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PÄÄKIRJOITUS | Kari Yliräisänen, vt. kirkkoherra

Pääsky – eilen,
tänään ja huomenna
Juhlan
kunniavieraat
TÄNÄÄN on suuren juhlan

aika, sillä tämä on Pääskyn
40-vuotisjuhlanumero.
Tämän juhlan kunniavieraita
ovat enkelit ja lapset.
Raamatussa kerrotaan enkelien kunniatehtävästä toimia
Jumalan sanansaattajina.
Enkelit ilmestyvät ihmisille ja tuovat suuria viestejä,
kuten neitsyt Marialle enkeli
ilmoittaa lapsen odotuksesta
ja paimenille lapsen syntymästä. Eikä minkä tahansa
lapsen, vaan Jumalan pojan
Jeesuksen Kristuksen syntymästä.
Lapsen syntymä on suuri
ihme ja lapsi onkin perheen kunniavieras. Lapsi
tuo rakkauden tullessaan,
mutta lapsi osaa ottaa myös
rakkauden vastaan. Lapsi
uskaltaa luottaa ja kiintyä
vanhempiinsa. Lapsi on
aidosti kiinnostunut kaikesta
vastaantulevasta. Lapsi katselee ja kuuntelee maailmaa
kirkkain silmin.
Vaikka me aikuiset emme
aina osaakaan ottaa kaikkea
vastaan kuin lapsi, haluamme mekin olla samalla tavalla
rakastettuja kuin lapset,
ilman ehtoja ja ansioita.
Jeesuksen syntymän ansiosta
tapahtui suuri muutos. Jumala rakasti meidät lapsikseen. Saamme olla osallisia
huolenpidosta ja turvasta.
Jumala tietää kaikki meidän
ajatuksemme ja tunteemme.
Hän tietää kipumme, surumme ja toiveemme. Saamme
luottaa siihen, että Hän pitää
meistä huolen.
Jeesus tuli opettamaan meille
rakkauden syvimmän merkityksen. Jeesus näytti miten
rakastaa ja miten rakastettuja
me kaikki olemme. Jumalan
lapsina olemme kaikki tämän
juhlanumeron kunniavieraita.
Siunausta ja varjelusta
syksyysi.
Miia Raninen
seurakuntapastori
Miia Raninen myös mukana
Tutuksi-jutussa sivulla 18.

SEURAKUNTALEHTEMME Pääsky
täyttää 40 vuotta. Vuonna 1980 koettiin
ajankohtaiseksi kehittää seurakunnan
tiedotusta, niinpä vireille laitettiin
tiedotussihteerin ja aiempaa laajemman
tiedotuslehden saanti. Lehden nimeksi
tuli Pääsky, kehitelmänä vuosikymmenten takaisesta lasten Joulupääsky-lehdestä. Ratkaisulla haettiin tuoretta,
eloisaa nimeä, olihan monissa muissa
seurakunnissa käytössä arkinen nimike
seurakuntaviesti.
PÄÄSKY-NIMI viestii pohjoisen valoisesta kesästä. Pääskyjen ilmaantuminen maisemiin on aina kertonut kesän
kiihkeän ja moninaisen elämän sykkeen
alkamisesta. Luojan suurista teoista.
Pääskyn myötä haluttiin elämänmakuinen tervehdys koteihin.
Ensimmäisenä vuonna Pääsky lähetettiin kaksi ja myöhemmin 3 - 4 kertaa
vuodessa, yhtäältä kirkkovuoden suuriin
juhla-aikoihin (pääsiäinen ja joulu), toisaalta kesän sekä syksyn alkuun liittyen.
Julkaisut pitivät sisällään kirjoituksia,
lyhyitä tiedotteita ja toimintailmoituksia.
Tiedotussihteerin mukaan tulo myöhemmin toi myös toimitettuja juttuja.
Manuaalinen taitto hankittiin ulkopuoliselta toimijalta.
VUONNA 1995 Pääskyn toteutukseen
otettiin uusi konsepti. Seurakunta
julkaisijana tuotti lehden aineiston ja
ulkopuolinen taho toimi kustantajana,
vastaten taitosta, painatuksesta sekä
jakelusta. Vuosien varrella kustantajina
ovat toimineet Kotimaa Oy, Suomen
Kirkko-Mediat, Lapin Kansa ja Pohjan
Väylä Oy. Nykyisin nuo palvelut hankitaan eri toimijoilta.
Muutos-95 nosti lehden ilmestymiskerrat kahdeksaan ja toi uuden ilmeen
sekä sisältöä. Lehteen tuli aikaisempaa
enemmän toimitettua aineistoa. Osien
pituuksia vakioitiin: pääkirjoitus, hartaus,
kolumnit, allakka ja ilmoituspalstat.
”Ihminen kiinnostaa toista ihmistä”
-periaatteella lisättiin juttuja paikallisista
ihmisistä. Toki seurakuntalaisten äänet

