miesten lähtemisestä talvisotaan.
– Ennen kävin matkapalvelujen autoilla kaupassa
kerran viikossa, mutta nyt ei pääse. Eikä ole Tiistaikerhojakaan, joissa voisi tavata muita. Tytär käy
miehensä kanssa Rovaniemeltä viikonloppuisin,
leipomassa ja tuomassa tavaraa kaupasta.
– Poikani asuu lähellä, käy seuraamassa ja aukoo
teitä. Olen pärjännyt hyvin.
Radio RovaDei on tuttuun tapaan kuuluvilla sunnuntaisin, myös poikkeusaikana.
– Muistan aina kuunnella jumalanpalveluksen
Rovaniemen kirkosta, Terttu Kumpu sanoo.

”Päivä vain ja hetki kerrallansa”
PALVELUTALOSSA asuvan Lea Vattulaisen
elämä muuttui kertakaikkisesti.
– Täällä emme saa tavata toisiamme, eikä ole yhteisiä hetkiäkään, kuten lauluhetkiä. Oma tilanteeni

on se, että olen vakavasti sairas, mutta ”päivä vain ja
hetki kerrallansa.”
– Hyvä asia on, että tällä karanteenilla suojellaan
meitä ja kaikkia ihmisiä.
- Ilokseni osaan käyttää tietokoneella Facebookia,
jonka kautta voin olla yhteydessä lapsiini ja lastenlapsiini.
– Kuuntelen paljon Radio Deitä, mutta nyt parasta
on, kun voin katsoa Virtuaalikirkosta tulevia suoria
lähetyksiä kirkosta. Myös kappeleista välitettävät
hartaudet ovat henkinen piristys. Lapset ostivat aikoinaan lahjaksi ensimmäiset tietokoneet ja opettelin
niitä käyttämään. Kyllä tietokoneet ovat näissä tilanteissa aivan huippua. Elämä pysyy tasapainossa.
Pasi Kokko

”Nyt lähtöjä ei ole”
ROVANIEMEN seurakunnan kirkkovaltuutettu,
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Raili Kerola on
seurakunnan toiminnan lisäksi mukana myös kaupungin luottamustehtävissä ja eläkeläistoiminnassa.
– Lähtöjä on ollut viikottain kolmesta neljään
kertaa erilaisiin kokouksiin. Nyt kokousmekot ovat
vaihtuneet rentoihin kotivaatteisiin!
Aika iso muutos on myös se, kun kaupassa käynnit
ovat jääneet pois Raili Kerolan päiväjärjestyksestä.
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Rovaniemen kirkko tulee luoksesi

JOUNI HAGSTRÖM

3. Rovaniemen kirkko
löytyy, kun kirjoittaa
kännykän tai tietokoneen
selaimeen
www.virtuaalikirkko.fi

2. Suora lähetys siirtyy
internetin kautta
palvelimelle.

Virtuaalikirkko

4. Virtuaalikirkon lähetystä
voivat seurata samaan
aikaan tuhannet ihmiset eri
puolilla maailmaa!

1. Tv-kamerat
kuvaavat kirkossa.

www.virtuaalikirkko.fi

Kirkko tulee kotiisi
ROVANIEMEN seurakunnan kirkkovaltuutettu, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Raili Kerola on osallistunut
Virtuaalikirkon kautta tulevaan jumalanpalvelukseen
muutaman kerran pääsiäiseen 2020 mennessä.
– Erityisen vahva tunnelma välittyi kiirastorstain messusta. Hämyinen kirkko ja kirkkoherran hartaasti pitämä
saarna kosketti. Toivottavasti kuitenkin ensi kiirastorstaina
saamme ihan paikan päällä polvistua yhteiseen ehtoollispöytään, Raili Kerola toivoo.

MYÖS Lea Vattulainen on Virtuaalikirkossa kävijä.

– Kuuntelen paljon Radio Deitä, mutta nyt parasta on,
kun voin katsoa Virtuaalikirkosta tulevia suoria lähetyksiä
kirkosta. Myös kappeleista välitettävät hartaudet ovat henkinen piristys. Lapset ostivat aikoinaan lahjaksi ensimmäiset
tietokoneet ja opettelin niitä käyttämään. Kyllä tietokoneet
ovat näissä tilanteissa aivan huippua. Elämä pysyy tasapainossa, Lea Vattulainen arvioi.

Olen aina ihmetellyt, kuka olet?

– Vaikka kauppa-asiat ovat hoituneet läheisen avulla, ei se omaa asiointia ihan korvaa.
Suurin kaipuu on luonnollisesti läheisten ja ystävien näkemiseen. Toisaalta nyt yhteydenpito puhelimen välityksellä on noussut ihan uusiin ennätyksiin.
– Yhteiset ateriat puolison kanssa ovat tulleet säännöllisiksi, kun kokouksiin lähtöjä ei ole. Päivittäisistä
kävelylenkeistä on tullut suorastaan tapa!
Tavoitteena on huolehtia terveydestä kokonaisvaltaisesti.
– Ehkäpä myös painonhallinta tulisi mukaan! Alkuviikkojen aikana on kotiarkistossa ollut suursiivous.
Nyt on tavoitteena saada aikaan jotain uutta. Tilasin
ryijytarvikkeet ja tarkoitus on ommella Korona-ajan
ryijy!
Raili Kerola on toistaiseksi ollut vain kerran virtuaalisessa kokouksessa.
– Siihen oli helppo päästä mukaan, kun ei tarvinnut
muuta kuin tiettyä koodisarjaa näpäyttää. Tarkoitus on kyllä lähteä videon välityksellä mukaan myös
seurakunnan ja kaupungin kokouksiin. Ehkäpä
siihenkin oppii!
Virtuaalitapahtumat kirkosta, puhelimen ja netin
avulla asiakkaiden kohtaaminen, sähköiset kokouskäytännöt, osallistuminen yhdessä kaupungin kanssa
ikäihmisten auttamiseen…
– Mielestäni Rovaniemen seurakunnassa on lähdetty aktiivisesti etsimään uudenlaisia tapoja kohdata
seurakuntalaisia. Monet uudet käytännöt, joita varmaan kaikkia en edes tiedä, ovat merkki seurakunnan
nopeasta reagoinnista uuteen tilanteeseen.
Noora Hietanen

MINÄ ihmettelen sinua, joka kuuntelet jumalanpalvelusta
radiosta. Kun kuuntelet radiosta jumalanpalvelusta, koetko kuuluvasi joukkoon, tunnetko osallistuvasi? Vai oletko
ulkopuolinen?
Minä hämmästelen sinua, joka katselet jumalanpalvelusta
netistä! Olet seurannut, kuinka olemme seurakuntana ja
kirkkona tehneet digiloikan. Olemme ottaneet uutta tekniikkaa käyttöön ja opetelleet. Olet nähnyt meidän onnistuvan ja epäonnistuvan. Olet nähnyt kaiken sen hapuilun
ja kompuroinnin, mutta aina kuitenkin kannustanut ja
inspiroinut meitä.
Suuresti hämmästelen sitä, ettet ole yksin siellä katsomassa hartaustallenteita tai livestreamiä. Ei, et todellakaan!
Teitä on satoja ja sunnuntain pääjumalanpalveluksessa jopa
tuhat. Vaikka kirkko on lähes tyhjä, on seurakuntalaisia
läsnä sinä ja tuhat muuta!
Saanko kysyä sinulta yhden kysymyksen: miltä se sinusta
tuntuu? Koetko olevasi läsnä? Osallinen?
Olen katsonut useita hartauksia, selaillut monien seurakuntien livestreamejä. Aina hetkittäin jokin virsi nostattaa
kylmät väreet iholleni, yhteen ääneen lausuttu Isä meidän
-rukous saa palan kurkkuun ja kyyneleet silmiin. Silti
sisälleni jää kaipuu. Kaipaan tunnetta, yhteyttä, yhteisöllisyyttä, harrasta mieltä itselleni. Kaipaan tulla Jumalan
hoidettavaksi.

