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Yksityiskohta kiinteästä
kastepöydästä, joka jouduttiin
purkamaan kirkkosalista kuoriin
johtavan luiskan rakentamista ja
porrasaskelmien leventämistä
varten.

Juhannus
on keski
kesän ja
valon juhla
VALO ja luonnon kukkeus hivelee ihmisen sielua. Samalla se voi toimia
myös vaativana peilinä, jos
ihmissydämessä ei tapahdukaan samanlaista kukkaan
puhkeamista. Valo ja lämpö,
pimeys ja kylmyys, elämän
runsaus ja niukkuus, terveys
ja sairaus, rakkaus ja kovuus,
monet vastakohdat voivat
häivähtää mielessä. Juhannuksen merkitys kirkkovuodessa liittyy juurikin
tähän. Juhannus on Johannes Kastajan syntymäpäivä.
Johannes ja Jeesus olivat serkuksia. Elämän vaatimukset
ja niiden täyttymys, Jumalan
laki ja armo, tulivat esiin heidän kauttaan. Kivisydämestä
oli määrä tulla elävä sydän.
Johannes oli parannuksen eli
mielenmuutoksen saarnaaja.
Hän valmisti tietä Vapahtajalle. Laki valmistaa tietä
evankeliumille. Jos meiltä
puuttuu uskoa, toivoa, rakkautta, saamme pyytää niitä
Jumalalta. Hän itse antaa
meille sen, mitä hän meiltä
vaatii. Jumalalle saamme
avata kaiken puutteellisuutemme. Juuri se vetää Hänen
rakkauttaan puoleemme.
– Pyhä Henki, lohduttaja, valon lähde ainoa, Pyhä Henki,
puolustaja, sydämeni taivuta.
Tee se temppeliksesi, että
huokaukseni Herran puoleen
nousta voisi, niin kuin pyhä
tahtos oisi. Virsi 117: 1
Eeva-Liisa Jääskelä

KANSIKUVA Rovaniemen
kotiseutumuseon maisemista
Pöykkölässä, kotiseutumuseo avoinna 2.6.–30.9.2020
ti–su klo 11–17. Kesäkahvila
palvelee koko kesäkauden.
Alkavan kesän yötöntä yötä
juhlitaan juhannusaaton
lipunnostolla 19.6.2020
klo 18. Tarjolla on pienimuotoista ohjelmaa ja kesäkahvilan palvelut.

PÄÄKIRJOITUS | Kari Yliräisänen, kirkkoherra

Juhannus, Johannes
Kastaja ja kirkon politikointi
JUHANNUSJUHLA on aivan edessämme. Juhannus saa nimensä Jeesuksen aikalaisesta Johannes Kastajasta, omaperäisestä erakosta ja saarnaajaprofeetasta.
Raamattu kertoo Johanneksen asuneen
autiomaassa, käyttäneen ravintonaan
heinäsirkkoja ja villimehiläisten hunajaa, vaatetuksena kamelinkarvainen ja
nahkavyöllä varustettu asu. Eittämättä
tulee mieleen, että yhdenlainen kylähullu.
JOHANNES kulki ajassaan vastavirtaan. Hän kuulutti mielenmuutosta,
udelleenajattelua, uskonnon kielellä
parannusta, jonka tuli ilmetä elämässä käytännön tekoina: sosiaalisena
oikeudenmukaisuutena, tasaamisena
omastaan jakamalla, heikoista huolehtimalla. Oman aseman mahdollistamasta
omien etujen ajamisesta, kiristyksestä ja
korruptiosta tuli luopua ja oli toimittava
yhteisesti sovittujen säädösten mukaan.
Eliitti ja valtaapitävät saivat myös kipakat kommentit. Valtaapitävien tuli myös
yksilötasolla toimia moraalisesti oikein.
Johannes varoitti myös kangistumisesta
uskonnon tai perinteiden menneisyyteen.
Johannes Kastaja liittyi osaltaan vanhatestamentilliseen profeetalliseen
eetokseen yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta.

VIIME AIKOINA on keskusteltu kirkon
ja kristillisten järjestöjen yhteiskunnallisesta roolista. Missä määrin ja millä
perustein ne voivat ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin? Keskustelua on
synnyttänyt Suomen Lähetysseuran
mukanaolo 430-miljoonaa kampanjassa.
Tiivistetysti kampanjassa mukana olevat
järjestöt vaativat yritysten voitonsiirtojen estämistä, veropohjan tiivistämistä,
verotuksen läpinäkyvyyden lisäämistä ja
yritysverotuksen yhtenäistämistä kansainvälisesti (laajemmin: https://430.fi).
Somessa keskustelu on käynyt kuumana. Kampanjaa on arvosteltu siitä,
että se leimaa suomalaiset yrittäjät

”

Kirkko ei
voi välttää
politikointia.
veronkiertäjiksi. On myös paheksuttu
sitä, että pääosin verovaroin tuetut tai
yrityslahjoituksin sponsoroidut järjestöt
käyvät yrittäjien kimppuun, joiden kautta suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan
verotulot ovat mahdollisia. Toiselta puolen on korostettu, ettei tähtäyspiste ole
mainituissa syytöksissä vaan oikeudenmukaisuus- ja läpinäkyvyyskysymyksissä eivätkä ne koske vain suomalaista
yhteiskuntaa vaan myös kansainvälisellä
tasolla hauraita yhteiskuntia.

ON SELVÄÄ, että kampanjan esittämiin vaatimuksiin liittyy monia
eri tasoja ja näkökulmia, esimerkiksi
käsitys yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden toteuttamistavoista, joita
Keskuskauppak amarin toimitusjohtaja
Juho Romakkaniemi pohtii Kotimaa-
lehdessä 12.6.
Keskustelussa dosentti Mikko Malka
vara on puolestaan muistuttanut
yhteiskunnan sisäisestä keskinäisriippuvuudesta. Yhteiskunta rakentuu
länsimäisen ajattelun peruspilareiden,
juutalais-kristillisen uskonnon, roomalaisen oikeuden ja kreikkalaisen
filosofian varaan. Niiden päällä ovat
demokraattinen yhteiskuntajärjestys,
oikeusvaltioperiaate ja kaikille kuuluvina ihmisarvo ja perusoikeudet. Tämä
kokonaisuus muodostaa yhteiskunnan
moraalisen arvopohjan, jossa olennaista
on ihmisten keskinäisriippuvuus. Hy-

VIIKON & PÄIVÄN SANA |
Yöttömän yö aikaan

Rukous

Jeesus sanoi:
”Eräs mies järjesti suuret pidot ja oli kutsunut
paljon vieraita. Kun pitojen oli määrä alkaa, hän
lähetti palvelijansa sanomaan kutsutuille: ’Tulkaa, kaikki on jo valmiina.’ Mutta yksi toisensa
jälkeen nämä alkoivat esittää verukkeita. ’Olen
ostanut pellon’, sanoi yksi, ’minun täytyy mennä
katsomaan sitä. Suothan anteeksi, etten pääse
tulemaan.’ ’Ostin viisi härkäparia’, sanoi toinen,
’ja olen lähdössä kokeilemaan niitä. Suothan
anteeksi, etten pääse tulemaan.’ Kolmas sanoi:
’Olen juuri mennyt naimisiin enkä siksi voi tulla.’
Palvelija palasi ja kertoi tämän herralleen.
Silloin isäntä vihastui ja sanoi palvelijalle: ’Mene
kiireesti kaupungin kaduille ja toreille ja tuo tänne köyhät ja raajarikot, sokeat ja rammat.’ Palvelija tuli sanomaan: ’Herra, olen tehnyt niin kuin
käskit, mutta vielä on tilaa.’ Silloin herra sanoi:
’Mene maanteille ja kylien kujille ja vaadi ihmisiä
tulemaan, jotta taloni täyttyisi. Ja siitä voitte olla
varmat, että yksikään noista, jotka minä kutsuin,
ei pääse minun pitopöytääni!’” (Luuk 14)

Jumala,
nykyisyys täyttää ajatuksemme
kiinnostavilla ja ahdistavilla
asioilla.
Tulevaisuuteen, valtakuntasi
juhlaan,
emme edes ymmärrä kaivata.
Havahduta meidät tajuamaan,
että tulevaisuus on jo läsnä
kaikissa ratkaisuissamme.
Auta näkemään, että sinä luot
uutta.
Auta kuulemaan, kun kutsut meitä.
Auta liikkeelle sinun tulevaisuuttasi kohti.
Tätä rukoilemme
Herramme Jeesuksen Kristuksen
nimessä. Aamen.

vässä yhteiskunnassa hyvä elämä kuuluu
kaikille ja jokaisen elämä vaikuttaa
jokaisen toisen elämään.

ON PÄIVÄNSELVÄÄ, että kirkon ja
sen yhteydessä toimivien järjestöjen
tulee osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun omista juuristaan - oikeudenmukaisuus, heikkojen puolustaminen,
tasapuolisuus, kultainen sääntö - käsin.
Ehkä luterilaisessa kirkossa pääsääntöisesti on pyritty neutraaliuteen ja
puolueettomuuteen ns. regimenttiopin
perusteella. Sen mukaan Jumala hallitsee yhtäältä lailla (maallinen esivalta ja
lainsäädäntö) ja toisaalta evankeliumilla
(kirkon julistama evankeliumi).
Keskustelussa on oivallisesti huomautettu, ettei kirkon pidä tyytyä lähimmäisyyden harjoittamisessaan vain
siihen, että autetaan akuutissa hädässä
olevia, jos voidaan vaikuttaa siihen,
ettei hätää synny, siis rakenteellisiin
korjauksiin. Politiikkaahan se on eikä
sitä voi välttää. Tosiasia on, että joskus
kirkon linjanveto voi olla niin sanotusti
vasemmalla toisella kertaa keskellä ja
kolmannella kertaa oikealla. Näin ei
linjata siksi, että se on jonkin puolueen
tai eturyhmän näkemyksen mukainen,
vaan niistä huolimatta. On hyvä muistaa, että vaikeneminenkin on poliittinen
kannanotto, jolla hyväksytään vallitseva
tilanne.
Muistetaan sekin, että myös katolisen
kirkon johtaja paavi Franciscus puheillaan ottaa kantaa globaaleihin ongelmiin. Samoin Kirkkojen maailmanneuvosto. Politikointia nekin.

AITO keskusteluun osallistuminen
saattaa tarkoittaa myös oman edun tai
valta-aseman menettämistä. Parhaimmillaan se edistää kaikkien yhteisen
hyvän löytämistä.
Johannes Kastajan sanoin: ”Raivatkaa
Herralle tie, tasoittakaa hänelle polut,
rotkot täytettäköön, tulkoot mutkat
suoriksi…”

Pääsky toivottaa
rauhallista ja
rentouttavaa
juhannusta!
Juhannus-Pääsky kertoo
kirkkoherraehdokkaista ihmisinä
teemalla ”tätä emme heistä tienneet” (s.
8-9). Yhteinen pallomme ja joukkuelajin
yhteisöllisyys sekä ilo ovat aiheina sivuilla
4-5. Sairaalasielunhoidon kuulumiset
kerrotaan näkökulmana kotiseurakuntaan
(s. 6-7). Eräs Lapin kuuluisimmista henkilöistä esitellään takakannessa: Markku
Broas. Mukavia lukuhetkiä ja hyvää kesää!
Pääskyn toimitus
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Rovaniemen seurakunnan
jumalanpalvelukset avattu
jälleen osallistujille

Rovaniemen seurakunnan
toiminnasta kesällä
Kesä-, heinä- ja elokuussa ulkoilmatilaisuudet ovat
sallittuja, kunhan huolehditaan 1-2 metrin turvaväleistä ja hygieniasta. Ulkoilmatilaisuuksia ei siirretä
sisätiloihin huonon sään yllättäessä, vaan ne peruuntuvat. Ulkoilmatilaisuuksissa toimitaan turvallisuussääntöjen mukaan:
– Kirkkolampi-illoissa ei ole tarjoilua, oma vesipullo
mukaan.
– Nuotioilloissa ja laavukirkoissa omat eväät ja juotava (ei makkaranpaistoa) tai kevyt tarjoilu (esim. jäätelö,
mehutetra).
– Lauluhetkissä kappelien pihalla, oma vesi mukaan
tai kevyt tarjoilu (esim. jäätelö, mehutetra).
– Pihakirkkohetkissä esim. kappelien pihalla omat
eväät ja juotava tai kevyt tarjoilu (esim. jäätelö, mehutetra).