”

Että sen voi
vaivatta lukea.
kuuluivat myös kolumneissa, runoissa ja
vapaamuotoisissa kirjoituksissa. Vuosituhannen vaihteesta lähtien Pääsky
julkaistiin kokonaan nelivärikuvin.

SILLOISENA tiedotusvastaavana, hain
tietoisesti myös lisänäkökulmia tavalla
tai toisella tunnettujen suomalaisten
henkilöiden haastatteluilla, joita hankittiin ostopalveluina. Olennaista olivat
ihmisten tarinat, jotka koskettivat yli
paikallisuus- tai yhteisörajojen. Toki
rinnalla oli paikallisia stooreja. Todettakoon, että Pääskyn 25-vuotisjuhlanumerossa jouluna 2005, oli pieni juttu
hiljattain edesmenneen Vexi Salmen
joulumietteistä ja -runoista.
Sittemmin on ulkoasussa toteutettu
pari ”kasvojen kohotusta”, joilla entistä
tiiviimmin on pyritty vakiosuuruisiin
sisältöosioihin. Viime vuosina paikalliset henkilöt ovat olleet painopisteenä
henkilöjutuissa, jotka toimitetaan usein
koordinaatiossa Radio RovaDein kanssa.
Voidaan todeta, että Pääsky on 2020
-luvulle tullessa entistä vahvemmin vuorovaikutuksessa ympäröivään yhteiskuntaan. Toki lehden ontumisena on keskustelevan vuorovaikutuksen puute, koska
kahdeksan numeroisena lehti ilmestyy
harvakseltaan noin kuukauden välein.
Keskustelumahdollisuus on toki seurakunnan facebook-sivuilla, johon ilmestyy
Pääskyn pdf-linkki jo ennen varsinaista
jakelupäivää.
PÄÄSKYSTÄ saatuja palautteita on
matkan varrella huomioitu ja niitä

RUKOUS & PÄIVÄN SANA |
Jeesus surevien
keskellä
Martta sanoi Jeesukselle: ”Herra, jos
olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut.
Mutta nytkin tiedän, että Jumala antaa
sinulle kaiken mitä häneltä pyydät.”
Jeesus sanoi: ”Veljesi nousee kuolleista.” Martta vastasi: ”Tiedän kyllä, että
hän nousee viimeisenä päivänä, ylösnousemuksessa.” Jeesus sanoi: ”Minä
olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo
minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, eikä
yksikään, joka elää ja uskoo minuun,
ikinä kuole. Uskotko tämän?” ”Uskon,
Herra”, Martta vastasi, ”minä uskon, että
sinä olet Messias, Jumalan Poika, jonka
oli määrä tulla maailmaan.”