Kansallisen
veteraanipäivän 
sanajumalanpalvelus
TOIMITETTIIN Rovaniemen kirkossa ilman seurakuntalaisia 27.4. liturgina ja saarnaajana Rainer Väänänen sekä
kanttorina Sari Alakulppi. Musiikista vastasivat vierailevina artisteina LAPSSK:n saksofonikvartetti eli Marko
Pulkkinen, Mika Haarala, Tuomas Junttila ja Pasi
Lehtoranta tulkiten Axel von Kothenin Kaikessa herra
armahda, Koraalitoisintona Sun kätes, Herra, voimakkaan
sekä J.S. Bachin Jesu, meine Freude.
Sanajumalanpalvelus on katseltavissa www.virtuaalikirkko.fi
ja kuunneltavissa soundcloud.com/radiorovadei/

Enkä syytä tästä kollegoita, en tekniikkaa. Katson ihmetellen peiliin. Olenko ajan lapsi ja menettänyt keskittymiskykyni: mikä tahansa yli kolme minuuttia kestävä video vaatii
jo minulta liikaa? Vai olenko laskenut hengellisen elämäni,
hengellisen hyvinvointini vain yhden kortin varaan: jumalanpalveluksen?
Odotan sitä päivää, kun kirkot ovet ovat avoinna – meille
kaikille. Odotan sitä, että saamme kokoontua ehtoolliselle
yhdessä. Jonotamme kaikki malttamattomina, janoissaan
ja nälissään, mutta silti täynnä rakkautta. Rauhallisesti
liikkuvassa jonossa tervehdimme ystäviämme, kosketamme
kevyesti harteille ja viestitämme ”Mukava nähdä sinuakin
täällä.” Sitten polvistumme alttarille ja saamme ottaa vastaan
ehtoollisen. Siinä ei ole enää tekniikalla merkitystä, ei sanoilla. Siinä kohtaa vain tunteella on väliä: Tässä on minun
paikkani.
Ja sinä, jota nyt ihmettelen, hämmästelen ja ihailen,
näemmehän sitten kirkossa, kun se on taas mahdollista?
Kerrothan minulle silloin, miten Jumala toimii etänä ja silti
niin lähellä?
Susanna Sirviö
Pastori Susanna Sirviö aloittaa Rovaniemen seurakunnan
sairaalasielunhoitajan virassa 1.5.2020 alkaen.
Kesäkuun Pääskyssä kerromme sairaalasielunhoidosta enemmän.
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Kirkkoherranvaali
8.11.2020 Rovaniemen kirkossa

Vaalisaarnat
11.10. ja 18.10.
ja 25.10. klo 10
Rovaniemen kirkko,
virtuaalikirkko.fi ja
radiot.fi /kanavat /

radio-dei-rovaniemi

Ennakkoäänestys 2.–6.11.2020
Äänestämällä voit vaikuttaa! Kaikki vaaleista:

www.rovaniemenseurakunta.fi

Kirkkoherranvaaliehdokkaat esittäytyvät
keämpää, sillä olojen normalisoiduttuakaan eivät kirkon
ovet välttämättä käy tiheään. Onko kuitenkin nyt löytynyt
uusi yhteys, jossa osallisuutta ja osallistumista ei määritäkään se, missä me milloinkin olemme, vaan kyse on enemmän tarpeesta ja toiveesta – mihin haluan kuulua?

”Tärkeintä on
säilyttää yhteys
ja viestiä, että
kotiseurakunta
ei ole ’kiinni’,
vaan kuuntelee,
palvelee
ja auttaa.”

Eteenpäin uskossa, toivossa ja
rakkaudessa – yhdessä
POIKKEUSOLOSUHTEET muuttivat työtäni pappina ja
kirkkoherrana. Leikkisästi voisi sanoa, että korona teki
minusta paitsi hiihtäjän, myös digiloikkaajan ja etäyhteysaktiivin. Ensimmäiset viikot ovat olleet opettelun ja
sopeutumisen aikaa. Myös seurakunnan toiminnasta ja
erilaisista uusista rajoituksista tiedottaminen ripeään tahtiin ja nopeasti päivittyvien ohjeiden mukaan, on tuntunut
paikoin haastavalta, joskaan ei lainkaan ylivoimaiselta.
SEURAKUNTALAISIA on ollut ikävä. Heitä on nyt
mahdollista tavata niin rajallisesti, kun suurin osa arkisen

leppoisista kohtaamisista on nyt tauolla ja jumalanpalvelukseen osallistuu someseurakunta. Osa hautajaisista
on tuntunut vielä raskaammilta, koska rajoitusten vuoksi
omaisilla on ollut ikään kuin kaksinkertainen kuorma
kannettavanaan. Iloitsen kuitenkin siitä, kuinka seurakuntalaiset ovat ottaneet vastaan striimatut jumalanpalvelukset sekä muuta nettimateriaalia. Uskon, että voimme
säilyttää jotain tästä hyvästä, jota on jouduttu nyt ideoimaan ja luomaan, myös poikkeusolojen jälkeen. Paluuta
entiseen ei välttämättä seurakunnassa ole: uusien, tavoittavien toimintamuotojen etsiminen on jatkossa entistä tär-

JOKIN tässä tilanteessa ja ajanjaksossa koko ajan huolestuttaa. Nyt myös seurakunnissa koetellaan kykyä sietää
epävarmuutta ja suoranaista hätää, joka nousee monesta
suunnasta. Uutiset pandemian vaiheista ovat seurannassa
ja herkällä korvalla on kuultava paikallisia viestejä ihmisiltä, koskien terveys-, talouden tai vaikkapa yksinäisyyden
huolia. Samaan aikaan on tärkeää olla ryntäilemättä joka
suuntaan ”auttamaan” kuin myös suojella oman työyhteisön jaksamista ja terveenä pysymistä.
HUOLEN ja epävarmuuden puristuksessa kuitenkin on
juurevana ja vahvana toivo. Katson tulevaa kesää kohti
realistisin, mutta rauhallisin mielin. Meidän on suostuttava edelleen moniin muutoksiin ja rajoituksiin, oletettavasti. Voimme kuitenkin jokainen vaikuttaa siihen,
millä asenteella asiat ja tilanteet otamme vastaan. Huoli
sairastumisesta saa paikoin ihmisjahtia muistuttavia piirteitä, lievemmilläänkin kyttäämistä ja syyttämistä. Kirkon
on annettava rohkeasti täysin päinvastainen viesti. Nyt on
oltava rohkeasti ja rauhallisesti toistemme puolella. Voimme auttaa toisiamme jaksamaan ja selviämään tämän yli.
On uskallettava puhua avoimesti myös kaikesta vaikeasta.
Kriisi on kriisi, mutta sen ei tarvitse merkitä tuhoa ja toivottomuutta. On uskallettava soitella, viestitellä ja kysellä
kuulumisia, sillä monien toimintojen ollessa nyt jäissä,
keskusteluapuun on aikaa.
FYYSINEN etäisyys on tosiasia, mutta henkinen ja hengellinen läheisyys edelleen mahdollista. Kevät murtautuu
Lappiin. Usko valon voittoon pimeydestä on kristityn
elämän perusta. Aina ei valo läpäise kaikkea kerralla, eikä
vaikeista vaiheista selvitä haavoitta tai nopeasti. Silti mennään eteenpäin uskossa, toivossa ja rakkaudessa. Yhdessä.

Hanna Kuusela
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Tulevaisuus ja toivo
SAIRASTUNKO minä koronavirukseen? Kuolenko minä
tai kuoleeko joku läheiseni koronaan? Kuka minusta pitää
huolen? Onko Jumala hylännyt minut? Nämä ovat todellisia kysymyksiä koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Nämä kysymykset seurakunnassa tulee ottaa
vakavasti.
MATTEUKSEN evankeliumissa Jeesus lupaa meille, että
hän on kanssamme kaikki päivät maailman loppuun asti.
Vaikka maailma ja normaali arkinen elämä järkkyvät näkymättömän vainoojan riehuessa, Jumala ei ole hylännyt
meitä. Taivaan Isää voimme lähestyä rukouksessa kaikissa
tilanteissa. Saamme kääntyä Jumalan puoleen ja huutaa
hätäämme. Ja Jumala kuulee. Jumalan lupaukset rohkaisevat jaksamaan. Kaikesta huolimatta saamme luottaa
Jumalan johdatukseen, armoon, rakkauteen ja hyvyyteen.
Kuolema ei ole elämän päätepiste. On taivaan koti.
KORONAKRIISI on vienyt seurakunnan perusasioiden
äärelle. Lähimmäisestä ja heikoimmassa asemassa olevasta
huolehtiminen on yhteinen vastuumme. On ensiarvoisen
tärkeää kysyä toiselta, mitä sinulle kuuluu ja onko sinulla
kaikki hyvin. Koronakriisi kysyy yhteistä vastuutamme.
Ohjeita ja rajoituksia tulee noudattaa suojellaksemme
toinen toistamme.