KIRKKOTILASSA ja muissa seurakunnan tiloissa toteutettaviin jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin
ja konsertteihin voi osallistua yli 50 henkilöä edellyttäen,
että niissä noudatetaan viranomaisohjeita tilaisuuksien
turvallisesta järjestämisestä. Henkilömäärä suhteutetaan
aina 1–2 metrin turvavälein tilaan sopivaksi. Enimmäisosallistujamäärä voi olla 500 henkeä. Pääkirkossa voi siis
olla enintään 150 henkilöä, pienessä tilassa esim. kappelissa väkimäärä voi jäädä alle 50 henkilön. Tiedote rajoituksista: www.rovaniemenseurakunta.fi/uutiset.
Kesä-, heinä- ja elokuussa kuukauden ensimmäisenä
sunnuntaina järjestetään messu ja muina sunnuntaiaamu
päivinä sanajumalanpalvelus, keskiviikkoisin kirkkoillat.
Rovaniemen kirkkoon voi tulla samanaikaisesti korkeintaan
150 henkilöä turvavälejä ja hygieniaohjeita noudattaen (joka
toinen penkkirivi on pois käytöstä).

Rovaniemen kirkko

Rovaniemen seurakunnan kesäteologit 2020: Mikko Salo, Linda Santonen, Leena Niemiaho, Maija Holopainen, Peter
Väänänen ja Lauri Mäenalanen sekä kesänuorisotyönohjaaja Tiuku Nuutinniemi ja leirimuusikko Juho Rekilä. Kesäteologit
kirjoittavat vuorotellen Viestintuojat-blogiin: www.rovaniemenseurakunta.fi/tule-mukaan/aikuisille/viestintuojat. Muita
uusia tai jo tuttuja työntekijöitä: uudet seurakuntapastorit Heikki Kerätär ja Ilmo Liimatta sekä sijaispappi Miia Raninen ja
Hanna-Maria Yliraudanjoki.

matkailijoille ja
hiljentymistä kaipaaville

PASI KOKKO

Piispa Jukka Keskitalo
toimitti hartaushetken
tulvivan joen äärellä

AVOINNA

ma 8.6. alkaen
joka päivä
klo 12-18.

PIISPA JUKKA KESKITALO vieraili 3.6. Rovaniemellä ja tutustui tulvatilanteeseen Lapin pelastuslaitoksen
johtaja Markus Aarron johdolla. Tulvakatselmuksen
jälkeen piispa toimitti hartaushetken tulvivan joen äärellä
Rovaniemen Lainaanrannassa venelaiturin tuntumassa.
Yleisölle avoin tilaisuus toteutettiin Rovaniemen seurakunnan kanssa.
– Oulun hiippakunnan alueella tulvatilanne on monin
paikoin hankala. Halusin tutustua tilanteeseen, kun monien
ihmisten kodit, pihapiirit ja vapaa-ajanasunnot olivat vaarassa kastua. Näen kirkon roolin tulvien ja muiden luonnonkatastrofien keskellä olla ihmisten vierellä kulkijana.
Luonnonkatastrofienkin keskellä kirkko pitää esillä uskon ja
toivon sanomaa, piispa Keskitalo sanoi.

www.rovaniemenseurakunta.ﬁ
KIRKKO

Kirkko on avoinna hiljentymiselle ja matkailijoille ma 8.6.
alkaen joka päivä klo 12-18.

KESKUSTELUAPUA:

Kirkkoherra Kari Yliräisänen, piispa Jukka Keskitalo,
kanttori Joona Saraste ja hallintojohtaja Antti Jääskeläinen.

Päivystävä pastori ma-pe klo 10-13, p. 040-6854925.
Päivystävä diakoniatyöntekijä ma-pe klo 9-10, sekä 1213.30, p. 040 6854 920.
Voit myös ottaa yhteyttä seurakunnan kasvatusalan ammattilaisiin.
Yhteystiedot www.rovaniemenseurakunta.fi/yhteystiedot

PALVELEVA PUHELIN

Seurakuntakeskus muuttaa

0400 22 11 80 Päivittäin klo 18-24.

SEURAKUNTAKESKUKSEN peruskorjausurakka alkaa
1.9. ja kestänee noin 11-12 kuukautta. Peruskorjaus on
mittava ja tarkoittaa koko rakennuksen remontoimista.
Kahdesta toimistokerroksesta poistetaan käytännössä
kaikki vanha. Muualla korjataan vähän maltillisemmin
eli niihin jää myös vanhaa kuten kivilattiat. Piha-alueet
korjataan niin ikään ja salaojien uudistamiseksi ulkoportaita joudutaan purkamaan. Uudet portaat rakennetaan
huomattavasti loivemmiksi ja turvallisemmiksi.
Seurakuntakeskuksen henkilöstö ja toimistot muuttavat
Osuuspankin vanhaan toimitilaan osoitteeseen Koskikatu
10. Muutto kestää 28.-31.8.2020.

DIAKONIATYÖ

Taloudellisen avun arviointi ja päätös voidaan tehdä puhelimessa ja netissä. Ruokapankin apu toimii erityisjärjestelyin. Apu toimitetaan mahdollisuuksien mukaan kotiin.
Voit soittaa tai lähettää yhteydenottopyynnön. Ilmoita
nimesi ja puhelinnumerosi. Työntekijöiden yhteystiedot:
www.rovaniemenseurakunta.fi/yhteystiedot

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 netissä: www.radiot.fi/kanavat/radio-dei-rovaniemi

Seurakuntakeskuksen toimistot
ja henkilöstö ovat remontin ajan
Koskikadun ja Valtakadun kulmassa.

VIRTUAALIKIRKKO

Rovaniemen kirkosta su klo 10 jumalanpalvelukset suoratoistona: www.virtuaalikirkko.fi

SEURAKUNNAN TOIMISTOT

Kirkkoherranvirasto sekä hauta- ja puistotoimisto palvelevat puhelimitse ja sähköpostiyhteyksin ma-pe.

Rovaniemen seurakunta sosiaalisessa mediassa

Rovaniemen seurakunta

Sc: ErkkaJenni
@korkalounas
Church @ Roi Campus
@nuorisokahvilakatutaso
@Rovaniemenseurakunta
@Diakonia Rovaniemen seurakunta
@lastenjaperheidenrovaniemenseurakunta

ROVANIEMEN SEURAKUNTAAN

hankittiin omat laitteistot Virtuaalikirkkoa varten. Virtuaalikirkon
perustaja Ilmari Mäenpää tiimeineen
kävi Rovaniemen kirkossa suunnittelemassa laitteiston asentamista
yhteistyössä seurakunnan eri tiimien
ammattilaisten kanssa. – On hienoa
saada Lapin upein kirkko Virtuaalikirkon vakituiseksi yhteistyökumppaniksi, Ilmari Mäenpää kommentoi.
Mäenpää on ammateiltaan muiden
muassa klassisen musiikin säveltäjä,
audiovisuaalisten verkkolähetysten
ammattilainen ja yrittäjä. Mäenpään
juuret ovat Lapissa, Inarissa.

NOORA HIETANEN

Rovaniemen seurakunta

rovaniemen_seurakunta
lapset_ja_perheet_roisrk
katutaso.nuorisokahvila
Church_roi_campus
Roisrkmusiikki
korkalounas
roisrknuoret
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HENKILÖT | RoPS-päävalmentaja Vesa Tauriainen ja soveltavan jalkapallon vastaava ohjaaja Sirpa Oiva
Tällä palstalla ihmisten mietteitä ja kysymyksiä elämästä ja uskosta.

RoPS-edustusjoukkueen päävalmentaja Vesa Tauriainen.

Palloiluilo kuuluu kaikille!
ROVANIEMEN PALLOSEURA on Lapin
suurin urheiluseura sekä Pohjois-Suomen
johtava jalkapalloseura.
– RoPS-edustusjoukkueet pelaavat
miehissä Veikkausliigaa ja naisissa Ykköstä. Toistaiseksi erikoisinta kautta koskaan
päästään pian varmaankin aloittelemaan,
kunhan asiat varmistuvat, päävalmentaja
Vesa Tauriainen arvioi toukokuussa.
Toiminnan perusta on yli 1000 junioripelaajassa, joille luodaan turvallinen harrastusympäristö.
– Tavoitteellisille pelaajille rakennetaan
selkeä polku aina kansainvälisille kentille
saakka, Tauriainen toteaa.
Liikkis-iltapäiväkerhotoimintaa järjestetään 1.–2. luokkien oppilaille sekä 3.
vuosiluokan erityisopetuksen oppilaille. Rovaniemen Palloseuran soveltavan jalkapallon
kerho ottaa jatkuvasti lisää pelaajia.
– Ryhmät harjoittelevat torstaisin, kesäisin
Saaren koululla ja talvella Syväsenvaaran
koulun liikuntasalissa, vastaava ohjaaja
Sirpa Oiva toivottaa tervetulleeksi.

Kasvattajat

Rovaniemen seurakunta ja Rovaniemen
palloseura ovat molemmat seudulla toimivia
kasvattajia. Rovaniemen palloseura liikuttaa
vuosittain 1200 lasta ja nuorta eli toimii
Lapissa suurimpana junioriseurana.
RoPSissa satsataan toiminnan laatuun.
On tärkeää, että harrastus on hauska ja

toiminta turvallista. Myös kasvatukselliseen puoleen kiinnitetään huomiota, sillä
jalkapallon parissa lapset oppivat toimimaan
ryhmässä.
– Koulutamme itse kaikki ohjaajamme.
Käytämme ohjaajina myös meidän naisten
edustusjoukkueen sekä akatemiajoukkueen
pelaajia. Silloin voi sanoa, että lajitaidot-

”

Soveltavassa jalkapallossa on sama määrä pelaajia ja samat säännöt
kuin tavallisessa jalkapallossakin, mutta pelit
pelataan puolikkaalla
kentällä ja se on suunnattu erityislapsille ja
-nuorille

kin ovat ohjaajilla erittäin hyvin hallussa,
RoPSin nappulatoiminnasta vastaava Juho
Luukkonen korostaa.

Ylisukupolvisuus

Rovaniemellä on perheitä, joissa jopa neljä
sukupolvea on ollut mukana seuran toiminnassa. Seuralle nappulatoiminta luo pohjan
kaikelle tekemiselle. Se on vaihe, jolloin
lapsi saadaan rakastumaan jalkapalloon ja
liikkumiseen ylipäätään.
– Jalkapallo on sopivan hauska ja sosiaalinen laji. Liikkuminen tulee mukana ikään
kuin leikin varjolla. Meille on tärkeää, että
lapset liikkuisivat mahdollisimman paljon,
Luukkonen kommentoi.
Nappulatoimintaan voivat osallistua
kaikki 2008–2017 syntyneet tytöt ja pojat.
Kesällä Rovaniemellä on hyvät olosuhteet
jalkapallon harrastamiseen. Viimeisimpänä
Ounasrinne sai uuden tekonurmikentän.
– Haluamme tuoda harrastuksen lähelle
perheitä. Meidän toimintamme pyörii Rovaniemen lähikentillä. Tänä kesänä mukana
ovat myös Muurola ja Sinettä, Luukkonen
kertoo.

Yhteinen pallomme

Elokuun yhdeksäntenä on tarkoitus juhlistaa Rovaniemen palloseuran ja Rovaniemen
kirkon pyöreitä juhlavuosia Yhteinen
pallomme -tapahtumalla. Ensin ollaan
kirkossa, sitten keskuskentällä ja sen jälkeen

vielä ROPSin kotipelissä.
– Nähtäväksemme jää, mitkä tuolloin ovat
valtakunnalliset kokoontumisrajoitukset ja
ulkoilmatapahtumien säännöt, Tauriainen
toteaa.
Joka tapauksessa sunnuntain 9.8.2020
jumalanpalvelus kello 10 kuullaan Radio
RovaDeissä ja nähdään Virtuaalikirkossa:
www.virtuaalikirkko.fi ja www.radiot.fi/
kanavat/radio-dei-rovaniemi ja perinteisellä
radiotaajuudella 93,4 Mhz.
Teksti: Noora Hietanen
Kuvat: Jouni Hagström
ja RoPS soveltava pallokerho

Veikkausliigan kausi 2020 alkaa keski
viikkona 1.7. ja päättyy sunnuntaina 22.11.
RoPS avaa kautensa vieraissa FC Interiä
vastaan. Ensimmäinen kotiottelu on 8.7.
RoPS - HIFK. Yhteinen pallomme
-teemapäivänä sunnuntaina 9.8. klo 17
vastassa on vieraita Ahvenanmaalta:
RoPS - IFK Mariehamn.
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KRISTITTY KUMMI |
Tällä palstalla kummi kertoo jotain kummina elämisestä tai kummilapsesta.