Rukous
Rakas Vapahtaja.
Kuoleman saattoja kulkee meitä vastaan,
ja itsekin itkemme kuolleita rakkaitamme.
Surun kieli on yhteinen.
Sinäkin, Jeesus, kohtasit monta itkevää
ja itkit heidän kanssaan.
Sinä tiedät, miten vaikeaa
meidän on luopua rakkaistamme.
Mutta sinä olet ylösnousemus ja elämä,
eikä yksikään, joka elää ja uskoo sinuun,
ikinä kuole.
Tätä uskoa pyydämme sinulta.
Ole surun tiellä meitä lähellä
ja auta ottamaan luottavasti vastaan
kaikki tulevat päivät.
Kuule meitä, Herra Jeesus,
joka Isän ja Pyhän Hengen kanssa
olet yksi Jumala
ja elät ja hallitset iankaikkisesti.
Aamen.

edelleen otetaan vastaan mielellään. Tämän lehden sivulla 8 kerrotaan parista
lukijatutkimuksesta (2005/2018), joiden
mukaan Pääsky on tunnettu ja seurattu,
noin 51 % lukee joka numeron. Satunnaisia selailijoita on enemmän. Luvut
osaltaan kertovat seurakunnan sanoman
ja toiminnan merkittävyydestä, vaikka
osallistuminen toimintaan muutoin ei
olisikaan säännöllistä. Pääskyllä on selkeä paikkansa, ei vain seurakuntalaisten
parissa vaan koko rovaniemeläisessä
yhteisössä.
Vuonna 2005 arvioin juhlanumerossa,
että tulevat vuodet edellyttäisivät Pääskyn
vuosittaisten ilmestymiskertojen lisäämistä, jos laskevien jäsenmäärien valossa
halutaan pitää yllä kristillistä identiteettiä. Uusi aika on tuonut uusia välineitä
vaikuttamisen kanaviksi, some-maailma,
blogit, virtuaaliset striimaukset, muut
verkkoalustat ja tavat.

SEURAKUNNAN viestintä jatkaa
Pääskyn julkaisemista tulevaisuudessakin. Suunnitelmissa on muuttaa Pääsky
kuusi kertaa ilmestyväksi aikakauslehdeksi. Lehden ajankohtaisviestintä
siirtyy kerran kuussa julkaistavana
sähköisenä uutiskirjeenä, sitä tukevat
myös verkkosivut ja some (Facebook,
Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube).
Tänä koronavuonna käyttöön otettu
Virtuaalikirkko jatkuu. Tällöin kirkon
jumalanpalvelukset sekä tarvittaessa muut huomattavat tilaisuudet ovat
nähtävissä kotisohvilta. Radiotoiminta
jatkaa nykymuodossaan.
ROVANIEMEN seurakunnan viestinnän tulee olla mukana viestinnän
kehityksessä. Muutos merkitsee aina
sitä, että mukana on kuljetettava sekä
hieman vanhaa että suurempi annos
uutta. Vain siten voidaan olla tavoittamassa uusia sukupolvia kristillisen
sanoman piiriin. Ehkä tähän nopeaan
muutokseen sopivat myös sanat profeetta Habakukin sanat (Hab 2):”Kirjoita
näky tauluun niin, että sen voi juostessa
(vaivatta) lukea.”

Pirteä 40-vuotias
Pääsky!
Tervetuloa Pääskyn 40-vuotisjuhlanumeron pariin, jossa on
mukana myös Mikkelinpäivän
teema eli enkelit. Pääskyn historiallista taivalta muistellaan
(s. 6-7) unohtamatta nykyisyyttä
(s. 8-9). Paraatipaikalle pääsivät tärkeän
toiminnon eli kirkon ruokapankin ahkerat
avustustyöntekijät ja toiminnan koordinaattori (s. 4-5). Tulevaisuutta luotaamme
niin kirkkoherraehdokkaiden haastatteluilla (s. 10-12) kuin myös näkökulmalla
kotiseurakuntaan ja opiskelijatoiminnan kuvauksella (s. 15-16). Takakannen
haastattelussa on eläkepäiviään viettävä
kaupunginjohtaja Esko Lotvonen (s. 20).
Pääskyn toimitus
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KUULUTUS

Rovaniemen seurakunta sosiaalisessa mediassa

Rovaniemen seurakunnassa toimitetaan
sunnuntaina 8.11.2020 kirkkoherranvaali.