”Kun pelko ja epävarmuus valtaavat mielen ja
tulevaisuudenusko horjuu, on kirkon tehtävänä
julistaa tulevaisuuden toivoa.”

KORONAVIRUKSEN aiheuttamissa poikkeusoloissa
seurakunnan tulee varmistaa perustoiminnan jatkuvuus
kaikissa tilanteissa. Seurakunta ei mene missään tilanteessa kiinni. Poikkeusoloissa korostuu selkeä johtaminen ja
nopea reagointi. Luovuus ja yhteistyö avaavat uusia ovia.
Poikkeusoloissakin jumalanpalvelukset toimitetaan mutta
rajoitukset huomioiden ilman läsnä olevaa seurakuntaa.
Ehtoollisen viettäminen ei ole koronakriisin aikana valitettavasti mahdollista. Voimme ehtoollisen kaipauksessa
luottaa siihen, että Kristus antaa meille itsensä, vaikka
emme voi juuri nyt vastaanottaa Kristusta ehtoollisen
leivässä ja viinissä. Kirkolliset toimitukset toimitetaan
rajoitukset huomioiden ainoastaan lähipiirin läsnä ollessa. Hautajaisten arvokas ja huolellinen hoitaminen on
poikkeusoloissa erityisen tärkeää. Keskusteluapua on aina
tarjolla ja heikoimmista pidetään monin tavoin huolta.

Poikkeusolot synnyttävät luovuutta ja uusia mahdollisuuksia toimia seurakuntana.

KIRKKOHERRAN katseen täytyy olla kriisin keskellä
käsillä olevan tilanteen lisäksi vahvasti eteenpäin. Koronaviruksen aiheuttama kriisi on ikään kuin polttanut sillat
menneeseen. Paluumahdollisuutta menneeseen ei enää ole
olemassa. Ainoa mahdollisuus on mennä eteenpäin kohti
uutta todellisuutta. Valittavana on useita tuntemattomia
reittejä. Parempia ja huonompia. Vaikeampia ja helpompia.
Koronaviruksessa ei ole itsessään mitään hyvää mutta siitä
huolimatta kriisi on aina mahdollisuus seurakuntaelämän
uudistumiseen. Tulee vielä päivä, jolloin poikkeusolot
päättyvät ja tilanne alkaa rauhoittumaan. Silloin alkaa
seurakuntaelämän jälleenrakennus.
ROVANIEMEN seurakunta on tehnyt hyvin nopeasti
hienon digiloikan ja muutenkin muuntautunut tilanteen vaatimalla tavalla. Kriisin rauhoituttua tulisi seurakunnassa löytää tasapaino perinteisen toiminnan ja
uudenlaisen niin sanotun digitoiminnan välillä. Uudessa
todellisuudessa tulisi miettiä aivan uudenlaisia digitaalisia
toimintamuotoja, jotka kutsuisivat uusia seurakuntalaisia
mukaan seurakunnan yhteyteen yli maantieteellisten rajojen. Uskon, että tulevaisuudessa tarvitaan sekä juurevaa
perinteistä seurakuntaelämää että innovatiivista modernia
digiseurakuntaelämää. Koronakriisi on tuonut uudella
tavalla esille seurakuntaelämän diakonisen ulottuvuuden
ja konkreettisen lähimmäisenrakkauden. Tämän vahvistaminen voisi olla yksi tulevaisuuden seurakuntaelämän
mahdollisuus.
KORONAKRIISI ei ole maailmanlopun alkusoitto. Elämä
jatkuu. Tulevaisuus on mahdollisuuksia täynnä.
ENSIMMÄISENÄ pääsiäisenä Jeesuksen opetuslapset
olivat uuden todellisuuden äärellä. Jeesus oli kuollut
ristillä. Ja sitten täysin ennalta-arvaamatta Vapahtajan
ylösnousemus muutti jälleen kaiken. Valo voitti pimeyden.
Toivottomuuden tilalle tuli uuden tulevaisuuden toivo.
Pelko muuttui rohkeudeksi. Meillä on tulevaisuus ja toivo.
Meillä on ylösnoussut Kristus.

Tuomo Törmänen

seltä. Saan tehdä oman osuuteni tässä kriisissä välittämällä ihmisille toivoa ja lohtua. Kristillinen sanoma voi antaa
jopa vahvemman mielenrauhan kuin ihmisen saavutukset. Olen huomannut, että moni on sanonut luottavansa
siihen, että kaikki menee niin kuin on tarkoitettu. Usko
antaa parhaimmillaan tällaisen turvallisen luottamuksen.
Kukaan ei voi tietää, mitä tulee tapahtumaan, mutta silti
voi antaa itsensä ja elämänsä Jumalan haltuun. Se vapauttaa murehtimasta liikaa.

”Kirkko voi
toiminnallaan ja
esirukouksillaan
merkittävällä
tavalla tukea
yhteiskuntaa
ja kantaa
myös yhteistä
maailmanlaajuista
vastuuta.”

Yhteinen kriisi
OLEN viime aikoina paljon ajatellut, minkälaisissa tilanteissa mahtavat alueemme asukkaat olla tässä vaiheessa
kriisiä. Tutuimpiakaan seurakuntalaisia en ole nähnyt
pitkään aikaan. Toivon, että jokaisella on tarvitsemansa
riittävä apu lähellä. Pelkään, että osa jää liian yksin, eikä
tiedä keneltä pyytää apua. Tässäkin tilanteessa seurakuntaan voi ottaa yhteyttä kuka vain milloin vain.
MONET johtajat ovat sanoneet, että kyllä me tästä kriisistä selviämme. Niin varmasti tapahtuukin, mutta toisaalta on jo nähty, että kaikki eivät selviä. Yhteen hiileen
puhaltamalla Suomi selviytyi sodistakin, mutta samalla
monen ihmisen elämän katkesi tai muuttui peruuttamattomasti. Nytkään kukaan ei voi olla täysin varma itses-

tään, sairastuuko, ja selviääkö sairaudesta. Mitä enemmän
on riskitekijöitä, sitä enemmän ihminen miettii omaa
pärjäämistään. Terve elämänhalu saa huolehtimaan omaa
ja läheisten kohtaloa.

OLEN ollut tavattoman iloinen ja ylpeäkin siitä, millä
tavalla seurakuntamme on tarttunut eri mahdollisuuksiin
huolehtia omistaan tämän kriisin keskellä. Valmiusryhmämme alkoi toimia heti. Diakoniatyössä syntyi nopeasti
uudenlaiset tavat auttaa heikoimmassa asemassa olevia.
Muun muassa liityttiin kaupungin yhteishankkeeseen,
jossa jokaiselle yli 70-vuotiaalle soitetaan puhelu. Nuorille
avattiin saman tien some-kanava, jossa aikuinen on läsnä.
Papit ja kanttorit siirsivät varsin luontevasti hartaus- ja
musiikkielämän nettiin. Viestintä on avustanut tekniikassa ja pitänyt ihmiset ajan tasalla. Jokainen työntekijä on
varmasti miettinyt, millä tavalla voi itse hoitaa vastuunsa.
Suuressa työyhteisössä on paljon lahjoja, ideoita ja viisautta tulevaankin. Kriisin pitkittyessä on varmasti syytä
panostaa myös työssäjaksamiseen.
MONET ovat joutuneet ylittämään itsensä uusien menetelmien ja työtehtävien kanssa. Erilaisia nettilähetyksiä on
tehty ajatuksella, että ne välittäisivät toivon, ilon ja lohdun
näköaloja. Jumalanpalvelusten pitäminen virtuaalisesti on
tuntunut itsestäni alkuun epävarmalta, ja tietysti vajaalta
ilman seurakuntalaisten konkreettista kohtaamista. Papin
työstä puuttuu paljon, kun ei voi jäädä toimitusten jälkeen
jakamaan ilon ja surun hetkiä ihmisten kanssa. Sydän on
kuitenkin ollut mukana kaikessa, mitä olemme tehneet!
Kirkko ei voi hiljentyä kriisissä. Sanomamme jäisi tyhjäksi, jos emme eläisi samaa arkea seurakuntalaisten rinnalla.