Sirpa Oiva ja hänen miehensä ovat yhteensä
kahdeksan 4–33 -vuotiaan kummilapsen
kummeja. Kastetilaisuuksista Sirpa Oivan
mieleen on lähtemättömästi jäänyt Ystävä sä
lapsien -virsi, sillä se on laulettu kaikissa
– myös heidän neljän lapsensa ristiäisissä.
Eräs parhaista ja hauskimmista palautteista pelaajalta: ”Sirpa sie oot
maailman paras valmentaja, sie teet niin hyvät voileivätkin!”

Kokkola Cup 2018 ja vuoden Fair Play -joukkue: Rovaniemen palloseuran soveltava jalkapallo.

KORKALOVAARAN
Kesälauluilta

diakonian kesä

21.7. klo 18 Korkalovaaran kappelilla. Tapahtuma ulkona,
sateen sattuessa peruuntuu. Ilmoittaudu mirva.suni@evl.ﬁ
tai 040-5469421 soitto, viesti vastaajaan, tekstiviesti
tai s -posti.

Lenkkikerho

Rovaniemen keskuskentällä otettu kuva kesällä 2019: Edustusjoukkueen pelaajat tulivat omien treenien jälkeen
potkiskelemaan Sirpa Oivan joukkueen omatoimitreeneihin.

Lähtö kappelin pihalta klo 15, sauvat ja hyvä mieli mukaan!
Mukana diakonissa Mirva Suni.
Ilmoittaudu mirva.suni@evl.ﬁ tai 040-5469421.
Voit jättää viestin myös puhelimen vastaajaan tai tekstiviestin.
Lenkkikerho kokoontuu 15.7., 29.7., 12.8. ja 26.8.
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NÄKÖKULMA
KOTISEURAKUNTAAN | Sairaalapapit toivoa tuomassa
ROVANIEMEN SEURAKUNNAN ARKISTO

– Mahdollinen muutos syntyy vasta sanoissa, jotka tulevat lihaksi muodostaen meihin uudenlaisia kokemuksia, Sanna Kierivaara toteaa.

Toivon kantaminen
KERRAN KAUPASSA kuulin ohikulkeneen lapsen
kuiskuttavan toiselle: tuo on oikeasti pappi. Mieleen on
jäänyt myös peilaus vuosien takaa. Olin ollut päiväkodilla alba päällä siunaamassa kouluun lähteviä. Kun
tulin kahvi- ja mehupöytään ilman albaa, eräs siunatuista katsoi vaihtunutta asuani ja totesi: mie arvasin,
että sie esitit.
Psykiatrisilla osastoilla käydessäni uusi potilas saattaa
joskus sanoa, että pappi tuli pitämään puhetta. Silloin
yleensä vastaan, että en ole oikein mikään puhuja, mutta
tulin kuuntelemaan. Kerron, että minulle voi jutella.
Eräs syy olla psykiatrisessa hoidossa on itsemurhayritys. Usein silloin ihmisen toivo on sammunut niin, että
kaikki näyttää pimeältä ja olo on jatkuvasti sietämättömän tuskainen. Kuuntelijana pyrin ottamaan vastaan ja
hyväksymään sen toivottomuuden, jossa potilas siinä
hetkessä on. Joskus olen sanonut:
Sinun ei tarvitse yrittää toivoa. Toiset toivovat sinun
puolestasi. He hoitavat sinua, sillä he tietävät, että toivoa
on ja sinua voidaan hoitaa. Sinun toivosi on nyt heissä ja

he kantavat sitä, kunnes se on jälleen sinussa.
Kirkossa kannetaan maailman yhteistä uskoa, toivoa
ja rakkautta. Yhteisestä muodostuu suojaverkko, johon
kuka tahansa kaiken uskonsa menettänyt, toivoton ja
rakkautta vailla oleva saa pudota ilman mitään vaatimusta tulla yhtään sen uskovaisemmaksi, toiveikkaammaksi
tai rakkaudellisemmaksi. Sitä kutsutaan armoksi, jota
mielemme ei kokonaan osaa ymmärtää, mutta jota toivomme kohdallemme.

Reagoimme kriisiin eri tavoin

Meillä on tarve elää unohtaen se yksinkertainen totuus,
että elämä on aina hallitsematonta ja se päättyy kuolemaan. Kriisiajat pakottavat meidät muistamaan ja ainakin
jonkin verran ajattelemaan asiaa.
Reagoimme kriisiin eri tavoin taustastamme johtuen.
Jos olemme saaneet riittävästi turvaa, osaamme hakea
turvakokemuksia itsestämme ja ottaa niitä vastaan toisiltamme. Kriisin aikana johtajien on helpompaa olla suo-

sittuja, koska usein mielikuvissa he edustavat vanhempia,
joihin moni meistä on saanut turvautua.
Osa meistä on kokenut elämänsä varhaisvaiheista
lähtien liikaa turvattomuutta ja on joutunut selviytymään
yksin vaikeiden tunteiden kanssa. Silloin sisimmästä ei
löydy turvapaikkaa ja muiden ihmisten tarjoamaa turvaa
ei joko kykene ottamaan vastaan tai on täysin riippuvainen siitä niin, että sitä ei koskaan voi saada kylliksi.
Lapsuuden kokemusmaailmallamme on taipumus
asettua myös aikuisuutemme näyttämöksi ellei jollain
tavalla puututa meihin kirjoitettuun käsikirjoitukseen,
mikä on erittäin haastavaa, mutta mahdollista.
Kirkko työntekijöineen voi myös edustaa vanhempia ja
sitä turvaa tai turvattomuutta, jota heidän osalta olemme
kokeneet. Järkevimmätkään selitykset tai viisaat puheet
eivät juurikaan muuta kokemusmaailmaamme.

Sanna Kierivaara

7

Pääsky 17.6.2020

Raskaan taakan alta
UUSI NORMAALI on se, että käsiä pestään
aina mennessä ja tullessa, aina ennen ruokaa.
Toisiin ihmisiin, varsinkin vieraisiin, pidetään
fyysinen etäisyys, yskimis- ja niistämishygieniaan kiinnitetään huomiota. Myös hengityssuojaimia ja käsineitä käytetään tartuntojen
välttämiseksi. Oireisena jäädään kotiin.
Uskon, että jokainen tekee oman parhaansa ja
minä teen oman osuuteni. Sen täytyy riittää.
Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen ohjeetkin
vakuuttavat, että se riittää. Sen verran minäkin jaksan kantaa. Jaksan kantaa huolen siitä,
että noudatan näitä yllä mainitsemiani asioita.
Hyvä Jumala,
kannan harteillani raskasta syyllisyyden taakkaa.
Anna anteeksi kaikki se paha, mitä olen tehnyt.
Sinä kyllä näet sen.
Näet myös sen,
että kannan harteillani ja varsinkin sydämelläni
paljon sellaista, jota minun ei tarvitsisi kantaa.
Jumala, auta minua sen taakan alta,
joka on turhaa ja väärää syyllisyyttä.
Ota kantaaksesi se, mitä en jaksa itse kantaa.
Jumala, näytä minulle sinun armosi,
sinun rakkautesi juuri minua kohtaan.
Sinun voimakkaiden käsiesi varaan jätän
itseni ja elämäni.
Aamen.

Helsingin Sanomissa THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja professori Mika Salminen totesi
”Tämä tauti leviää, jos leviää. Ei se ole yksilötasolla
kenenkään syy.” Tähän johtopäätökseen olen itsekin tullut, mutta haluan vielä kiittää Salmista, että
hän sanoi sen ääneen. Niin kauan, kun huolehdin
järkevissä määrin käsihygieniastani ja muista varatoimenpiteistä, voin mennä rauhallisin mielin nukkumaan – vaikka heräisinkin taas uuteen aamuun
oloani tunnustellen. Tämä tarttuu, jos tarttuu.

Kuuntele: rovaniemenseurakunta.fi/Hengelliseen kasvuun

Sairaalapastori Susanna Sirviö

Kuuntele: rovaniemenseurakunta.fi/Hengelliseen kasvuun

Sielunhoito osana
hoitotahtoa
KIRKKO OTTI vuonna 2015 käyttöön sielunhoitokortin. Olen törmännyt jo sellaiseen
toimiessani sairaalapappina. Sielunhoitokorttia voi kantaa mukana elinsiirtokortin tavoin.
Siihen voi merkitä lempivirren ja kotiseurakunnan. Lisäksi valmis kortti välittää seuraavan
viestin:
”Toivon, että luokseni kutsutaan pappi tai
seurakunnan työntekijä, jos olen sairauden tai
onnettomuuden seurauksena kyvytön itse sitä
tekemään. Luonani saa viettää hartaushetkiä,
puolestani saa rukoilla, minulle saa antaa synninpäästön ja jakaa ehtoollisen”.
Jokaisella on oikeus ilmaista hoitotahto.
Usein hoitotahdosta keskusteltaessa puhutaan
sairaanhoitoon ja erityisesti elvytykseen liittyvistä yksityiskohdista. Nämä tahdonilmaisut
ovat tärkeitä. Vähemmälle huomiolle on jäänyt
oikeus määritellä sielunhoito. Sen voi määritellä
myös vapaamuotoisesti. Tahdonilmaisu kannattaa kirjoittaa paperille ja antaa omaisille, koska
saattohoito voi tapahtua myös kotona.

Pohdimme sairaalapappien koulutuksessa hoitotahtoa henkilökohtaisesta näkökulmasta. Käsittelimme myös sielunhoitoa siihen kuuluvana asiana.
Kirjoitin luonnoksessa, että läheiseni tietävät hengellisistä tarpeistani, heitä tulisi kuulla. Mietin myös
virttä, jota haluaisin kuunnella. Mieleeni tuli melko
nopeasti pääsiäisvirsi 105 Aurinkomme ylösnousi.
Nyt lisäisin joukkoon sairaan virren 480 Muista,
Jeesus, minua ja jouluajalle jonkun kauniin joululaulun.
Lopullinen hoitotahto jäi minulta vielä tekemättä. Kuolema ei ole helppo asia, vaikka siitä on lupa
puhua.
Lauri Kinnunen

Sairaalasielunhoito
SAIRAALASIELUNHOITO on hengellistä ja
henkistä auttamista, jota tarjotaan potilaille,
omaisille ja henkilökunnalle. Kunnioitamme
kunkin uskonnollista vakaumusta ja elämänkatsomusta. Sairaalapappi toimii evankelisluterilaisen kirkon lähettämänä työntekijänä
sairaalassa. Meillä on ehdoton vaitiolovelvollisuus eli keskustelumme ovat luottamuksellisia.
Sairaalapastoreihin saat yhteyden henkilökunnan välistyksellä tai ottamalla itse yhteyttä.
Ota yhteyttä, kun haluat:
– keskusteluapua tai kaipaat kuuntelijaa,
– yhdessä hiljentyä, rukoilla tai saada ehtoollisen,
– tukea läheisesi kuollessa, voimme myös
yhdessä pitää saattohartauden.

Olemme pääsääntöisesti tavoitettavissa arkena.
Yksi meistä päivystää aina iltaisin, öisin ja viikon
loppuisin. Päivystävän sairaalapapin saat kiinni
henkilökunnan välityksellä.
Lauri Kinnunen sairaalapappi
p. 0400 271 288 lauri.kinnunen@evl.fi keskussairaala
Sanna Kierivaara sairaalapappi
p. 040 736 3356 sanna.kierivaara@evl.fi
Muurolan psykiatrinen klinikka ja keskussairaalan
naistenklinikka
Susanna Sirviö sairaalapappi, auktorisoitu seksuaali
neuvoja (SSS) p. 040 481 3637 susanna.sirvio@evl.fi
Pulkamontien ja Näsmäntien yksiköt

Sururyhmä läheisensä menettäneille
alkaa ma 7.9. klo 18-19.30

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

SURURYHMÄ PERHEILLE
jossa toinen vanhemmista
on kuollut ja jossa on
alaikäisiä lapsia.