Rovaniemen seurakunta

Rovaniemen seurakunta

rovaniemen_seurakunta
lapset_ja_perheet_roisrk
katutaso.nuorisokahvila
Church_roi_campus
Roisrkmusiikki
korkalounas
roisrknuoret

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä
torstaina 17.9.2020 klo 15.00-19.00 ja
perjantaina 18.9.2020 klo 9.00-13.00
kirkkoherranvirastossa, osoite Koskikatu 10, 96200 Rovaniemi.
Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki
viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä 8.11.2020 18 vuotta
täyttävät kirkon jäsenet, jotka on merkitty seurakunnan läsnä
oleviksi jäseniksi viimeistään 30.8.2020 (viimeistään 70 päivää
ennen ensimmäistä vaalipäivää).

Sc: ErkkaJenni

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka
katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen
luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa
virheellinen.

@korkalounas
Church @ Roi Campus
@nuorisokahvilakatutaso
@Rovaniemenseurakunta
@Diakonia Rovaniemen seurakunta
@lastenjaperheidenrovaniemenseurakunta

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä
23.10.2020 kello 16.00 mennessä Rovaniemen seurakunnan
kirkkoherranvirastoon, osoite Koskikatu 10, 96200 Rovaniemi.
Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia
23.10.2020 kello 16.00 pidettävässä kokouksessaan.
Rovaniemellä 3.9.2020
Rovaniemen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Ville-Pekka Jokela
puheenjohtaja

Rovaniemen seurakunnan toiminnasta lokakuussa
KAIKESSA Rovaniemen seurakunnan toiminnassa
noudatetaan THL:n ohjeiden mukaisesti turvavälejä (1-2 metriä) ja hygieniasuosituksia (käsien pesu,
yskiminen hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan,
kasvojen koskettelun välttäminen). Sanajumalanpalvelukset vaihtuvat jatkossa messuiksi, joissa noudatetaan

hygienia- ja turvavälisuosituksia.
Kirkko-, kappeli- ja seurakuntasalien
käytössä on voimassa edelleen tilaisuuksien
osallistujamäärärajoitukset:
www.rovaniemenseurakunta.fi /uutiset

PEXELS GUSTAVO FRING

Maskin käyttö
THL suosittaa maskin käyttämistä koko Lapin alueella
seuraavasti:
• Olet joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja on
vaikeaa välttää.
• Olet matkalla koronavirustestiin ja kun odotat testin
tulosta ja sinulla on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
• Palaat riskialueelta Suomeen ja siirryt maahantulopaikasta, kuten lentokentältä, karanteeniin ja lisäksi, jos
sinulla on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua
kodin ulkopuolella.”
Lisätietoja: thl.fi /fi /-/thl-suosittaa-kasvomaskin-kayttoa-toisten-suojaamiseksi-kasienpesu-ja-turvavalit-ovat-tarkeimmat-keinot-ehkaista-koronatartuntoja

NOORA HIETANEN

Uusi ilmeemme on nyt esillä Koskikadun ja Valtakadun
ikkunoissa - tervetuloa tutustumaan toimintaan,
tiimiemme työaloihin! Seurakuntakeskuksen muuton
jälkeen pölyt ovat laskeutuneet ja uuden ilmeen mukaiset
julisteet paikoilleen. Kävelylenkillä keskustaan voi
katsastaa mitä kaikkea on ohjelmassa tänä syksynä.
Seurakuntakeskuksen osoite on nyt Koskikatu 10.
Rauhankadun rakennuksen remontti on alkanut.