SEURAKUNNAN ja kirkon on tärkeä tukea kriisiaikana
yksittäisiä ihmisiä, mutta myös kaikkia vastuuta kantavia
tahoja. Yhteisistä asioistamme päättävät ihmiset ja muun
muassa terveydenhuollon työntekijät ovat tällä hetkellä
kovan paineen alla. Meillä suomalaisilla on etuoikeus asua
maassa, jossa yhteiskunta on pitkälle kehittynyt ja mahdollinen huolehtimaan meistä kriiseissäkin.

ODOTAN sitä hetkeä, kun voimme taas turvallisin mielin
avata kirkon ja kappelien ovet, ja toivottaa kaikki tervetulleiksi ilon juhlaan. Luoja suokoon, että silloin taas
näemme. Sitä odotellessa meillä riittää omia ja yhteisiä
rukouksen aiheita. Rukous on auttanut ennenkin, ja niin
se auttaa nytkin.

PAPIN työni tuntuu tällä hetkellä todella merkitykselli-

Ilari Kinnunen
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Tervetuloa mukaan
40 päivän matkalle
elämän tarkoitukseen!
• Lue kanssamme Rick Warrenin
Tavoitteena elämä –kirja (Päivä)
• Koe ja näe ajatukset 40 päivän aiheisiin
liittyen lyhytvideoina

Kirkon vihkiminen ja
remontoiminen

• Rovaniemen seurakunnan YouTube- ja
Facebook-kanavilla @Rovaniemen
seurakunta tai Instagramissa:
@rovaniemen_seurakunta @omarovaniemi
• Yhteistyöterveisin Heini Kesti ja Milla
Purosalo-Vandenbroucke

Rovaniemen kirkko 70 vuotta,
osa lV
PIISPA Väinö Malmivaara toimitti Rovaniemen kirkon
vihkimisen 14 papin avustamana 20.8.1950 ja juhlallisuuksiin osallistuivat myös opetusministeri, rovasti Lennart
Heljas, kirkkoneuvos Esko Kekomäki kirkkohallituksesta,
Luterilaisen Maailmanneuvoston tohtori Igor Bella, johtaja
Johansson Ruotsin kirkosta, pastori Auranen Amerikan
luterilaisista kirkoista. Vihkimisjuhlaa ja juhlajumalanpalvelusta seurasivat ulkona kovaäänisistä kaikki ne 10 000
osallistujasta, jotka eivät mahtuneet sisälle kirkkoon. Sisällä
kirkossa puolestaan osa juhlaväestä istui tuoleilla, sillä kirkon
penkit urakoinut Kokkolan Puuteollisuus ei saanut kelvollisen
puutavaran puutteessa kaikkia penkkejä valmiiksi vihkiäisiin.
Keskuskansakoulun päiväjuhlassa piispa onnitteli seurakuntaa kauniista kirkosta muistellen kuinka kirkon suunnitteluvaiheessa nykyaikainen arkkitehtuuri ja seurakuntalaisten, kansan
käsitys kirkkojen ulkoasusta olivat törmäyskurssilla. Kirjailija
Annikki Kariniemi-Villamo esitti viisiosaisen juhlarunon.
Pidetyissä puheissa todettiin kirkon valmistumisen symboloivan
raskaan jälleenrakentamiskauden päättymistä Rovaniemellä.
Seurakunnan rakennustoimikunta oli kantanut päävastuun
kirkon rakennushankkeesta. Yhteydenpito pääkaupunkiin,
rakennusmateriaalien hankkiminen ja vastuu rahoituksesta
olivat työllistäneet paljon. Usein ratkaisuksi oli osoittautunut
lähetystön matkustaminen Helsinkiin tai rakennustoimikunnan
jäsenten muiden pääkaupunkiin suuntautuneiden matkojen
ohessa kirkkoon liittyvien asioiden hoitaminen. Apua pyydettiin
myös usein paikallisilta kansanedustajilta, esimerkiksi Martti
Miettunen selvitti ulkomaisten rakennustarpeiden tullivapaata
maahantuontia.
Amerikasta tilattiin betonirautaa, joka matkalla Suomeen oli
välillä kadoksissakin. Amerikan avustusdollareilla ostettiin raakakahvia ja Ruotsista tuotiin Suomessa myytäväksi tarkoitettua
kauan odotettua kardemummaa, joita myytiin avustuskassan
kokoamiseksi. Lapin Kansassa uutisoitiin 1949, että ”Saamamme tiedon mukaan on kansanedustaja Janne Koivuranta
saanut Pariisista tarjouksen n.s. antiikkilasista valmistetuista
ikkunaruuduista Rovaniemen kirkkoa varten”.
Kirkon suurin kunnostus tapahtui 1980-luvun lopussa arkkitehti Matti Leiberin (ent. Piukkula) johdolla. Tuolloin 1986
teknisten asennusten uusimisen ohessa kirkko myös maalattiin.
Konservaattori Ilpo Puusa puhdisti Lennart Segerstrålen
hyväkuntoisen freskon. Antti Salmenlinnan secco-maalaukset puolestaan kaipasivat myös muita toimenpiteitä. Tuolloin
hankittiin myös nykyiset urut, 45-äänikertaiset Bruno Christensenin urkutehtaasta Tanskasta vuodelta 1987. Mekaanisten
uusien urkujen vihkiäiskonsertti pidettiin helmikuussa 1987.
Myöhemmin tehtiin Leiberin suunnitteleman korjauksen
näkyvimmät muutokset kirkkosalin kuorissa ensisijaisesti
jumalanpalvelusuudistukseen liittyvien liturgisten kysymysten
takia. Kuoriosaa ja kirkkosalia rajaavaa takorautaista kaidetta lyhennettiin ja porrasaskelmia levennettiin kuorojen esiintymisiä
varten. Samalla rakennettiin liikuntarajoitteisia varten ramppi
kirkkosalista kuoriin. Toimenpiteet edellyttivät muuratun kastepöydän purkamista ja korvaamista uudella puupöydällä.
Liturgisten uudistusten mukaan kuoriin tehtiin uusi seinästä
irrallaan oleva alttaripöytä ja kaksi lukupulpettia sekä sisääntuloaulan ja sakariston kalusteet, jotka valmisti Tornion Tyylikaluste. Lisäksi taideseppä Risto Immonen suunnitteli ja takoi
sisääntuloaulaan lähetyskynttelikön sekä kuorin sivuseinällä
olevan kolehtihaavien säilytystelineen.
Noora Hietanen
Lähteitä: Eino Mäkisen Rovaniemi – kirkko ja seurakunta,
kyrkan och församlingen (1954)
Risti ja lähde – Rovaniemen kirkon juhlakirja (2000)
Lapin kirkot (2005)

Tervetuloa mukaan
40 päivän matkalle
ROVANIEMEN seurakunnan kappalainen Heini
Kesti ja oppilaitospastori Milla Purosalo-Vandenbroucke aloittivat 40 päivän matkan elämän tarkoitukseen pääsiäisen aikaan. Kaikki 40 lyhytvideota
ja niiden englanninkieliset versiot ovat valmiit juuri
ennen äitienpäivää. Matka perustuu Rick Warrenin
kirjaan Tavoitteena elämä. Käsiteltäviä aihepiirejä
ovat esimerkiksi identiteetti, seurakunta, Jeesuksen
seuraaminen, palveleminen ja lähetystyö.
Rovaniemellä kuvatut alle kymmenminuuttiset
YouTube-videot ovat helppo tapa tutustua hyödyllisiin aiheisiin. Videot ovat käytettävissä aineistoina myös rippikoulu- ja muuhun opetukseen niin
nuorille kuin aikuisillekin. Syvällisemmin aiheisiin voi
perehtyä Tavoitteena elämä -kirjan avulla videoiden
tuella. Jokaisen luvun lopussa on oivallisia pohdintakysymyksiä, joita voi hyödyntää vaikkapa rippikouluissa tai muissa pienryhmissä.
Poikkeustila on muuttanut meidän jokaisen arkea.