Ounasrinteen kappelilla
viisi kokoontumiskertaa maanantaisin
19.10.- 16.11. klo 17.30-19.30
Vanhempien ryhmää ohjaavat
sairaalapappi Sanna Kierivaara
ja diakoniatyöntekijä Marja-Leena Kivilompolo
Lasten ryhmää ohjaavat
lastenohjaajat Susanna Jokela ja Soile Yliniva

Ilmoittautuminen Sanna Kierivaara 040-7363356
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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

Kirkkovaltuusto haastattelee kirkkoherranvaaliehdokkaita Rovaniemen kirkossa 13.8. klo 17 alkaen. Haastattelu- ja keskustelutilaisuus katsottavissa myös: www.virtuaalikirkko.fi

Kirkkoherranvaaliehdokkaat vapaalla:

”Tätä et heistä tiennyt”

Hanna Kuusela Sodankylän
edesmenneen vanhan jäähallin
aromirikkaassa pukuhuoneessa,
jonne joukkueenjohtaja siirtyi
lämmittelemään kesken harjoitusten
seuraamisen.

Hanna Kuusela Helsingissä, jossa hänet on ikuistettu
ensimmäisellä metromatkallaan kesällä 1983.

Seuraavat lauseet täydennettäviksenne:
1. Lapsuuteni suurin haave oli...

Hanna Kuusela:
A) MITEN LOMAILET JA PALAUDUT
ELI LEPÄÄT?

– Aurinko, lepo ja liikunta ovat aina hyviä lomaelementtejä.
Matkustan mielelläni uusiin maihin ja kaupunkeihin, mutta
tänä kesänä riittää jokin kappale kauneinta Suomea. Perusarjessani palautumisen ja työasioiden nollauksen ykköstyökalu
on urheilu: oma, penkki- sekä seuran. Olen intohimoinen
jääkiekkoäiti. Tykkään myös leipoa ja maata sohvalla ajattelemassa, silloin kun on sen aika. Useimmiten henkisen
kuorman huojentaa vain riittävä fyysinen rasitus: pidempi
juoksulenkki tai salitreeni. Koronakeväänä innostuin vuosien
tauon jälkeen hiihtämään, todella vapaalla tyylillä.

B) MITEN JA MITÄ SUOSITTELET ALAISILLESI PALAUTUMISTA VARTEN?

– Pidä itsestäsi huolta riittävällä levolla, terveellisellä
ravinnolla ja pitämällä itsesi liikkeessä. Nauti elämästä
hyvällä omallatunnolla!

C) MITKÄ OVAT MIELESTÄSI KOLME MIELUISINTA
KIRJAA? LYHYET PERUSTELUT, MIKSI:
– Kolme syvän vaikutuksen tehnyttä ovat: Jonathan Glo-

verin Ihmisyys, Gerald Greenen Polttouhrit ja Gil Courtemanchen Kigalin sunnuntait. Listaa voisi jatkaa kauas.
Luen yleensä ”vakavia” kirjoja, jotka laittavat pohtimaan,
miksi ihminen toimii kuten toimii: kriiseissä tai ihan tavallisessa elämässä. Sotien ja konfliktien historiaa jaksan lukea
loputtomasti.

D) SUURIN KALANSAALIISI
(ILMAN LAPIN LISÄÄ VAI SEN KANSSA)?

– Suurin kalansaaliini on lapsuudessa keskisuomalaisesta
kotijärvestä mato-ongella saatu ahven. Silloinkin mukavampaa oli tuijotella vettä kuin saada saalista.

E) NOLOIN TILANNE, JOHON OLET JOUTUNUT
TAI AJAUTUNUT?

– Nolointa en osaa sanoa, kiusallisia on ollut monia.
Useimmiten ne naurattavat jälkikäteen, kuten kastejuhla,
jossa jäin jumiin vessaan ja pääohjelmanumeroksi muodostui pelastamiseni sieltä ulos. Muisti on ilmeisen armollinen
myös nolojen tilanteiden suhteen.

F) SALAINEN PAHEESI…?

– Kauhuelokuvat. Irtokarkit on se julkinen.

– Egypti, kaikissa elementeissään. Kiinnostus ja
kaipaus seurasivat pitkälle aikuisikään, kunnes
vihdoin seisoin pyramidin juurella vuonna 2009.
Lapsena myös haaveilin omasta hevosesta ja piirtelin niitä kaikki paperit täyteen.

2. Liikutun yleensä kyyneliin…

– Elokuvien ja kirjojen äärellä. Moni oma huoli ja
suru saa purkautumiskanavan niiden kautta.

3. Yrityksistäni huolimatta en ole oppinut...
– Kasvattamaan kukkia. Niillä on luonani loppumaton eloonjäämiskamppailu.

4. Ystäväni ihmettelevät (minussa)...

– Kahvinjuontikulttuuriani ja iltayön kuntosalikäyntejä.

5. Minua raivostuttaa...

– Hengellinen väkivalta, huumorintajuttomuus,
kateus.

6. Sen päivän haluaisin nähdä, kun …

– Opin suunnistamaan. Nykytilanteessa en aivan
vielä pestaisi itseäni Jukolan viestijoukkueeseen.

9

Pääsky 17.6.2020

Tuomo Törmänen nautiskelemassa
erityisherkkuaan jäätelöä.

nauttisi työstä. Kannattaa tehdä sellaista, mistä nauttii
oikeasti ja mitä ei välttämättä ole tavallisesti aikaa tehdä.
Itsestä täytyy pitää huolta. Riittävästi lepoa, liikuntaa ja
terveellistä ruokaa. Maisemanvaihdos virkistää kummasti.
Kannattaa unohtaa, että jotain olisi pakko tehdä.

C) MITKÄ OVAT MIELESTÄSI KOLME MIELUISINTA
KIRJAA? LYHYET PERUSTELUT, MIKSI:

– Loistavia kirjoja, romaaneja, historiaa ja hartauskirjallisuutta, on valtavan paljon Raamattua unohtamatta.
Minuun ajattelijana ja historiantutkijana on vaikuttanut
ehkä kaikkein eniten Jonathan Gloverin kirja ”Ihmisyys”.
Glover sukeltaa ihmismielen synkkiin syvyyksiin eikä
unohda toivoa. Luen kirjoja mietiskellen ihmisenä olemisen ulottuvuuksia. Tähän sopii Väinö Linnan trilogia
”Täällä Pohjantähden alla”. Yöpöydälläni on jo useamman
vuoden ollut Kalle Päätalon Iijoki-sarjan paksuja niteitä.
Päätalo tarjoaa aidon kuvauksen tavallisten ihmisten elämästä ja muistuttaa, että elämästä selviää.

D) SUURIN KALANSAALIISI (ILMAN LAPIN LISÄÄ
VAI SEN KANSSA)?

– Lapsuuden muikku- ja siikasaaliit verkolla pyydettynä
perheen kanssa Kiitämäjärvellä. Kyllä Kiitämän muikut
ovat savustettuina tai paistettuina suussa sulavia. Tämä
siis ilman lapinlisää.

Tuomo Törmänen:
A) MITEN LOMAILET JA PALAUDUT ELI LEPÄÄT?

– Lomailen rennosti perheen kanssa kotimaassa ja ulkomailla. Paikanvaihdos ja irtiotto arjesta tekee aina välillä
hyvää. Hyvään lomaan kuuluu hitaita aamuja, perheen
kanssa yhdessäoloa, hyvää ruokaa, lämpöä, aurinkoa,
nähtävyyksiä ja aikaa pysähtyä. Nautin kesäteattereista,
lukemisesta, puutarhajutuista, hyvistä televisiosarjoista
ja lenkkeilystä. Tämä koronakesä menee pitkälti kotona.
Jaksamisen kannalta on tärkeää, että elämä on tasapainossa, sopivasti työtä ja riittävästi lepoa.

B) MITEN JA MITÄ SUOSITTELET ALAISILLESI
PALAUTUMISTA VARTEN?

– Välillä ajatukset tulee irrottaa työstä, vaikka kuinka

E) NOLOIN TILANNE, JOHON OLET JOUTUNUT TAI
AJAUTUNUT?

Tuomo Törmänen kulleroiden keskellä kesällä
1988.

Seuraavat lauseet täydennettäviksenne:
1. Lapsuuteni suurin haave oli...

– Olla papan tapaan maanviljelijä ja ajaa traktoria.

2. Liikutun yleensä kyyneliin…

– Pohdiskelen, kuinka Jumala on elämääni johdattanut ja kuinka paljon enemmän olen elämältäni
saanut siihen verrattuna, mitä osasin edes toivoa.

– Yhtä ja toista noloa elämässä on tapahtunut. Armollisuus näkyy siinä, että paljon on päässyt jo unohtumaan
ja jälkikäteen jo naurattaa. Pari noloa tilannetta tulee
mieleen häistä. Vuosia sitten juuri ennen kotivihkimisen
alkamista pudotin vahingossa vihkiraamatun vihkiparin
akvaarioon. Eräässä toisessa vihkimisessä pidin toiselle
vihkiparille tarkoitetun puheen ja tämä ei jäänyt keneltäkään huomaamatta. Tämän jälkeen puheet ovat pysyneet
huolellisesti järjestyksessä.

3. Yrityksistäni huolimatta en ole oppinut...

F) SALAINEN PAHEESI…?

6. Sen päivän haluaisin nähdä, kun…

– Kyllä minä olen herkkusuu. Nautin suunnattomasti
maukkaista kakuista, leivoksista, viinereistä, pikkuleivistä
ja erityisesti jäätelöstä.

– Leipomaan kuohkeita ja maukkaita sämpylöitä.

4. Ystäväni ihmettelevät (minussa)...

– Intoani oppia uutta ja kokeilla uusia juttuja.

5. Minua raivostuttaa...

– Monien haluttomuus ymmärtää, välittää ja
kunnioittaa toisia ihmisiä.
– Kasvan aikuiseksi ja pääsen eroon poikamaisen
leikkisästä luonteestani.

Ilari Kinnunen vaeltamassa TunturiLapissa vaimonsa Kaijan ja heidän kolmen
nuorimman lapsensa kanssa.

ottaa esimiehen kanssa asia puheeksi, jos palautuminen
on vaikeutunut.

C) MITKÄ OVAT MIELESTÄSI KOLME MIELUISINTA
KIRJAA? LYHYET PERUSTELUT, MIKSI:

– Näitä olisi Raamatun lisäksi paljon. Leon Uriksen
Kolmiyhteys avasi elämyksen lailla Irlannin uskonnollisten levottomuuksien syyt. Luettuani Väinö Linnan Täällä
Pohjantähden alla ymmärsin uudella tavalla erilaisista
lähtökohdista olevien ihmisten näkökulmaa elämän epäoikeudenmukaisuuteen.
Vaimoni Kaija Kinnusen kirjoittama romaani Perintö
isovanhemmistaan 1900-luvun alkupuolen Rovaniemellä
on nostanut eniten tunteita pintaan.

D) SUURIN KALANSAALIISI (ILMAN LAPIN LISÄÄ
VAI SEN KANSSA)?

– Sain kerran Oulunjärvestä parikiloisen mateen iskukoukulla. Se oli niin pahannäköinen kala, että lapset eivät
meinanneet suostua ottamaan sitä samaan autoon.

E) NOLOIN TILANNE, JOHON OLET JOUTUNUT TAI
AJAUTUNUT?

Ilari Kinnunen:
A) MITEN LOMAILET JA PALAUDUT ELI LEPÄÄT?

– Käyn tunturi-Lapissa hiihtämässä ja vaeltamassa läheisteni kanssa. Retkeilemme ja kuntoilemme muutenkin
ympäri vuoden. Luen kirjoja ja soitan kitaraa. Teen puutöitä, kuten puukkoja. Tänä kesänä aion rakentaa poikieni
kanssa uuden terassikatoksen kotisaunan kuistille.

B) MITEN JA MITÄ SUOSITTELET ALAISILLESI PALAUTUMISTA VARTEN?

– Olen aina kannustanut unohtamaan työasiat vapaalla
eli sulkemaan työpuhelimen. Työn määrä pitää sovittaa
yhdessä sellaiseksi, että se on mahdollista. Kannattaa

Ilari Kinnunen ja huoletonta aikaa lapsuudenkodissa Oulunsalon Varjakassa.

Seuraavat lauseet täydennettäviksenne:
1. Lapsuuteni suurin haave oli...

– Rakentaa maja puuhun. Eräänlainen tähystyspenkki 10 metrin korkeudessa toteutuikin.

2. Liikutun yleensä kyyneliin…

– Olen läsnä läheisten ihmisten tärkeissä hetkissä
esimerkiksi perhejuhlissa.

– Näitä tapahtuu lähinnä unissa: jokin papin toimitus
on alkamassa ja olen vasta puolipukeissa tai käsikirjat
hukassa. Tosielämässä sattuu joskus, että puheeseen lipsahtaa sammakko, joka voi harmittaa jälkeenpäinkin.