SUSANNA JOKELA

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/

Porot voi pongata
syyskuun loppuun
kirkolla ja kappeleilla!
ROVANIEMEN kirkolla ja kappeleilla voi pongata

poron, ottaa yhteiskuvan sen kanssa ja julkaista kuvan
sosiaalisessa mediassa tunnuksilla #pongaaporo #piispanpyöräily.
Tuotot ohjataan Kirkon Ulkomaanavun kautta lasten
ja nuorten koulutuksen mahdollistamiseen ja tukemiseen kehitysmaissa kunnostamalla kouluja, tukemalla
paikallisia opettajia ja hankkimalla opetusmateriaaleja.
Kannustamme ihmisiä, perheitä ja kaveruksia osallistumaan pyöräilyyn!
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Poron pongausta
Muurolan kappelilla,
kuvassa Maila
Hakkarainen.
Kirkon ulkomaanavulla (KUA) valmiit keräysluvat ja
lahjoituskanavat: MobilePay nro 75151 ja haluamasi
summa, tekstiviestillä KOLEHTI numeroon 16499 ja
lahjoita 20 € tai tilisiirtolahjoitus Nordea FI33 1572
3000 5005 04 saajana Kirkon Ulkomaanapu ja viestikenttään merkintä SUVIVIRSI.
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PUUROAAMUT

HENKILÖT | Sirkka Närhi ja Tuula Aro
Tällä palstalla ihmisten mietteitä ja kysymyksiä elämästä ja uskosta.
JOUNI HAGSTRÖM

Ounasrinteen kappelissa
Keittolounas kotipakettiin 6.10. alkaen tiistaisin
klo 10.30-11.30. Myös ylijäämäruokaa mahdollisuuksien mukaan!
Tiedustelut Antti Härö 040-7687606
Mari Pohjanen 040-7617448
Marja-Leena Kivilompolo 040-7604538

viikoilla
Muurolan kappelissa Parittomilla
tiistaisin klo 10-11

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

Sirkka Närhi ja Tuula Aro jakavat ruokapankin vapaaehtoisina ruokapaketteja. Samalla on mahdollisuus keskustella
ihmisten kanssa.

Ruokapankin vapaaehtoiset Sirkka Närhi ja Tuula Aro:

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

Kuuntele: rovaniemenseurakunta.fi/Hengelliseen kasvuun

Lapsensa menettäneiden
messu

23.9. klo 18
kirkossa

”Iloa jakamisesta ja
kuuntelemisesta”
ROVANIEMEN seurakunnan diakoniatyön ruokapankki välittää ruoka-apua vaikeassa elämäntilanteessa
oleville kotitalouksille.
Vapaaehtoisilla on keskeinen rooliin ruokapankin
toiminnassa. He jakavat ruokapaketteja, mutta ovat myös
kuuntelijoita, joiden kanssa ihminen voi jakaa ajatuksiaan ja kokemuksiaan.
– Moni asiakas haluaa selvittää elämäntilanteitaan
avoimesti meille ja olemme tietenkin vaitiolovelvollisia. On tosi kiva, että ihmiset voivat avautua ja voimme
puhua kaikesta, kertoo vuodesta 2007 ruokapankin
vapaaehtoisena toiminut Tuula Aro.
– Ruokapankissa on myös kirjallisuutta ja seurakunnan lehtiä. Moni kävijä ottaa mielellään lukemistakin
mukaansa.
Viitisen vuotta ruokapankissa vapaaehtoisena toiminut
Sirkka Närhi innostui mukaan naapurinsa Tuulan kannustamana. Kaksikko iloitsee ihmisten kohtaamisesta.
– Työkaverit ovat kivoja ja on mukava tavata täällä
asioivia ihmisiä. Jos voin olla avuksi, hyödyksi ja rohkaisuksi, niin vielä parempi. Saan itsekin tästä paljon. On
ihan työn iloa, kun voin olla jollekin korvana ja kuunnella, Sirkka toteaa.
Tuula kannustaa mukaan vapaaehtoistyöhön.
– Vapaaehtoistoiminnassa voi määrätä oman tahtinsa.
Meitä on kymmenen vapaaehtoista ja kaksi kerrallaan
on vuorossa, joten tulee vain 2-3 vuoroa kuukaudessa.
– Jouluna ruokapankki on avoinna kaksi viikkoa joka
arkipäivä, joten silloin on kiireisempää, mutta joulu on
ihanaa aikaa.