Äitienpäiväterveiset
Muurolan kappelista!
• Rovaniemen seurakunnan YouTubekanavalla on Äideille-lyhytelokuva.
Elokuvan tekemiseen osallistuneita kuvassa
vasemmalta: Sanna Koivuranta-Virtanen,
Jenniina Heikkilä, Mikko Reijonen, Päivi
Hintikka ja Henna Väistö. Lyhytelokuvan
kuvaukset ja editointi Jouni Hagström.

Monet säännölliset menot ovat kadonneet kalenterista ja sikäli elämä on tyhjentynyt.
– Halusimmekin haastaa seurakuntalaisia käyttämään vapautunutta aikaa uskonelämänsä hoitamiseen
ja sen tarkoituksen pohtimiseen, joka Jumalalla on
meidän elämälle - niin yhteisesti kuin henkilökohtaisesti, Heini Kesti ja Milla Purosalo-Vandenbroucke
kertovat.
Warrenin kirja ei ainoastaan toista Raamatun perustotuuksia, vaan haastaa soveltamaan niitä käytännön tasolla - elämään Jumalan antaman tarkoituksen
mukaisesti jo nyt.
– Kirja on muistuttanut myös minua joistakin
tärkeistä näkökulmista, joita Raamattu antaa elämään.
Videoiden kautta haluamme paitsi tuoda omin sanoin
esiin kirjan olennaista sisältöä, myös toimia virtuaalisena matkakumppanina, Milla arvioi.
Teksti ja kuvakollaasi Noora Hietanen

11

Pääsky 6.5.2020

ROVANIEMEN SEURAKUNNAN
DIAKONIATYÖNTEKIJÄT
(TYÖALUE, ERITYISTYÖ)
JUNTTI LAILA, diakonissa p. 0400 152 243
Alue: OunasvaaraAlakemijoki / asiakastyö
AlakemijokiRanuantie,
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja

Apua hädässä oleville
Rovaniemellä
KORONAVIRUS haastaa kaikkialla. Myös Rovaniemellä olemme joutuneet muuttuvissa tilanteissa
valmistelemaan apua koronasta eri tavoin kärsiville.
Myös taloudellista apua on kysytty enemmän. On
arvioitu, etteivät avustusvaramme riitä koronavirustilanteen edetessä. Monien yritysten, perheiden
ja yhden henkilön talouksien on arvioitu joutuvan
eri tavoin taloudellisiin vaikeuksiin. Ihmisiä on jo
joutunut jäämään koteihinsa eri syistä. Osalla on
varaa maksaa palveluista, mutta on paljon ihmisiä,
joilla ei normaali tilanteessakaan riitä varat aina

peruselintarvikkeisiin ja lääkkeisiin. Lahjoittamalla
keräykseen tuet Rovaniemen alueen vähävaraisia
jaksamaan ja selviytymään haastavien aikojen yli.
Seurakunnan diakoniatyöntekijät välittävät apusi
perille, sitä tarvitseville. Tiedustelut diakoniatoimiston toimistosihteeri Aila Jäntiltä p. 040-5830966
Varoja tähän keräyskohteeseen kerää
Kotimaanapu ry, suora linkki keräykseen
https://www.lahjoitaapua.ﬁ /kohde/apua_hadassa_
oleville_rovaniemella_

KIVILOMPOLO MARJA-LEENA, diakoni,
p. 040 760 4538
Alue: OunasvaaraAlakemijoki / asiakastyö
Ounasvaara,
Mielenterveystyö
SUNI MIRVA, diakonissa, p. 040 546 9421
Alue: Korkalovaara – Ounasjoki /asiakastyö
Korkalovaara, p. 040 182 1213
Omaishoitajatyö
NURMIMÄKI RIITTA, diakoni, p. 0400 261 589
> vs. 30.6.2020 asti
Alue: Korkalovaara  Ounasjoki /asiakastyö
OunasjokiYlikylä,
Vanhustyö, romanityö
POSIO MARJA, diakoni, p. 0400 127 189
Alue: Keskikaupunki / asiakastyö Keskikaupunki,
Monikulttuurinen työ, saattohoidon
tukihenkilötoiminta
KOSKI SARI, diakoni, p. 040 734 0221
Lähimmäispalvelu, ruokapankki, asiakastyötä
Keskikaupungilla
HELISTEN-KERKELÄ NINA, diakoni,
p. 040 564 4639
Alue: SaarenNammankylätYläkemijoki /
asiakastyö SaarenNammankylät
Kehitysvammaistyö
YLIPULLI MARJA-LIISA, diakonissa,
p. 040 514 2816
Alue: SaarenNammankylätYläkemijoki /
asiakastyö YläkemijokiKoskenkylä,
Kuulovammais ja näkövammaistyö
SARAJÄRVI JAANA, diakoni, p. 040 721 2028,
Lähiö ja perhetyö, asiakastyötä Korkalovaarassa
SudentieLanttotie, Ounasvaaralla Kolpeneentie
sekä Saarenkylässä KäenkujaMatkarinne
PeiponpolkuKorpitieTuohitieNaavakuja
RISSANEN ARJA, diakonissa, p. 0400 376 472,
Helmikammarin toiminnanohjaaja
HÄRÖ ANTTI, erityisdiakoni, p. 040 768 7606,
Päihde, kriminaali ja katulähetystyö
JÄNTTI AILA, toimistosihteeri
Diakoniatoimisto, p. 040 583 0966
KUKKONEN MARKKU, johtava diakoni
Esimiestyö, Kansainvälinen diakonia,
Yhteisvastuukeräys
Diakoniatoimisto, p. 040 503 4290

KOTIMAANAPU on kristillistä lähimmäisenrakkautta toteuttava hyväntekeväisyystoimija, jonka
tuottama apu kohdistetaan täysimääräisesti Suomeen. Kotimaanapu auttaa hädänalaisia suomalaisia ja suomessa asuvia syntyperään, uskontoon tai
poliittiseen vakaumukseen katsomatta. Kotimaanavun kautta voit auttaa joko vapaaehtoistyön tai
raha- ja tavaralahjoitusten kautta. Kotimaanapu
on osa Kirkkopalvelut-kokonaisuutta. Kirkkopalvelut ry on seurakuntien ja kristillisten toimijoiden

valtakunnallinen yhteistyö- ja palvelujärjestö sekä
hyvinvointi- ja koulutuspalvelujen tuottaja.
Keräyslupa RA/2018/857, voimassa 1.10.2018 30.9.2020, koko Suomi Ahvenanmaata lukuun ottamatta, myöntänyt Poliisihallitus 28.09.2018 klo 15:59:25.
Kerätyt varat käytetään heikommassa asemassa olevien
auttamiseen Suomessa. Avun vie perille Kirkkopalveluiden
Kotimaanapu yhteistyössä paikallisseurakuntien diakoniatyön kanssa.

Työntekijöiden sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@evl.fi
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Kesän 2020 rippikoulut
MONET kesäsuunnitelmat ovat
menneet alkavana kesänä uusiksi.
Korona-tilanne vaikuttaa myös rippikouluihin ja konfirmaatioihin.
Olemme tehneet kolme toteutussuunnitelmaa:
a) riparit pidetään ilman muutoksia,
b) kesäkuun leirit pidetään loppukesästä tai syyslomalla,
c) kaikki kesän rippikoulut pidetään syksyn ja alkutalven aikana
viikonloppuina ja koulun loma-aikoina.
Seuraamme hallituksen linjauksia

ja teemme päätökset suositusten
perusteella. Ryhmien omat ohjaajat
tiedottavat sähköpostitse, miten ja
milloin juuri sinun rippikoulusi
pidetään. Tieto löytyy myös seurakunnan nettisivuilta.
Sinunkin ryhmällesi toteutuu
lähijakso eli leiri tai päiväripari ja
konfirmaatio. Jos uusi leiriajankohta
on perheellesi mahdoton, niin laita
sähköpostia nuorisosihteerille osoitteeseen merita.orell-kiviniemi@evl.
fi Järjestelemme vaihtoja ja pyrimme
löytämään sinulle sopivan leirin.