3. Yrityksistäni huolimatta en ole oppinut...

F) SALAINEN PAHEESI…?

– Että pappi ymmärtää taloutta ja vasarakin pysyy
kädessä.

– Otan joskus lyhyet nokoset autossa ennen seuraavaa
toimitusta.

Toimituksen terveiset:
Kaikki kysymykset esitettiin kirkkoherranvaaliehdokkaille
samaan aikaan. Yhteneväisyydet kirjallisuusvalinnoissa
ovat toimituksesta riippumattomia!

– Nauttimaan pölyjen pyyhkimisestä. Onneksi
muitakin siivouskohteita löytyy.

4. Ystäväni ihmettelevät (minussa)...

5. Minua raivostuttaa...

– Epäoikeudenmukaisuus erityisesti lapsia ja heikommassa asemassa olevia kohtaan.

6. Sen päivän haluaisin nähdä, kun…

– Ihmisten tarkoituksellisesti toisilleen aiheuttama
paha mieli ja kärsimys loppuisivat maailmasta.
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KESÄALLAKKA | Tapahtumat

Tarkemmat tiedot kulloinkin lähipäivien tapahtumista näet Uusi Rovaniemi -lehdestä
keskiviikkoisin ja www.rovaniemenseurakunta.fi

Kirkkotilassa ja muissa seurakun
nan tiloissa toteutettaviin jumalan
palveluksiin, kirkollisiin toimituksiin
ja konsertteihin voi osallistua yli 50
henkeä edellyttäen, että niissä nou
datetaan viranomaisohjeita tilai
suuksien turvallisesta järjestämises
tä. Henkilömäärä suhteutetaan aina
1–2 metrin turvavälein tilaan sopi
vaksi. Enimmäisosallistujamäärä voi
olla 500 henkeä. Pääkirkossa voi
siis olla enintään 150 henkilöä, pie
nessä tilassa esim. kappelissa väki
määrä voi jäädä alle 50 henkilön ra
jan. Tiedote rajoituksista: www.ro
vaniemenseurakunta.fi/uutiset.

ROVANIEMEN KIRKKO
Sunnuntaisin messu 5.7. ja 2.8.
Muina sunnuntaipäivinä sanajuma
lanpalveluksia.
Keskiviikkoisin klo 17.30 Musiikki
vartti.
Klo 18 Arki-illan ehtoollinen 17.6.,
15.7., ja 19.8. Muutoin hartaushet
ki/iltakirkko.
Klo 18.45 Ilta Kirkkolammella. Yh
teislaulua, rukousta ja opetusta.
Koronatilanteen vuoksi ei tarjoilua,
joten kannattaa ottaa mukaan ve
sipullo ja evästä. Ei säävarausta, sa
teen sattuessa ilta peruuntuu.
19.6. klo 19 Suvilaulujen ilta.
20.6. klo 10 Juhannuspäivän san
ajumalanpalvelus.
25.6. klo 19 konsertti, Säveliä ke

säillassa, Trio Lyhty. Miranda, Ben
jamin ja Jolanda Ojanen. Vapaa
pääsy, käsiohjelma 10 €.
14.7. klo 19 konsertti, 250-v. Beet
hoven. Minna Pensola ja Antti Tik
kanen viulu,
Olli Mustonen, piano. Beethovenin
kaksi sonaattia viululle ja pianolle,
nro 10 ja nro 9.
Liput 25 €.
26.7. klo 18 konsertti, Sopraanot.

KORKALOVAARA
Diakonian Lenkkikerho klo 15 seu
raavina päivinä: 15.7., 29.7., 12.8.,
26.8.
Lähtö Korkalovaaran kappelin pi
halta, sauvat ja hyvä mieli mukaan!
Ilmoittaudu mirva.suni@evl.fi tai
040-5469421. Voit jättää viestin
myös puhelimen vastaajaan tai
tekstiviestin.
5.7. klo 18 iltakirkko kappelissa.
21.7. klo 18 diakonian kesälauluilta
kappelin pihalla, sateen sattuessa
peruuntuu. Ilmoittaudu mirva.su
ni@evl.fi tai 040-5469421 soitto,
viesti vastaajaan, tekstiviesti tai s
-posti.
26.7. klo klo 13 messu kappelissa.
9.8. klo 13 sanajumalanpalvelus
kappelissa.
23.8. klo 13 sanajumalanpalvelus
kappelissa.
30.8. klo 13 messu kappelissa.

OUNASJOKI
3.7. klo 18 Perttauksen nuotioilta
Kaitajärven laavulla.
19.7. klo 11 Sinetän kappelissa san
ajumalanpalvelus.
2.8. klo 13 Oitolanrannassa kan
sanlaulukirkko.
16.8. klo 11 Sinetän kappelissa sa
najumalanpalvelus.

OUNASRINNE
21.6. klo 15 kappelissa sanajuma
lanpalvelus.

ALAKEMIJOKI
28.6. klo 10 sanajumalanpalvelus
kappelissa.
29.6. klo 13 Muurolan kappelin pi
hamaalla kohtaaminen suvilauluja
laulellen.
26.7. klo 10 Muurolan kappelissa
sanajumalanpalvelus.
9.8. klo 14 Hirvasojan laavulla laa
vukirkko. Kemintietä noin 15 km,
keskustasta viitta oikealle. 18.8. klo
18 Kivitaipaleen nuotioilta Elsa ja
Valde Ruotsalaisen mökillä, Kivise
läntie 474.
20.8. klo 18 Rautiosaaren nuotioil
ta Niilon laavulla. Kemijoen itäpuo
lentieltä käännytään
kaupungista tullessa oikealle Rauti
osaaren koulun tuntumassa.
26.8. klo 18 Siikakämän nuotioilta

Eino Härkösellä, Kämänlahdentie 20.
30.8. klo 13 Pertunpäivän sanaju
malanpalvelus Jaatilansaaressa
Pentin kodalla.
31.8. klo 18 Ruikan nuotioilta Rui
kan Erän toimitalolla, Pysäkkitie,
300m oikealla.

YLÄKEMIJOKI
21.6. klo 15 Somosen kirkolla Kau
neimmat Suvilaulut.
25.6. klo 18 Laavulauluja Pekkalas
sa Kaarnijärventien päässä laavulla.
19.7. klo 15 Somosen kirkolla Kau
neimmat Marjetanpäivän Suvilaulut.
21.7. klo 18 Laavulauluja Juotas
niemen laavulla, Kuusamontieltä
rantaan Voimalaitoksen kohdalta.
23.7. klo 18 Laavulauluja Pekkalas
sa Kaarnijärventien päässä laavulla.
Järj. kylän diakoniatoimikunta.
4.8. klo 18 Laavulauluja Pekkalassa
Kaarnijärventien päässä laavulla.
5.8. klo 18 Laavulauluja Vanttaus
koskella, Vanttausjokisuun ja ve
neenlaskupaikan laavulla, Pirttikos
kentie 172.
8.8. klo 12 Laavulauluja Pirttikos
ken venesataman laavulla, Pihatien
ja Telakkatie risteyksessä opaste.
9.8. klo 14 Laavulauluja Tennilän
kylätalon laavulla, Veittivaarantie
76.
20.8. klo 18 Laavulauluja Auttin
Jyrhämässä laavulla, Auttin yhdys
tie 99.

24.8. klo 18 Laavulauluja Oikarai
sella Somosen kirkolla, Permanto
kosken tien varressa.

SAAREN-NAMMANKYLÄT
Aapakirkon pihakirkossa Iltakirkko
sunnuntaisin klo 18 elokuun lop
puun asti.
25.7. klo 12 nuotioilta Tiaisessa
Seppo Suopajärvellä, Tarkiaislam
men rannalla, Niesintie 1632.
1.8. klo 14 nuotioilta Misissä Virpin
ja Karin mökillä.
8.8. klo 14 nuotioilta Alanammassa
Leena ja Jukka Raappanalla, Paja
rannantie 109.
12.8. klo 18 nuotioilta Perunkajär
vellä Raija ja Pekka Kuoksan ran
nassa, Järvikankaantie 11.
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Kun ei ihan
oikeesti oo ketään
kelle puhua.

Voisinko minä tosiaan soittaa, chatata tai
kirjoittaa Kirkon keskusteluapuun ja asiani
ois kuuntelijalle ihan oikeasti tärkeä?

Miten tämä korona
saattoikin tehdä
olon näin
yksinäiseksi!

JOUNI HAGSTRÖM

Kirkon keskusteluapua
Ahistaa, nämä päässä
risteilevät
ajatukset...

En kestä näitä
ihmisiä mun
ympärillä!

Oiskohan joku jolle
uskaltaisi kertoa...

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 mahdolli
suuden purkaa mieltä painavia asioita puhelimessa, nimettömänä.
PALVELEVA NETTI tarjoaa keskusteluapua netin välityksellä. Viestiisi vastataan noin
2 päivän kuluessa: www.verkkoauttaminen.fi/palvelevanetti

Tervetuloa Aapakirkolle tutustumaan kesän uutuuteen, Pihakirkkoon! Radio RovaDein
haastateltavana on Pihakirkon ideoinut kappalainen Topi Litendahl:
soundcloud.com/radiorovadei/sets/haastattelut-2020

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 nimi- ja osoitetietosi.
Lisätietoja: www.kirkonkeskusteluapu.fi

Kaikista ennakkotiedoista poiketen Rovaniemen kirkon
70-vuotisjuhlaa vietetään vasta ensi vuonna samaan
a ikaan kirkon freskon 70-vuotisjuhlan kanssa.
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KUULUTUS
Kirkkolain 17 luvun 5 § mukaan, haudat on pidettävä hautausmaan ar
voa vastaavasti hoidettuina ja haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden
haltija. Hoitokehotus on annettu kesäkuussa 2019 joko kirjeitse hautaoi
keuden haltijalle tai haudalle asennetulla tiedotteella (mikäli hautaoikeu
den haltija ei ole tiedossa tai luotettavat yhteystiedot eivät ole saatavilla)
sekä lehti-ilmoituksella. Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvosto
(9.6.2020) on julistanut hautaoikeuden menetetyksi alla luetelluilla IV
hautausmaan E- ja F- hautalohkoilla sijaitsevilla haudoilla, joilla haudan
hoitovelvollisuus on olennaisesti laiminlyöty eikä hautaa ole hoidettu
kunnostuskehotuksesta huolimatta yhden vuoden määräajassa. Määrä
aika on päättynyt 31.5.2020.
Päätös hautaoikeuden menetyksestä annetaan tiedoksi KL 24 luvun 11
§ mukaan hautaoikeuden haltijalle haudalle laitettavalla tiedotteella ja
kirjeitse (jos hautaoikeuden haltija on nimetty ja luotettavat yhteystie
dot ovat saatavilla) sekä lehti-ilmoituksella.
Lisätietoja Rovaniemen seurakunnan hauta- ja puistotoimistosta
puh 016 33 55 213 ma-pe 9–15

Vasta muutama vuosi sitten juhannusta edeltävälläkin viikolla on Meltauksessa ollut maa vielä aivan jäässä.

Myöhäinen kevät ja nopea kesä
haittaavat hautausmaatöitä
ROVANIEMI on EU:n suurin kaupunki ja Rovaniemen
seurakunnan hautausmaa-alueet
ovat yhteensä 56 hehtaaria.
Hautausmaita on 14 eli hoidettavaa ja kunnostettavaa on 35,5
hehtaaria. Hautauksia on yli 500
vuodessa ja nyt on 250 hautaa,
jotka on kunnostettava.
– Ensisijaisesti pyritään kunnostamaan viime vuonna avatut
haudat isoilla hautausmailla, joilla
tapahtuu 200 hautausta vuodessa.
Kiviä ei saa valitettavasti asentaa
ennen juhannusta, hautatoimen
päällikkö Miia Ylipulli kertoo.
Hautausmailla aloitti 20 kausityöntekijää huhtikuun viimeisellä
viikolla ja he jatkavat töitä syyskuun loppuun. Vakihenkilöstöä
on 12 työntekijää ja 38 kesätyöntekijää aloitti kesäkuun alussa.
– Vaikka työntekijöitä on
yhtä aikaa yli 50 töissä kesällä,
koneiden määrä asettaa tietyt
reunaehdot työnteon nopeudelle.