Korona pysäytti,
yhä valmiutta osallistua
Korona pysäytti keväällä myös vapaaehtoisten osallistumisen ruokapankin toimintaan.
– Tuntui, että neljän seinän sisälle piti jäädä, kun vielä
yli 70-vuotiaat velvoitettiin karanteeniin. Piti vaan kävellä
ulkona. Hyvä oli joen jäällä keväällä liikkua auringon
paistaessa, Sirkka kertoo.
– Olemme liikkuvaisia, joten aina me Sirkan kanssa

jossain kohtasimme. Ja keväällä mentiin valoa kohti,
Tuula sanoo.
Sirkkaa ja Tuulaa on taas pyydetty vapaaehtoistyöhön.
– On kyllä halu tullakin tänne, jos vain tilanne koronan suhteen pysyy rauhallisena, Sirkka tuumii.
– Olen ilmoittanut olevani käytettävissä, mutta katsotaan nyt, miten tämä tilanne etenee, Tuula toteaa.

”

Viime jouluna saimme
lahjoituksina muun muassa
leluja, joita oli ihana jakaa
lapsiperheille joululahjaksi.
Aktiivisuus ei jää vain ruokapankin vapaaehtoistoi
mintaan.
Tuula käy Eläkeläistila Potkurin kerhoissa ja osallistuu
muun muassa allasjumppaan.
– Joka päivä on jotain tekemistä. Mieheni kanssa harrastamme boccia-kuulapeliä ja kyykän heittoa.
Sirkka harrastaa ulkoilua ja liikuntaa.
– Autan tarvittaessa myös lasteni perheitä.
Tuula Aro ja Sirkka Närhi myös ahkeria marjastajia.
Useampi sanko marjoja ilahduttaa kaksikkoa tänäkin
syksynä.
Pasi Kokko
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Miten toimii
ruokapankki?

Yhteisessä rukouksessa on voimaa
Tule mukaan Rukousvartioon 24/7
syyskuusta alkaen joka kuukauden
ensimmäisellä viikolla.
Voit rukoilla vaikka kotona tai
kävelyllä, lyhyemmän
tai pitemmän ajan.
JOUNI HAGSTRÖM

SEURAKUNTIEN diakoniatyö on palvelua, joka
perustuu kristilliseen rakkauteen. Diakonia kuuluu
kirkon perustehtäviin ja on osa seurakunnan toimintaa. Diakoniatyön tavoitteena on auttaa niitä, joita muu
apu ei saavuta. Apu voi olla hengellistä, henkistä tai
aineellista.
– Aineellisesta avusta hyvä esimerkki on seurakuntien
ruokapankkien jakama ruoka-apu. Vaikeassa elämäntilanteessa olevat ihmiset voivat hakea ruoka-apua diakoniatyöntekijän kautta, diakoni Sari Koski kertoo.
– Apua tarvitseva ottaa yhteyttä oman alueensa diakoniatyöntekijään, jonka kanssa sovitaan tapaamisaika
- tai näin korona-aikana puhelinaika. Tapaamisessa/
puhelimessa käydään läpi asiakkaan elämäntilannetta
sekä täytetään avustushakemusta asiakkaan tulojen ja
menojen perusteella. Tuloista ja menoista asiakas toimittaa seurakuntaan tositteet.
– Mikäli tilanne on sellainen, että hakemuksenkin
mukaan asiakas tarvitsee ruoka-apua, diakoniatyöntekijä
kirjoittaa asiakkaalle lähetteen ruokapankkiin. Lähetteeseen merkitään kappalemäärineen ne ruuat, joita asiakas
ruokapankista sitten voi hakea ruokapankin aukioloaikoina ti 10-12 ja to 14.30-16.