Erilaisia lyhytvideoita riparilaisillekin: YouTube Rovaniemen seurakunta
– kannattaa käydä katsomassa! Kuvassa PYHÄT MEININGIT -video ja
musiikista vastaavat Perttu Peltola ja Sanna Peltola.

Vuonna 2006 syntyneet
ilmoittautuvat rippikouluun
– tervetuloa!
Rovaniemen seurakunnan
rippikouluihin ilmoittaudutaan
20.4.-24.5.2020 osoitteessa www.
rovaniemenseurakunta.fi/rippikoulut
tai nettisivujen tapahtumassa:
”Ripari2021”. Sivustolle on koottu
kattava paketti seurakuntamme
rippikoulutietoa ja
ilmoittautumisohjeet.
Ilmoittautumisessa on käytössä
kaverikoodi, jolla voi hakea samalle
leirille kaverin kanssa. Jos haet
muulle riparille kuin Rovaniemen
seurakunnan järjestämälle, niin
ilmoittaudu ryhmään ”käyn
rippikoulun muualla”.
Rippikoulujen varsinainen leirijakso
on vuonna 2021, mutta jo tänä
syksynä alkavat ryhmien tapaamiset.
Vaihtoehtoja on tarjolla 28,

valinnanvaraa siis on! Alueiden omien
rippikoulujen lisäksi mukana on
yhteisiä ripareita: 2 hiihtolomalla ja
4 kesällä. Tunturileirit ovat tavallisia
rippikouluja, mutta retkeilevät päivän
tunturissa, ne eivät siis ole varsinaisia
vaellus- tai telttaleirejä.
Leirimuotoisten lisäksi tarjolla on
kaksi päivärippikoulua (Korkalovaara
ja Seurakuntakoti).
Pienryhmärippikoulun tapaamisajat
ja mahdollinen leiri sovitaan yhdessä
ryhmän kanssa. Urheiluripari
järjestetään yhteistyössä
Santasportin kanssa ja siihen on
erillinen ilmoittautuminen. Riparit
ovat ilmaisia Rovaniemen
seurakunnan jäsenille, muille hinta on
20 €/vrk. Urheiluripari on kaikille
maksullinen.

Näin riparikausi etenee:
• rippikouluun ilmoittautuminen
sähköisesti 20.4.-24.5.2020 Antamaasi
sähköpostiin tulee vahvistus, voit siis siitä
tarkistaa, että ilmoittautuminen on mennyt
varmasti perille. Joskus vahvistus menee
roskapostiin, tarkista sekin.
Kaikki määräaikana ilmoittautuneet ovat
samalla viivalla ryhmiä muodostettaessa.
Ohjelma jakaa ryhmät. Jokainen
ilmoittautuminen tarkistetaan vielä
manuaalisesti. Ryhmiin mahtuu
enimmillään 24 nuorta, joten kaikkien 1.
toive ei ehkä toteudu.
• tiedot ryhmävalinnoista tulee
sähköpostiin 10.-11.8. sekä rippikoululaisille
että 1.huoltajalle
• vaihtotoiveita otetaan vastaan 13.8.
alkaen merita.orell-kiviniemi@evl.fi tai
0407301965.
• vaihtotoiveita ei oteta vastaan 10.-12.8.
jotta kaikki ehtivät saada tasapuolisesti
tiedon ryhmävalinnoista.
• jälki-ilmoittautuminen alkaa 3.8. jos
ilmoittautuminen on unohtunut

• ryhmät kokoontuvat ensimmäisen kerran
loka-marraskuussa, saatte kutsukirjeen
ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen.
• talvikaudella kokoontumisia on noin
kerran kuussa. Tapaamiset ovat yhteisiä
koko ryhmälle, eli meillä ei ole käytössä
toimintaan tutustumiskortteja. Tapaamisten
tarkoitus on tutustua toisiimme ja osallistua
yhdessä seurakunnan toimintaan.
• vanhemmille järjestetään myös
tapaaminen, johon heidät kutsutaan
sähköpostilla.
• jos on jotain kysyttävää
ilmoittautumisaikana, niin ota yhteyttä
nuorisosihteeriin, nuorisopappiin tai alueen
nuorisotyönohjaajaan.

• talvikaudella ota yhteyttä oman ryhmän
ohjaajiin, sillä heillä on tiedossa ryhmän
tapaamisaikataulut ja muut riparin
toteutusta koskevat asiat.
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SYKSYN 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
Naperokerhoja 2-vuotiaille Aapakirkossa ja Viirinkankaalla.
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
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
– Minun kokemus rippikoulusta 2020 on ollut erilainen, koska koronan takia meidän
suunnitelmat muuttuivat. Mutta silti olemme pystyneet pitämään yhteyttä ja kokeilleet erilaisia
rippikouluohjelmia, jotka ovat olleet kiinnostavia ja erilaisia. Rippikoulu on kiva kokemus joka
kannattaa kokea, Silja Mertala suosittelee.

TEHTÄVÄ | Piirros Merita Orell-Kiviniemi
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MAAILMA LÄHELLÄ MEITÄ |

TUTUKSI |
Mervi Laamanen
diakoni

JOUNI HAGSTRÖM

Mervi Laamanen on aina viihtynyt vesien äärellä ja
nyt siihen on mahdollisuus Rovaniemellä kahden
ison joen risteyskohdassa.

MERVI LAAMANEN aloitti hiljattain työnsä
diakonin viransijaisena Korkalovaara-Ounasjoki-alueella. Hänen erityispäävastuualueenaan on
omaishoitotyö.
Etelä-Suomesta muuttanut Mervi on asettunut
hyvin uuteen kotikaupunkiinsa.
– Mieheni on Posiolta lähtöisin. Ajatuksenamme
oli muuttaa pohjoiseen heti, kun meille töitä täältä
löytyy.
Savonlinnan kaupunkiin kuuluva Kerimäki on
Merville yhä se läheisin paikka.
– Isovanhempani ovat asuneet Kerimäellä ja
93-vuotias mummoni asuu siellä edelleen. Ehdin
nuorena viettää paikkakunnalla muutaman vuoden
ja vanhempani asuvat siellä yhä.
Kerimäki on tunnettu maailman suurimmasta
puukirkostaan, jota Mervin lapset kutsuvat ”mummon kirkoksi”.
– Äitini toimi kirkon kanttorina kolmisenkymmentä vuotta. Muistan kirkon suurena, mutta
kotoisana ja lämpimänä.

”

Musiikilla on merkittävä 
tehtävä seurakunnan
toiminnassa.
Mervin musiikkielämään ovat kuuluneet viulunsoiton opinnot ja kuoroharrastus.
– Musiikilla on merkittävä tehtävä seurakunnan
toiminnassa. Musiikki on väline ilmaista itseään ja
käydä läpi elämänvaiheitaan.
Kerimäeltä on lyhyt matka Savonlinnan Oopperajuhlille. Ainakin yksi oopperassa käynti kuuluu
Mervin jokaiseen kesään.
Mervin isä toimi seurakunnassa nuorisotyönohjaajana.
– Seurakuntaelämä ja työntekijät olivat minulle
siten tuttuja. Muistan kapinoineenikin, lähdenkö
seurakunta-alalle, mutta muiden alojen opintojeni
jälkeen löysin itseni Pieksämäeltä opiskelemassa
diakonia- ja nuorisotyötä.
Diakoniksi valmistuttuaan Mervi työskenteli
Karkkilan ja Vihdin seurakunnissa parikymmentä
vuotta. Hän toimi myös varhaiskasvatuksen ohjaajana ja nuorisotyön sijaisena sekä kehitysvammatyössä ja pari viime vuotta lastensuojelutyössä.
Mervin jo aikuiset pojat opiskelevat Etelä-Suomessa. Uusperhe-elämää elävä Mervi tapasi nykyisen miehensä kanssa tanssilavalla.
– Luonnossa liikkumisen lisäksi lavatanssikulttuuri on meille tärkeä yhdistävä tekijä. Se on
mukavaa yhdessäoloa ja seurallista harrastusta.
Kuopiossa syntynyt Mervi Laamanen on aina
viihtynyt vesien äärellä, mökkikin on Kerimäellä.
– Karkkilassakin asuimme joen rannalla ja nyt
Rovaniemellä elämme kahden ison joen ympäröiminä.
Pasi Kokko
Mervi Laamanen työskenteli määräaikaisena
diakoniatyöntekijänä ja jatkaa jälleen samoissa
tehtävissä kesällä 2020.