Samoilla koneilla kunnostetaan,
kaivetaan ja peitetään kaikki haudat kaikilla hautausmailla, Ylipulli
sanoo.
Kesäkuun ensimmäisellä
viikolla aloitettiin hautainhoitorahaston 2500 sopimushaudan
hoitaminen. Kukkapesien kääntämiset ja kukkien istuttamiset
suoritetaan ennen juhannusta.
Mitä haudalle kannattaa istuttaa?
Monivuotisista ihanteellisia,
helppohoitoisia ja ei-leviäviä
suositellaan: kuulilja, pikkusydän
ja tuoksukurjenpolvi. Kesäkukista
kannatettavia ovat verenpisara ja
begoniat. Jänisten herkkuja puolestaan erityisesti hautausmailla
ovat ruusut ja krysanteemit.
Missään tapauksessa haudoille ei suositella: saniaisia, vuorenkilpiä (jos sen leviämistä ei
estä), eikä kieloja. Puuvartisia eli
pensaita ja puita ei saa lainkaan
istuttaa.

Hautainhoitorahaston kanssa
voi tehdä sopimuksen, yhteydenotot: Hauta- ja puistotoimisto,
p. 016-3355213. Hinnastot ovat
www-sivuilla: www.rovaniemenseurakunta.fi/info-ja-asiointi/hautaustoimi/hautainhoitorahasto
Kuljetukset Tavivaaran hautausmaalle kesälauantaisin ajalla
6.6.–19.9.2020 (ei juhannuspäivänä 20.6.2020). Lähtö klo 13
Rovaniemen linja-autoaseman
kaukoliikenteen puolen tilauslaiturilta reittinä Linja-autoasema
– Aallonkatu – Jätkänkynttilä –
Ranuantie – Kemijoen itäpuolentie –Tavivaarantie (Airport
Express Rovaniemi Oy). Odotus
Tavivaarassa yksi tunti ja paluu
kaupunkiin samaa reittiä. Meno-paluukuljetuksesta veloitetaan
10 €/hlö (alle 12-vuotiailta ei
maksua). Maksuvälineenä toimivat myös yleisimmät pankki- ja
luottokortit.
Noora Hietanen

HAUDALLA TULISI OLLA AINA NIMETTY HAUDAN HALTIJA.

Haudan haltija edustaa niitä henkilöitä, jotka voivat tulla hautaan haudatuksi sekä
vastaa haudan hoidosta. Ainaishaudan voi menettää, jollei haudalla ole haltijaa.
Lisätietoja: www.rovaniemenseurakunta.fi/info-ja-asiointi/hautaustoimi

Tavivaaran hautausmaalle
kuljetukset lauantaisin 6.6.-19.9.
Ei Juhannuspäivänä 20.6.

Lähtö klo 13 linja-autoaseman kaukoliikennepuolen
tilauslaiturilta. Reittinä Linja-autoasema - Aallonkatu Jätkänkynttilä - Ranuantie-Kemijoen itäpuolentieTavivaarantie (Airport Express Rovaniemi Oy).
Odotus Tavivaarassa yksi tunti, paluu samaa reittiä.
Kuljetuksesta veloitetaan 10 €/ henkilö (alle 12v. ei maksua).
Maksuvälineenä toimivat myös yleisimmät
pankki- ja luottokortit.

www.rovaniemenseurakunta.ﬁ

Hautaoikeus julistetaan menetetyksi seuraavilla haudoilla ja haudat siirtyvät
Rovaniemen seurakunnan hallintaan
E1/8
E1/11
E1/13
E1/28
E1/29
E1/40
E1/43
E1/44
E1/45
E2/1
E2/2
E2/4
E2/7-8
E2/11
E2/12
E2/13
E2/17
E2/19
E2/22
E2/38
E3/4
E3/5
E3/7
E3/11
E3/14
E3/18
E3/27
E3/28
E3/34
E3/38
E3/39
E3/41
E3/42
E3/43
E3/47
E3/48-49
E4/11
E4/20
E4/23
E4/29
E4/35-36
E4/44
E4/48
E5/11-13
E5/19
E5/28
E5/29
E5/36
E5/37
E5/38
E5/39
E5/43
E5/50
E6/5-6
E6/8
E6/9
E6/15
E6/16
E6/29
E6/34
E6/48
E7/7-8
E7/16
E7/18
E7/19
E7/24-25
E7/27
E7/31
E7/33-34
E7/41
E8/5
E8/25
E8/29

E8/36
E8/46-47
E9/13
E9/19
E9/30
E9/31
E9/33
E9/35
E10/8-9
E10/17
E10/28
E10/42
E10/44
E11/18
E11/24
E11/28
E11/34
E11/38
E12/1-2
E12/17
E12/18
E12/19
E12/25
E12/30
E12/32
E12/33
E12/41-42
E13/30
E14/26-27
E14/29
E15/35
E15/43
E16/8
E16/10
E16/13
E16/16
E16/20
E16/21
E16/45
E17/9
E17/18
E17/19
E17/31
E17/37
E17/39
E18/12
E18/19
E18/24
E18/26
E18/31
E18/35
E18/38
E18/44
E19/17
E19/19
E19/20
E19/21
E19/22
E19/23
E19/24
E19/33-35
E20/15-16
E20/17
E20/21
E20/22-23
E20/26
E20/30
E20/31
E20/39
E20/40
E20/41
E20/45-47
E20/48

E21/7-8
E21/16
E21/20-21
E21/29
E21/32
E21/33
E21/43
E21/44
E22/14-17
E23/23-24
E23/25
E23/27
E24/15-17
E24/37
E25/23
E25/30-31
E27/5
E27/38-39
E27/46
E33/48
E33/49
E34/32
E35/1
E35/38-39
E35/45-46
E35/50
F1/12
F1/18
F1/21
F1/22
F1/23
F1/24
F1/29
F1/36
F2/1-2
F2/10
F2/35
F2/39
F3/2
F3/5
F3/14-16
F3/30
F3/31
F3/33
F4/3
F4/12
F4/19-20
F4/34
F4/49
F5/1-2
F5/9
F5/17
F5/23
F5/24-25
F5/35
F5/45
F6/16
F6/17-18
F6/19
F6/26-27
F6/32
F6/35-36
F6/48
F9/9-11
F9/12
F9/32
F9/42-44
F10/3-4
F10/6-7
F10/8
F10/25
F11/27
F11/28

F11/29
F11/30
F11/38
F12/6
F12/18
F12/27-28
F12/35-36
F13/8
F13/11
F13/35
F13/42
F13/43-44
F13/45-46
F13/50
F14/22-24
F15/17-18
F15/28
F16/1-2
F16/3-4
F16/19
F16/21
F16/39
F17/8-9
F17/36
F17/40
F17/43
F18/6
F18/39
F18/40
F19/7-8
F19/18-19
F19/24-25
F19/29-30
F21/22-23
F21/24-25
F22/12
F22/32-35
F23/11-12
F23/18
F23/21
F23/29-31
F23/37
F24/7
F24/13
F24/14
F24/26
F24/27
F25/1-2
F25/11
F25/13
F25/24-25
F25/27
F25/30-31
F25/32
F25/36-37
F25/49-50
F26/4
F26/14-15
F26/30
F26/35-38
F26/43-45
F26/46
F27/11
F27/15
F28/17
F28/24-25
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RIPPIKOULUKESÄÄ on odotettu ihmetellen ja varmasti myös tuskastuneena tässä epidemiatilanteessa. Toteutuminen ja aikataulut ovat olleet kaikille
suuria kysymysmerkkejä. Monessa
perheessä on varmasti mietitty juhlia,
lomia, kutsuja ja järjestelyjä epävarmoissa tunnelmissa.
– Meillä on ollut 6 eri rippikoulujen toteutusversiota mietinnässä ja nyt
olemme päättäneet toteuttaa rippikoulukesän niin, että leirikeskuksessamme
on vain yksi leiri kerrallaan. Olemme
tässä päätöksessä huomioineet hallituksen, piispojen ja LKS:n ohjeet sekä
paikallisen tautitilanteen. Koska leirejä
ei voi olla kahta yhtä aikaa, jouduimme
lyhentämään leirejä ja muutama leiri
siirtyi muualle pidettäväksi. Peruuntuneet leiripäivät korvaantuvat kappeleiden riparipäivillä, Ari Jarva ja Merita
Orell-Kiviniemi kertovat.
LOPPUKESÄN RYHMIEN konfirmaatioita jouduimme harmillisesti
siirtämään, vaikka mahdollisuuksien
mukaan yritimme säilyttää konfirmaatioajan ja leiriajankohdan. Monessa
asiassa ja arjentouhuissa olette joutuneet etsimään uusia toimintatapoja ja
joustamaan. Kiitos kärsivällisyydestä
myös näiden ripariasioiden muuttuessa.
Rippikoulukesään saattaa tulla vielä
muutoksia, jos epidemiatilanne muuttuu. Ryhmän ohjaajat viestittävät, miten
juuri sinun ryhmäsi kohdalla toimitaan.

HEINI KESTI

Kesän 2020
rippikoulut
KONFIRMAATIOT:

Jokaisen nuoren perheestä voi osallistua 4 läheistä konfirmaatiojuhlaan,
jotta turvavälit toteutuvat kirkkosalissa.
Konfirmaatioiden striimaamista Virtuaalikirkkoon selvitettiin ja vasta juhannukseksi valmistuvan laitteistoasennuksen
vuoksi kaikille ryhmille ei voida taata
samantasoista striimaamista, joten Virtuaalikirkkoon striimaaminen toteutetaan
ensi vuonna.

”
Jokaisen nuoren perheestä
voi osallistua 4 läheistä
konfirmaatiojuhlaan,
jotta turvavälit toteutuvat
kirkkosalissa.

n
tilojen varaajie
”Norvajärvi on ttu rauhallinen leirioite
käyttöön tark
kuksessa
ikoihin leirikes
äa
es
keskus. K
on
joiden aikana
on rippileirejä,
ja
is
m
tu
on
koko
noudatettava
uksia.”
hygieniarajoit

Vuonna 2006 syntyneet
ilmoittautuvat vuoden
2021 rippikouluun
HUPS, UNOHTUIKO ilmoittautumisen teko toukokuussa? Ei hätää...
ilmoittautuminen on auki uudelleen
8.7.-20.8.2020. Olemme jakaneet toukokuussa ilmoittautuneille jo paikat,
mutta monessa ryhmässä on vielä tilaa.
10.-11.8.2020 lähetetään tiedot
ryhmävalinnoista antamiinne rippikoululaisen ja ensimmäisen huoltajan
sähköposteihin. Vaihtotoiveita otetaan

vastaan 13.8. alkaen: merita.orell-kiviniemi@evl.fi tai 0407301965. Huom...
vaihtotoiveita ei oteta vastaan 10.-12.8.,
jotta kaikki saavat tasapuolisesti tiedon
ryhmävalinnoista. Ryhmät kokoontuvat
ensimmäisen kerran loka-marraskuussa
ja saatte kutsukirjeen ilmoittamaanne
sähköpostiosoitteeseen.
Ripariterveisin Merita

Kuvakollaasi lapsiperhetiimin saamista korona-ajan palautteista
Kiitos ihanista
puuhakasseista

Kiitos, oli ihana
yllätys
postilaatikossa.

Kaikki puuha tulee
tarpeeseen.

Kiitos. Ruohot on kylvetty,
munat väritetty ja nyt
askarrellaan tipuja ja
syödään välillä pikkumunia.
Lapset tykkäsivät.

Wau mitkä
pussukat! Kiitos!

Oi kiitos onpa
ihanaa. Te ootte
kyllä ihan parhaita.
Olipa ihana puuhapussi.
Kiitos paljon!
Kiitos vielä niistä
askartelupaketeista,
jotka saatiin postissa

Puuhakassi oli oikein
mieluinen ja pääsiäisen
askarteluja on innolla
väsätty

Kiitos. Täällä
on askarreltu
aamusta
alkaen ja nyt
leikit
sujuvat.
Kiitos askartelupusseista sekä
lasten pääsiäiskirkosta

13

Pääsky 17.6.2020

JOUNI HAGSTRÖM

Rovaniemen seurakunnan ensimmäiseen nuorten vaikuttajaryhmään kuuluvat Senna Lindström, Miia Törmänen, Jemina
Jylhä, Saaga Kemiläinen, Aapo Vitikka, Anna ja Antti Kinnunen, Lauri ja Aaro Vehkaoja.