Rovaniemen seurakunta osallistuu toteuttamiseen.

SYKSYN 2020
TUOMASMESSUT

Rovaniemen kirkossa klo 18

Su 27.9., 11.10., 22.11., 26.12.
Pysähdy, lepää ja löydä voimaa.
Kirkosta löytyy paikka sinulle.
Olet lämpimästi tervetullut!

Tervetuloa kehitysvammaisten kirkkopyhään

“ENKELEITÄ TOISILLEMME”

Koronaaika
lisäsi avun tarvetta

perjantaina 9.10. kello 10-13 Korkalovaaran kappelille!
Ohjelmassa:
10 Ehtoollisjumalanpalvelus
11 Ruokailu
11.45 Päiväjuhla
12.30 Loppukahvit
Mukana Iloiset Musikantit kanttori
Sanna Peltolan johdolla sekä
diakoni Nina Helisten-Kerkelä ja pappi Terhi Ämmälä.
Tilaisuuteen mahtuu 50 henkeä.

Ruokapankissa ruokaa jakavat asiakkaille lähetteiden
mukaan tavallisissa oloissa vapaaehtoistyöntekijät.
– Näin korona-aikaan diakoniatyöntekijät ovat itse
jakaneet ruokaa. Apua olemme saaneet lastenohjaajilta.
Koronan vuoksi vapaaehtoiset joutuivat keväällä ”pakkolomalle”, koska suurin osa heistä kuuluu iän vuoksi
riskiryhmään. Nyt he ovat alkaneet palata vähitellen
myös ruokapankin vapaaehtoistyöhön, Sari Koski kertoo.
– Jakamamme ruoka on EU-ruokaa, omalla budjetillamme ostamaa ruokaa sekä kauppojen lahjoitusruokaa.
– Uusi EU-ruokakuorma tulee meille syyskuussa.
Nyt varastot ovatkin olleet melko tyhjät, koska korona
aiheutti taloudellista hätää ja monet ovat hakeneet meiltä
apua: varastot hupenivat tavallista nopeammin.

Ilmoittautumiset 2.10. mennessä Terhi Ämmälälle, terhi.ammala@evl.ﬁ

LEIRI PÄIHDERIIPPUVAISILLE
Norvajärven leirikeskuksessa 9 – 12.11.
Puheita, tiedon jakamista, aktiviteettejä ja yhdessä oloa.
Leiri on päihteetön ja järjestetään poikkeusolojen
ohjeita noudattaen.

MUUTA TÄRKEÄÄ:
• Ruoka-apu on asiakkaalle ilmaista.
• Työntekijöillä ja vapaaehtoistyöntekijöillä
on vaitiolovelvollisuus.
• Ruokapankin ruoka ei ole tarkoitettu
avuksi joka kuukausi.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Kristillinen kirjakauppa Ilopysäkki, p. 016 344 063
ilopysakki@gmail.com

Vaikeassa elämäntilanteessa olevat ihmiset voivat hakea
ruoka-apua diakoniatyöntekijän kautta, diakoni Sari
Koski sanoo.

JOUNI HAGSTRÖM

Korkalovaaran
kappelissa juhlistettiin
diakonissa Kirsti
Vuolon siirtymistä
eläkepäiville
10.9.2020, kuvassa
Päivi Rautajoki,
Raija Perkkiö, Kari
Yliräisänen, Markku
Kukkonen ja Kirsti.