KIRKON lähetysjärjestöjen ja ulkomaanavun tulot ovat
vähentyneet olennaisesti koronaviruksen aiheuttamissa
poikkeusoloissa, koska kirkoissa ei voida kerätä kolehtia. Maailmalla avun tarve ei kuitenkaan ole vähentynyt.
Päinvastoin. Koronavirus koettelee hauraita yhteiskuntia
ja köyhiä ihmisiä rajummin kuin meitä, joilla puhdasta
vettä ja saippuaa riittää. Apua tarvitaan toki Suomessakin.
Lehden sivulla 10 kerrotaan Kotimaanapu.fi -sivustosta.

VOIT ihmetellä, miksi olen laittanut vain listan verkkosivuja enkä selkeitä maksuohjeita. Tilinumeroiden julkaiseminen edellyttää myös keräyslupien julkaisemista, mikä
tekee jutusta epäselvän.

VOIT lahjoittaa myös suoraan kirkon kansainvälisen työn
järjestöille. Jos haluat tukea järjestöjen työtä yleisesti niiden tärkeässä tehtävässä, lahjoita verkkosivujen kautta:
www.piplia.fi/lahjoita/
felm.suomenlahetysseura.fi/lahjoita/toivoa/
www.sley.fi/lahjoitukset/
kansanlahetys.fi/suuressa-mukana/lahjoita/
www.kylvaja.fi/lahjoita
sansa.fi/lahjoita/
www.kirkonulkomaanapu.fi/lahjoita/

Rukous
Jeesus, kiitos, että kuolit puolestamme.
Kiitos, että voitit kuoleman ja annoit meille iankaikkisen elämän.
Jeesus, siunaa lahjamme lähimmäistemme hyväksi.
Anna sen tuoda apua, lohtua ja siunausta sinne,
missä sitä tarvitaan.
Jeesus, rohkaise minua pyytämään apua, kun sitä tarvitsen.
Kiitos lupauksestasi olla meidän kanssamme nyt ja aina.

TIETOA seurakunnan omista nimikkokohteista ja niille
lahjoittamisesta löydät seurakunnan verkkosivuilta www.
rovaniemenseurakunta.fi/tule-mukaan/lahetys-ja-avustustyo

Pirita Bucht
lähetyssihteeri

ENGLISH SUMMARY |

Annukka Kurvinen’s third Mother’s Day
IN FINLAND Mother’s Day is
celebrated on the second Sunday of
May, this year on May 10th. Annukka Kurvinen is the mother of a
2.5-year-old and a 1-year-old and she
is currently on maternity leave from
Rovaniemi’s Lyseonpuiston lukio
school where she works as a Swedish and English teacher. Annukka’s
Mother’s Day traditions are in part
shared with her own mother, her
grandparents and her husband’s
mother. This year Mother’s Day is
spent under the current restrictions
and will most likely be different from
previous Mother’s Days.
Annukka Kurvinen trusts in providence.
“Christian values are definitely
a part of my life and are present in
our family’s everyday life. I have
faith in providence and believe that
everything will be alright. In recent
years I have not gone to church regularly, but now I have been pleased
to find the virtual churches held in
Rovaniemi!”
DIACONAL WORKERS ARE either
deaconesses or deacons. A deaconess has studied healthcare (nursing)
and diaconal work and a deacon has
studied social work (social worker/so-

cial services/social advisor)
and diaconal work.
WHEN you have
either earthly
or heavenly
worries or
troubles in
your life, for
instance
sadness,
relationship
issues,
family
issues,
financial
troubles,
substance
abuse or
you want
to talk to
someone, feel
lonely or need
support: SERVICES
ARE confidential, free
of charge and meant for
all ages.
POSIO MARJA, deacon,
tel. 0400-127189
Area: City centre / client work city
centre, multicultural work, hospice
care support activities
KOSKI SARI, deacon,
tel. 040-7340221
Friend volunteering, food bank,
client work in the city centre
HÄRÖ ANTTI, deacon,
tel. 040-7687606, Substance
abuse, criminal and street
missionary work

THINGS TO WATCH
AND LISTEN to on the

Antti Härö
and Sari Koski

parish YouTube channel,
virtual church and Radio
RovaDei’s SoundCloud
Please join us in wondering about the meaning
of life and your place in the
world. As a tool for thoughts
we use Rick Warren’s book
The Purpose Driven Life. We will
take a 40-day journey into important themes and there is a new video

Annukka Kurvinen

each day. Our guides are Heini Kesti
and Milla Purosalo-Vandenbrouke.
You can find the videos for days 1 to
40 on the parish’s YouTube channel
(search Rovaniemen seurakunta) –
also in English!
There will be a virtual bilingual
service held on May 10th at 6 PM in
Rovaniemi church: virtuaalikirkko.fi
Liturgies of the Hours are now
used at church retreats, common
gatherings, confirmation camps and
prayer meetings. Liturgies of the
Hours can be used for private devotionals at home with hymn books or
now easily with electronic devices.
The Laudes morning prayer is sung
by cantor Joona Saraste and the
service’s assistant is chaplain Topi
Litendahl, listen via: soundcloud.com/
radiorovadei/vesper-iltarukous?in=radiorovadei/sets/konsertteja-rovaniemen
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Konsertteja Rovaniemen
kirkossa – tervetuloa
kuuntelemaan!
HILJAISELLA VIIKOLLA tehtiin historiaa
ja ensimmäiset Virtuaalikirkon pääsiäispalvelukset suorina lähetyksinä. Esimerkiksi
kiirastorstain sanajumalanpalveluksessa oli
seurakunnan omien muusikkojen lisäksi mukana myös vieraileva artisti.
– Rovaniemen kirkko on tunnelmaltaan ja
akustiikaltaan mahtava konserttipaikka. Virtuaalikirkon kiirastorstain jumalanpalvelus oli
minulle todella vaikuttava elämys, Lapin kamariorkesterin soolosellisti Lauri Angervo arvioi.
Lisäksi äänitallenne upeasta konsertista
Rovaniemen kirkossa avasi uuden konserttien sarjan Radio RovaDein SoundCloudissa:
Jeesuksen kuolinhetken rukouksen Seitsemän
sanaa ristillä raamatunlukijana toimii seurakuntapastori Rainer Väänänen. Korundi-kvartetti eli ammattimuusikot Reetta Kataja, Kaia
Voitka, Taru Lehto ja Lauri Angervo soittavat
Josef Haydnin musiikkia.
Tällä hetkellä kamariorkesterilaisten työnantaja on ilmoittanut työnteon estyneen. Kamariorkesterimuusikkona työskentely ei ole juuri
nyt mahdollista, mutta kirkkokonsertteja vielä

järjestetään ja kirkonmäellä ideoidaan luovasti
uutta tuotantoa.
– Muusikkona kuulun poikkeusaikoina
viihdytysjoukkoihin. Velvollisuuteni ja etuoikeuteni on siis soittaa ihmisille. Kirkko osoittaa
taas kerran tarpeellisuutensa, olemalla läsnä
ja tarjoamalla paikan missä toimia, vaikkakin
virtuaalisesti, Lauri Angervo kiittää.
Tässä tilanteessa korostuukin mahdollisuutemme tavoittaa ihmisiä, jotka eivät normaalioloissa muuten paikalle pääsisi.
– Toivon, että saan jaksossakin soittaa ja
tehdä yhteistyötä Rovaniemen seurakunnan
kanssa, Lauri Angervo kommentoi.
Teksti ja kuva Noora Hietanen

Konsertit ovat kuunneltavissa äänitallenteina
Radio RovaDein SoundCloud-tietokannassa
osoitteessa: www.soundcloud.com/radiorovadei/sets/konsertteja-rovaniemen

Jeesuksen kuolinhetken rukouksen Seitsemän sanaa ristillä raamatunlukijana
seurakuntapastori Rainer Väänänen. Korundi-kvartetti eli ammattimuusikot Reetta
Kataja (1. viulu), Kaia Voitka (2. viulu), Taru Lehto (alttoviulu) ja Lauri Angervo (sello).