Tervetuloa mukaan
Bosseihin!
KIRKOLLISKOKOUKSEN hyväksymän esityksen johdosta jokaisessa
Suomen seurakunnassa tulisi juuri
nyt olla meneillään nuorten vaikuttajaryhmien perustamisbuumi!
Myös Rovaniemen seurakunnassa
oma vaikuttajaryhmä on jo muotoutunut, mutta ”Bosseihin” mahtuu
vielä mukaan!
Kun koronakevään aikana toimintoja lakkautettiin ja tapahtumia

peruutettiin, vaikuttajat viestittelivät
aktiivisesti ideoiden mm. Norvajärven leirikeskuksen pihan viihtyisyyttä. Bossit ottivat kantaa seurakunnan
nuorisotyön instagram-tilin sisältöihin ja pääsivät myös itse päivittämään
tiliä viikoittain.
Koululaisten kirmatessa kesälaitumille, Bossit valloittavat kirkon
kryptan ensimmäisessä palaverissaan.
Ideoimme kesäisiä piknikkejä, mutta

Tehotiimi alkoi suunnitella myös
syksyn sisältöjä sekä tulevaisuuttaan
täynnä toivoa! Bossit innostuivat
pohtimaan nuorteniltoja ja mielekästä paikkaa niiden toteuttamiseen, sekä syyskuussa järjestettävää
Jatkot&Etkot-tapahtumaa.
Jenniina Heikkilä

TEHTÄVÄ | Piirros Juho Rinne

Katutaso on auki
kesällä 2020:
Tiistaisin klo 17-20
Perjantaisi klo 17-20
Tervetuloa hengaamaan,
pelaamaan biljardia, lautapelejä,
pleikkaa, juttelemaan
tai vaan oleskelemaan!
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MAAILMA LÄHELLÄ MEITÄ |

TUTUKSI |
Minna Kallunki
toimistosihteeri

JOUNI HAGSTRÖM

Minnan lempivirret ovat hänestä kertovan jutun
otsikoina. Taivaan Isä suojan antaa oli myös hänen
rippikouluryhmänsä virsi. – Yhtä ainoaa lempivirttä
on todella vaikea nimetä, mutta jos pitää valita
niin kolme: Herra kädelläsi, Maan korvessa kulkevi
lapsosen tie ja Taivaan Isä suojan antaa.

Maan korvessa kulkevi lapsosen tie
MINNA KALLUNKI haki Rovaniemen seura-

kunnan kirkkoherranvirastosta toimistosihteerin
työpaikkaa uusien haasteiden ja pysyvyyden
vuoksi. Lisäksi Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun yhdistyminen sekä LUC-konsernin Lapin yliopiston yt-menettelyt toivat epävarmuutta tulevaisuuteen työtehtävien jatkumisen ja
työtehtävän sisältöjen suhteen.
– Lapin yliopistossa olin töissä kahdeksan
vuotta. Työskentelin siellä Hakija- ja opiskelupalveluissa suurimmaksi osaksi opiskelijavalintoihin
liittyvissä työtehtävissä. Tulin Lapin yliopiston
palvelukseen Lapin yliopiston kongressipalvelujen
kautta, jossa tein aluksi restonomin opintoihin liittyviä työharjoittelujaksoja ja myöhemmin siirryin
sinne töihin kongressisihteerin työtehtäviin. Sieltä
sitten määräaikaisuuden päätyttyä hakeuduin ja
siirryin sisäisesti hakija- ja opiskelupalveluihin.

”

Kristinusko on ollut läsnä
elämässäni kasteestani
lähtien, välillä enemmän ja
välillä vähän vähemmän.
Herra kädelläsi
Minnan elämänkatsomuksen mukaan eletään
noudattaen kasvatuksen kautta opittuja arvoja ja
oppeja sekä pysymällä omana itsenään.
– Kuten Jeesus sanoi, että Jumalan lain tärkein käsky on: ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko
sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi... Rakasta
lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” (Matt. 22: 37–39)
– Kristinusko on ollut läsnä elämässäni kasteestani lähtien, välillä enemmän ja välillä vähän
vähemmän.
Rovaniemen kirkko merkitsee Minnalle kotikirkkoa ja paikkaa, jossa hän on astunut avioliittoon.
Enemmänkin Minnalla on muistoja Rovaniemen
seurakunnan toiminnasta:
– Mummoni kanssa kävimme kinkereillä, seurakunnan kerhoihin osallistumiset ja jossain vaiheessa isoiskoulutuksen yhteydessä kerhon vetäminen. Vaellusriparimme pohjoiseen, seurakunnan
aamunavaukset kouluissa ja muut kouluun liittyvät
kirkolliset juhlatilaisuudet. Samoin omien lasten
kastetilaisuudet ovat unohtumattomat. Monenlaisia kokemuksia, jotka ovat jääneet mieleeni.

Taivaan Isä suojan antaa

Pääskyn toimitukseen kantautui tieto, että Minna
on vastikään käynyt Rovaniemen kirkon tornissa.
– Kiivetä Rovaniemen kirkon torniin oli aivan
upea kokemus, ensinnäkin taivaallisten näkymien ansiosta. Myös siksi, että voitin todella
pahan korkean paikan pelkoni, kun uskalsin
kiivetä sinne. Oli mahtavaa kuulla suntio Martti
Turuselta
uusia asioita kirkostamme esittelykierroksella.
Toimittanut Noora Hietanen

Kesä Toivon Torilla
LÄHETYSKIRPPUTORI TOIVON TORIN kesäkausi
pyörähti käyntiin 9.6. Kirpputorin vapaaehtoisille kulunut
kevät on ollut haasteellinen korona viruksen aiheuttamien rajoitusten vuoksi. Vapaaehtoisista useat ovat olleet
toiminnassa mukana jo yli kahdenkymmenen vuoden
ajan. Heille ja myös lyhyemmän aikaa mukana olleille
vapaaehtoistyö Toivon Torilla on sydämen asia ja on ollut
raskasta olla poissa toiminnasta. Edellisten vuosien tapaan
palkkaamme kuitenkin kesätyöntekijät, jotka työskentelevät elokuun alkuun saakka. Tänä kesänä kirpputorilla
myyjinä toimivat Tiina ja Lilli. Lähetyskirpputori Toivon
Torin tuotoilla tuetaan nuorten naisten ammattikoulutusta Senegalissa, lasten koulutusta Nepalissa sekä lasten
turvakoti Dikonin toimintaa Venäjällä.
Suomen Lähetysseuran Venäjän kummityön koordinaattori kirjoitti lasten voivan hyvin ja heidän saavan apua
turvallisessa rakastavassa ympäristössä Dikonin turvakodissa. Mutta haasteita on ollut. Vallitseva maailman tilanne
rajojen sulkemisen ja talouskriisin myötä ovat vähentäneet
ulkomailta Dikonille tulevaa rahallista apua. Kriisin keskellä
lähetysseuran työntekijät ovat saaneet olla tukena, auttamassa, rohkaisemassa ja antamassa neuvoja sekä yhdessä
suunnittelemassa ja katsomassa eteenpäin. Toisaalta kriisin

keskellä on tapahtunut myös hyviä asioita. Paikalliset yritykset ovat lähteneet tukemaan Dikonin toimintaa toimittamalla ruokatuotteita ja muuta apua. Ilman palkkaa jääneet
turvakodin työntekijät ovat luvanneet jatkaa vapaaehtoisina,
kunnes palkanmaksuun taas saadaan rahaa. Tekemällä ostoksia kirpputori Toivon Torilta olet mukana auttamassa.
Toivon Tori sijaitsee osoitteessa Lapinkävijäntie 23,
aukioloajat tiistai, keskiviikko, torstai ja perjantai
klo 11-17. Lahjoituksia voi tuoda aukioloaikoina.

ENGLISH SUMMARY |
EVENTS IN OUR parish have continued from June 1,
conforming with national gathering rules and hygiene and
safety distance instructions. Church services and concerts
in churches or other locations of the parish can have over
50 attendants if these events abide to government rules
for organising safe events. The number of participants
is always adjusted so that 1 to 2 metre safety distances
can be met in the space. The maximum number of
participants is 500 persons. The main church can thus
have 150 people and in a small space such as a chapel
the number of possible participants may be under 50.
On the first Sundays of June, July and August, church
services with communion are held and on other Sundays there is a service without communion, and on
Wednesdays there are church evenings. There can be a
maximum of 150 people in the Rovaniemi church at one
time and safety distances and hygiene instructions must
be followed (every other pew is out of use).
CHURCH:

The church is open for moments of silence as well as for
tourists starting from Monday June 8 every day from 12:00
to 18:00.

CONVERSATIONAL AID:

On call pastor Monday to Friday, 10:00 to 13:00, tel. 0406854925.
On call diaconal worker Monday to Friday 9:00 to 10:00
and 12:00 to 13:30, tel. 040-6854920.
Helpline 0400 22 11 80 every day from 18:00 to 24:00.

THE PARISH CENTRE IS MOVING

The parish centre’s renovation is starting on September 1
and will last approximately 11 to 12 months. The repairs
are extensive and the whole building will be renovated. The
staff and offices of the parish centre will move to OP bank’s
old offices at Koskikatu 10. The move will occur August 28
to 31, 2020.

BALLGAMES ARE FOR EVERYONE!

The junior activities of RoPS are meant for all girls and boys
born between 2008 and 2017. The conditions are great for
playing football in Rovaniemi during the summer. Ounasrinne has recently gotten a new turf field. The afternoon
club Liikkis is organised for students in the 1st and 2nd
grades as well as for students in special education in 3rd
grade. RoPS’s Paralympic football club accepts new players
all the time.
“The groups practice on Thursdays, during the summer
at the Saari school and in the winter in the Syväsenvaara
school’s gym.” Sirpa Oiva, the head organiser, welcomes
you.
On August 9 we are planning to celebrate the anniversaries of RoPS and the Rovaniemi church first in the church
and then on the central field and afterwards with a home
game. We have to wait and see what the national restrictions
are for outdoor events at that time. In any case, the church

service on August 9 will be heard at 10:00 on RovaDei and
seen on the virtual church: www.virtuaalikirkko.fi and
www.radiot.fi/kanavat/radio-dei-rovaniemi

SUMMER SONGS evening in the Rovaniemi church (150
participants with safety distances) Friday, 19 June 2020
from 19:00 to 21:00
Chaplain Aki Hätinen and cantor Maie Kuusik with band
Songs: Kotimaani ompi Suomi, Valaiskoon (Jaakko Löytty), Kahden maan kansalainen (Pekka Simojoki), Lapin kesä,
Lapin äidin kehtolaulu, Satumaa (tango), Paratiisi (Badding),
Olen kuullut on kaupunki tuolla, Ylistys Isä nimellesi, Sininen ja valkoinen, On kesän kirkas huomen, Blowing in the
wind (Bob Dylan), Täällä Pohjantähden alla (Laaksonen),
Kristallivirta, Mun kanteleeni kauniimmin, Lumi teki enkelin eteiseen (Hector). Hymns: 966 Isä nyt vie rakastamaan,
571 Jo joutui armas aika:1-4, 967 Nousta sain aamuun, 972
Hiljaisessa siimeksessä
THE COVER PHOTO of the Midsummer Pääsky is from
the Rovaniemi Local Heritage Museum. The museum in
Pöykkölä is open from June 2 to September 30, 2020. The
museum is open from Tuesdays to Sundays from 11:00 to
17:00. The summer café is open throughout the summer.
This summer’s nightless night will be celebrated with the
raising of the flag on Midsummer’s eve on June 19, 2020 at
18:00. There will be some entertainment and the summer
café will be open.
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Vaivaton vihkihetki Rovaniemen
kirkossa perjantaina 11.9.2020

Häät ovat monitasoinen juhla
ETUKÄTEEN ON PALJON käytännön järjestelyä
varausten, koristelujen, tarjottavan, pukeutumisen
johdosta. Hääjuhlassa on kolme tasoa: Ensimmäisenä on varsinainen vihkiminen kirkossa, kappelissa, kodissa tai muussa tilassa. Toisena vaiheena on
vapaamuotoinen yhdessäolo puheineen, lauluineen
ja tarjoiluineen. Viimeisenä vielä mahdollisesti vapaa
illanvietto.
– On viisasta ajatella myös musiikki näiden tasojen
mukaisesti. Kirkollinen vihkitoimitus on luonteeltaan
jumalanpalvelus silloinkin, kun koolla on vain pienehkö ystäväpiiri, kanttori Laura Alasaarela arvioi.
Toimituksen olennaisina osina ovat Jumalan sana ja
rukous. Pienimuotoistakaan vihkimistä ei siksi voi pitää
vain yksityistilaisuutena. Vihkitoimituksen perusohjeessa neuvotaan valitsemaan hengellinen laulu tai
soitinmusiikki osaksi häätoimitusta.
Musiikki tukee tapahtuman jumalanpalvelusluonnetta. Mahdolliset haasteet ratkeavat luontevasti, kun
hyvissä ajoin käydään läpi papin ja tarvittaessa myös
kanttorin kanssa vihkitoimituksen kokonaisuus. Nykyisen virsikirjamme lopussa ovat kaikkien kirkollisten
toimitusten kaavat, myös vihkikaava.