Rukoushetkiä vietetty satoja vuosia
KIRKOSSA eri aikoina vietettäviin rukoushetkiin löytyy
kehotus Raamatusta "seitsemästi päivässä minä Sinua
ylistän" Ps. 119: 164. Erityisesti luostareissa ja suurten
kaupunkien kirkoissa arkipäivää ohjasivat rukoushetket.
Hetkipalvelukset kokosivat ihmiset yhteen, rytmittivät päivän kulkua, ja lohduttivat arjen keskellä vaeltavia ihmisiä.
– Martti Lutherille hetkipalvelusperinne oli tärkeä.
Tämän johdosta myös nykyinen virsikirjamme sisältää hetkipalvelukset: aamurukous eli Laudes, keskipäivän rukous-

hetki Ad sextam, iltarukous Vesper sekä rukoushetki levolle
käytäessä eli Completorion ja tähän rukoukseen voidaan
liittää Valon rukous – Lucernarium, Topi Litendahl kertoo.
Nykyään hetkipalveluksia käytetään kirkon toimittamissa
retriiteissä, yhteen kokoontumissa, rippikouluissa ja rukoushetkissä. Hetkipalvelukset soveltuvat yksittäisen ihmisen
hartaushetkeen kodeissamme joko virsikirjan tai vaivattomasti nykyään näyttöpäätteiden kautta.
Laudes-aamurukouksen esilaulajana ja virsien tulkit-

sijana on kanttori Joona Saraste, palveluksessa avustaa
kappalainen Topi Litendahl, kuunneltavissa: soundcloud.com/
radiorovadei/laudes-aamurukous?in=radiorovadei/sets/konsertteja-rovaniemen
Vesper-iltarukouksen esilaulajana ja virsien tulkitsijana on
kanttori Joona Saraste, palveluksessa avustaa kappalainen
Topi Litendahl, kuunneltavissa: soundcloud.com/radiorovadei/
vesper-iltarukous?in=radiorovadei/sets/konsertteja-rovaniemen

Varttikonsertit ja Toivevirsi-Livet
VARTTIKONSERTTI on nimensä mukaisesti noin viidentoista minuutin mittainen minikonsertti, jossa seurakuntamme kanttorit esiintyvät kukin vuorollaan. Luvassa
on laulu-, urku- ja sooloinstrumenttimusiikkia. Varttikonsertteihin pääset mukaan Rovaniemen seurakunnan
Facebook-sivujen livelähetyksien kautta keskiviikkoisin
klo 13. Konserttisarja pyörähtää käyntiin keskiviikkona
15.4. ja jatkuu toukokuun loppuun saakka. Konsertit ovat
myös jälkikäteen kuunneltavissa äänitallenteina Radio
RovaDein SoundCloud-tietokannassa: soundcloud.com/
radiorovadei/sets/konsertteja-rovaniemen
FACEBOOKIN TOIVEVIRSI -livelähetyksessä Rovaniemen kirkosta lauletaan virsiä jonkin tietyn teeman
mukaan, esimerkiksi Jeesuksesta. Virsitoiveitanne
toteuttavat kanttorit. Virsiä voi toivoa jo ennakkoon
myös sähköpostitse osoitteeseen laura.alasaarela@evl.fi
tai kirjoittamalla toive livelähetyksen aikana lähetyksen
kommenttikenttään. Toivevirsi-Livet ovat toukokuussa
9.5. klo 18 Toiveveisut Nuoren seurakunnan veisukirjasta,
Laura Alasaarela ja Ruusu Tervaskanto sekä 23.5.

klo 18 Toivevirret, Ylistän, Luoja, voimaasi, Sari Alakulppi ja Laura Alasaarela.

ROVANIEMEN kirkon fresko täyttää ensi
vuonna 70 vuotta. Lukuisat kokemukset Lennart Segerstrålen taideteoksen äärellä pääsevät
nyt esiin, kun kanttori Joona Saraste kerää
niitä sävellystyöskentelynsä pohjaksi. Kerro siis
kokemuksesi freskon ääreltä joko suoraan joona.
saraste@evl.fi tai osallistu keskusteluun Rovaniemen seurakunnan facebook-sivuilla sijaitsevassa tapahtumassa.
Toivevirsi-Facebook-Live-lähetyksessä otetussa kuvassa
kanttorit Maie Kuusik ja Joona Saraste.

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 10.6.2020 | Aineisto ma 25.5.2020.
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Annukka toivottaa kaikille perheille voimia ja ennen kaikkea kekseliäisyyttä korona-arkeen: - Äitienpäiväni kohokohta tulee olemaan herkkusuklaakakku, josta aion nauttia kaikkein
suurimman palan.

Annukka Kurvisen
kolmas äitienpäivä
”
ANNUKKA KURVINEN on 2,5- ja 1-vuotiaiden lasten
kanssa kotona vanhempainvapaalla oleva Rovaniemen
Lyseonpuiston lukion ruotsin ja englannin kielen opettaja.
Annukan äitienpäiväperinteet ovat osittain yhteisiä oman
äidin, mummon ja aviomiehen äidin kanssa. Tänä vuonna
äitienpäivää vietetään poikkeusoloissa ja todennäköisesti
eri tavalla kuin muulloin.

Luottamus

Annukka Kurvisella on pohjaluottamus johdatukseen.
– Kristilliset arvot ovat elämässäni ja meidän perhearjessa mukana ilman muuta. Luotan johdatukseen ja siihen,
että kaikki järjestyy. En ole välttämättä ollut viime vuosina
ahkera kirkossa kävijä, mutta nyt olen ilokseni huomannut
Rovaniemellä Virtuaalikirkon! Ja lapset ovat innoissaan Rovaniemen seurakunnan kirkkomuskarista YouTubessa.
Kirkossa vihityn avioparin lapset ovat saaneet kristilliset
kasteet. Pellosta kotoisin oleva Annukka on ollut aktiivinen
seurakuntanuori ja toiminut isosena.
– Esimerkiksi tehtävänä joidenkin tiettyjen kappaleiden valitseminen lempivirsistä ja hengellisistä lauluista on
vaikea, koska mieluisia on niin monta: kolme on kuitenkin
tällä hetkellä mieleisimmät - Pekka Simojoen Kahden maan
kansalainen, Kirkossa ja virsi 577 Sun kätes, Herra, voimakkaan.

kehittyy koko ajan yhdessä lasten kanssa. Päivittäin tulee
tilanteita, joissa pitää katsoa peiliin ja miettiä miten toimii.

Lahja

Lapsi on lahja
ja paras palkinto
jo o lemalla olemassa.

Kasvu
Äitiyden tärkein ja syvin olemus on äidinrakkaus. Ja syli,
niin konkreettisesti kuin kuvainnollisestikin
– Äitiydessä on tärkeintä, että lapsi tietää, että äidin
rakkaus on ehdotonta. Toisaalta vanhempana kasvaa ja

Kysyttäessä mikä on äitiydessä yhtäältä palkitsevinta ja
toisaalta haastavinta, Annukka Kurvinen sanoo molempien näkyvän ihan jokapäiväisessä elämässä.
– Lapsi on paras palkinto jo olemalla olemassa. Haastavinta on tasapainoilu oman sisäisen ihanneäitiyden ja
arkiäitiyden tilanteiden välillä.

Armo

Millaisia äitienpäiväterveisiä Annukka Kurvinen haluaa
lähettää Äitienpäivä-Pääskyn lukijoille ja muillekin?
– Haluaisin, että otamme huomioon kuinka lapset ja perheet ovat erilaisia. Toivottavasti osaamme olla toisillemme
armollisia ja ymmärtäväisiä, emmekä arvostelisi toisiamme.
Mieluiten kannustetaan ja tuetaan toisiamme!
Noora Hietanen

Lisätietoja: Annukan blogi Persorievun päiväkirja