Vihkitoimituksen sooloesitykset

Moni hääpari haluaa sisällyttää häihinsä sooloesityk-

Häälauluja kirkkoon
Virret 238–241, 816–824 ja monet kiitosvirret ja
–laulut sopivat hyvin vihkitoimitukseen sooloesityksiksi. Myös virsikirjan lisävihkosta löytyy monia vaihtoehtoja: 923, 930, 932, 967, 973, 975, 979.
1) Laula kaikki maa, Suomen Lähetysseura 2)
Kirkkolauluja, Fazer, 3) Hartaita toivelauluja,
Fazer 4) Nuoren seurakunnan veisut, KNK
Rovaniemen kirkossa soitettuihin kappaleisiin voi
tutustua äänitallenteina: soundcloud.com/radiorovadei/sets/konsertteja-rovaniemen

Vihkimistä edeltää asioiminen
kirkkoherranvirastossa
Vihkitoimitusta ennen on avioliiton esteiden

sen myös kirkossa.
– Kanttori hoitaa häämarssit sekä virsien ja solistien
säestykset, mutta solistien hankkiminen kuuluu häiden
järjestäjälle. Kanttorit toteuttavat soololaulutoiveita
mahdollisuuksiensa mukaan, Alasaarela sanoo.
Rovaniemellä on myös suuri määrä laulajia ja soittajia, joita voi kysyä: Lapin Kamariorkesterista, Lapin
Musiikkiopistosta, Lapin Sotilassoittokunnasta tai
ohjelmatoimistoista.
Kanttorit saavat tiedon vihkitoimituksista kirkkoherranvirastosta ja jakavat vihkitoimitukset viimeistään
toimitusta edeltävänä keskiviikkona, ellei toimitusta ole
jo sovittu tietyn kanttorin kanssa ennen sitä.
– Tutuimmista häämusiikkitoivomuksista riittää
tieto kanttoreille vihkivän papin kautta, mutta erityistoivomuksista on hyvä kertoa kanttoreille jo aiemmin.
Kanttorit vastaavat mielellään kysymyksiin häämusiikin
valinnoista ynnä muusta jo hyvissä ajoin ennen toimitusta, Alasaarela muistuttaa.

MUSIIKKITOIVEET voi ilmoittaa kirkkoherranvirastoon jo häävarausta tehdessä tai heti kun ne ovat
selvillä. Harvinaisempien toiveiden kohdalla voidaan
järjestää vihkimiseen kanttori, jonka ohjelmistossa
musiikki on jo valmiina tai jonka erityisosaamisalueisiin se kuuluu.

tutkinta, jonka voi tilata kirkkoherranvirastosta osoitteessa www.rovaniemenseurakunta.fi/
info-ja-asiointi/kirkkoherranvirasto/avioliitonesteiden-tutkinta
JOS ainakin toinen kihlakumppaneista on Rovaniemen ev.lut. seurakunnan jäsen. Esteiden
tutkintaa täytyy pyytää viimeistään 7 arkipäivää
ennen vihkipäivää. Jos toinen puolisoista on ulkomaalainen, esteiden selvittely voi kestää pidempään, jopa viikkoja. Todistus esteiden tutkinnasta
on toimitettava vihkijälle. Todistus on voimassa 4
kuukautta. Seurakunnan jäsenten avioliittoaikomus on mahdollista lukea jumalanpalveluksessa.
Voit sopia tästä kirkkoherranvirastossa.

Vihkiyössä pääset vihille juhlavasti pienellä vaivalla. Ainutlaatuisessa
vihkitilaisuudessa samana iltana vihitään useita pareja. Hääyössä
kaikki musiikista pieneen tarjoiluun on järjestetty valmiiksi. Talo
tarjoaa tarvittaessa todistajat, mutta myös omat ovat tervetulleita.
Mukaan tarvitset vain:
- tulevan puolisosi ja sormukset,
- avioliiton esteettömyystodistuksen,
- molempien henkilöllisyystodistukset.
Tapahtumassa voi myös pyytää siunaamista aiemmin solmitulle
avioliitolle.
Lisätietoja: www.rovaniemenseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto päivystää
ma–pe klo 9–15, p. 016-3355200 ja
s-posti: kirkkoherranvirasto.rovaniemi@evl.fi

SARI ALAKULPPI

Trio Lyhty: Säveliä kesäillassa Rovaniemen kirkossa to 25.6.2020
klo 19, vapaa pääsy, käsiohjelma 10€. Lämpimästi tervetuloa!

Kesäillan
musiikkivartit
Rovaniemen kirko
ssa
keskiviikkoisin klo
17.30,
vapaa pääsy
– tervetuloa!

Kanttori Sari Alakulpin johdolla Suvivirren sunnuntain sanajumalanpalveluksessa 31.5.2020 oli mukana
musiikkiryhmänä Gaissa-kuoron pienyhtye: Anna Laakso, Kreetta Sundqvist, Laura Ryytty, Inka-Sisko Huuska
ja Tiina Ronkainen. He juhlistavat kesän alkamista Kirkkolammen jäätelökioskilla esiinnyttyään niin Radio
RovaDeissä kuin Virtuaalikirkossakin.

40. vuosikerta | Julkaisija: Rovaniemen seurakunta | Päätoimittaja Kari Yliräisänen p. 040 5032 734 kari.yliraisanen@evl.fi | Toimitus Noora Hietanen
p. 040 670 0277 noora.hietanen@evl.fi | Pasi Kokko p. 040 702 2223 pasi.kokko@evl.fi | Jouni Hagström p. 040 6854 935 jouni.hagstrom@evl.fi |
Lehtityöryhmä: Kari Yliräisänen pj., Jouni Hagström, Noora Hietanen, Pasi Kokko, Markku Kukkonen, Elina Rask-Litendahl, Merita Orell-Kiviniemi ja Maarit
Simoska. | Toimituksellinen aineisto Rovaniemen seurakunnan tiedotustoimisto, PL 8104, 96101 ROVANIEMI | Ulkoasu ja taitto Kotimaa Oy | Painatus
Suomalainen Lehtipaino Oy | Jakelu Pohjois-Suomen Suorajakelu Oy | Jakelureklamaatiot www.jakelupalaute.fi/paasky | Tilaukset 25 euroa vuodessa |
Painos 30 400 kpl.

Seuraava Pääsky ilmestyy ke 26.8.2020 | Aineisto ma 10.8.2020.
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Markku Broas
– Infektioylilääkäri Lapin
sairaanhoitopiirissä
– 58-vuotias, syntyperäinen
rovaniemeläinen
– Perheessä vaimo Marjo ja kolme
lasta, 31-vuotias poika sekä
29-vuotias ja 26-vuotias tytär
– Kotieläiminä kolme koiraa
(labradorinnoutajia) ja
ratsastushevosia.
– Harrastukset: luontoretkeily, liikunta
(kävely, pyöräily) ja saunominen

Kiireisen kevään jälkeen Markku Broas on vasta aloittelemassa pyöräilykauttaan. Viime kesänä hän kohensi kuntoaan pyöräilemällä lähes 30 kilometrin iltalenkkejä.

Markku Broasta vievät eteenpäin

Lähimmäisenrakkaus, yhteisöllisyys
ja huolenpitäminen toisesta
KORONAKEVÄT ON koetellut ihmisten arkea monin tavoin. Tartuntatautia Lapin eturintamassa torjuva
infektioylilääkäri Markku Broas saa puhtia jaksamiseen
lähipiiristään.
– Voimaa antavat perhe ja vaimo sekä hyvä työyhteisö
ympärilläni.
Broas ammentaa energiaa myös luonnosta ja liikunnasta
Etelä-Lapin maisemissa.
– Luonto on fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin ylläpitäjä.
Se rauhoittaa ja elvyttää ihmistä.
Broaksen perhe viettää vapaa-aikaansa usein kesäpaikassa
Simojärven rannalla.
– Sieltä voimme tehdä päiväretkiä, jopa Riisitunturille
saakka. Toinen vapaa-ajanviettopaikkamme on Turun lähellä. Erilaisten ympäristöjen myötä on mahtavaa kokea kevään
ja syksyn tulo kaksi kertaa vuodessa.

”

Minulla on vahva näkemys,
että poikkeusaika on myös
yhdistänyt suomalaisia ja
yhdessä tästä mennään
eteenpäin.

Toivoa ja iloa
kaiken keskelle
Ihmiskunta elää hyvin harvinaista ajanjaksoa. Infektiolääkärin näkökulmasta vastaava tilanne oli runsaat sata vuotta sitten, espanjantaudin aikana. Työpäivä ei pääty siihen,
kun jättää lääkärintakin naulaan ja poistuu työpaikalta.
– Vuodenvaihteesta lähtien työ on paljon kulkenut mukana ja työ myös sitoo. Meillä on kahden infektiolääkärin
yksikkö, joten olemme jakaneet päivystykset kahtia. Toki
kun päivystystä ei ole, niin pääsen perheen luo ja nauttimaan myös luonnosta.
Korona-aika on tuonut epävarmuutta, huolta ja pelkojakin, mutta Broas haluaa jakaa toivoa ja iloa. Tartuntatauti ei
ole näkymätön vihollinen, vaan tauti, joka voidaan yhdessä
torjua.
– Pärjäämme yhdessä ja yhtenäisenä ryhmänä. Lähtökohtana on rakentaa lappilaista yhteishenkeä. Voimme nauttia
elämästä, tehdä normaaleja asioita ja laittaa yhteiskuntaa

eteenpäin.
– Samaan aikaan haluamme muistuttaa keinoista, joilla
pidämme ympäristömme turvallisena. Meillä onkin iso lappilainen hanke, jossa suunnitellaan yhteisvoimin koronan
kurissa pitämistä.

Ihmiselämä arvokas
ja ainutlaatuinen
Infektioylilääkäri on asiantuntija, jota kuuntelevat poliittiset päätöksentekijät. Toimintamallien, strategioiden
ja työkalujen täytyy perustua näyttöön ja parhaaseen mahdolliseen tietoon.
– Lähtökohtana meillä lääkäreillä on Hippokrateen vala,
lääkärin eettinen ohjeisto. Tehtävämme on ylläpitää elämää
ja toimia myös epidemian torjunnassa niin, että sairastu-

vuutta ja kuolemia voidaan minimoida.
– Jokainen ihmiselämä on arvokas ja ainutlaatuinen. Kaikki toimenpiteemme tähtäävät terveyden ja elämän ylläpitämiseen, joten vastuumme on merkittävä.
Markku Broaksen elämää ohjaavat lähimmäisenrakkaus,
yhteisöllisyys ja huolenpitäminen toisesta. Ammatinvalintaan vaikutti hammaslääkärinä toimineen isän esimerkki.
– Potilaat ja potilaiden hoito olivat jokapäiväinen osa arkeamme ja sitä myöten kiinnostuin lääkärin työstä. Erikoistumista miettiessäni infektiosairaudet tuntuivat jännittäviltä
ja monipuolisilta, enkä ole katunut valintaani päivääkään.

Mikä elämässä
oikeasti tärkeää?
Broas arvelee, että koronakriisi saa meidät myös ajattelemaan, mikä elämässä oikeasti on tärkeää.
– Voi kysyä onko ihan tarpeellista kaikki, mitä olemme
tottuneet tekemään tai miten olemme liikkuneet.
– Minulla on vahva näkemys, että poikkeusaika on myös
yhdistänyt suomalaisia ja yhdessä tästä mennään eteenpäin.
Pieni kesäloma odottaa Markku Broasta jo ennen juhannusta.
– Ollaan perheen kanssa, huolehditaan kotieläimistä,
puuhastellaan ja hieman remontoidaan. Vastikään olemme
hankkineet uudet pyörät ja autoon telineen pyörien kuljettamiseen, joten voimme toteuttaa lähimatkailuakin.
– Viime kesänä tuli pyöräiltyä lähes 30 kilometrin iltalenkkejä ja kuntokin nousi. Tämän vuoden pyöräilykausi on
vasta alkamassa.
Markku Broas tunnustautuu himosaunojaksi.
– Sauna lämpiää joka ilta ja usein ennen työpäivää käyn
aamusaunassakin. Saunassa ajatus rientää ja syntyy ideoita.
Sauna on positiivinen innovaatiopaikka.
Pasi Kokko