Lähtö Rovaniemen kirkon parkkipaikalta ma 9.11. klo 9.30.
Norvajärveltä lähtö takaisin to 12.11. n. klo 13.
Leirimaksu 40€.
Ilmoittautuminen viimeistään 23.10.
Tiedustelut diakoni Antti Härö, 040-7687606.
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PÄÄSKY-SEURAKUNTA
Talvi-Pääskyn Yhteisvastuu-liitteessä
julkaistiin kaunis Kirsi Kunnaksen runo.

Talvi-Pääsky oli täyttämässä piakkoin 10 vuotta tällaisessa asussa.

– ENNEN PÄÄSKY-LEHTEÄ seurakuntamme tiedotti toiminnastaan melkein yksinomaan ’kirkollisten tietojen
palstalla’ Lapin Kansassa ja muissakin
aluelehdissä. Nuorisotyön asioista kertoi
1947–1964 ilmestynyt nuorten lehti Toivon
Tähti, jonka toimittaja oli nuorisopappi. Alku laajemmalle tiedottamiselle oli
vuosina 1965–1972 neljä kertaa vuodessa
ilmestynyt Seurakuntaviesti, 4-sivuinen
’ryhmäristiside jokaiseen kotiin’. Sen A4
kokoa oleville sivuille mahtuivat perustiedot työalojen toiminnasta työkausittain ja
juhla-aikojen kalenterit sekä hartauskirjoitus ja muitakin artikkeleita. Olipa sivuilla
muutama kuvakin. Kirkkoneuvoston
nimeämä neljän henkilön ’toimitusneuvosto’ vastasi sen toimittamisesta, kirkkoherra
Ilmo Pulkamo kuvaili Pääskyn 25-vuotisjuhlanumerossa 14.12.2005
Tiedotustoimikunnan mielestä tämä ei ollut riittävää vuonna 1980 ja siksi suunniteltiin monien muiden seurakuntien esimerkin
mukaan entistä laajemman oman tiedotuslehden aikaansaamista. Tiedotussihteerin
viran perustaminen – aluksi osa-aikaisen –
teki sen mahdolliseksi.
– Tiedotustoimikunnan jäsenenä osallistuin lehteä suunnittelevan työryhmän
työskentelyyn. Yritimme keksiä lehdelle
nimeä, joka ei olisi tavanomainen, monien
seurakuntien käyttämä ’seurakuntaviesti’
vaan jollakin tavalla erilainen. Tulin kysyneeksi työryhmältä löytyisikö jokin sentapainen kuin oli lapsuusvuosilta mieleeni
jäänyt lasten joululehden nimi ’Joulupääsky’. En tarkoittanut, että nimi sellaisenaan
tulisi lehden nimeksi. Eihän sana pääsky ole
mitenkään kirkolliseen eikä hengelliseen
sanastoon kuuluva, vaikka psalmista laulaakin: ’Sinun alttarisi luota on varpunenkin
löytänyt kodin, pääskynen pesäpaikan, jossa
se kasvattaa poikasensa.’ (Ps. 84: 4)”

Kun Pääsky lähti lentoon…
– No siinähän se on! tuumi työryhmää
johtanut tiedotustoimikunnan puheenjoh-

vuonna lähetetään koteihin seurakuntaviesti
kaksi kertaa. Toimituskuntaan valittiin
Esko Kähkönen, tiedotussihteeri Eeva-Liisa
Tolvanen (toimittajana) ja päätoimittajana
Ilmo Pulkamo, joka oli tuolloin Rovaniemen
seurakunnan kirkkoherra. Lehden toimitusneuvostona toimi tiedotustyön johtokunta,
johon edellä mainittujen lisäksi kutsuttiin
Sinikka Meriläinen, Pekka Narkaus,
Juhani Nurmela, Antti Paananen, Onerva
Puurula ja Aatu Heikkilä. Toimitusneuvoston ja sittemmin lehtityöryhmän
kokoonpanot ovat vaihdelleet kirkkovaltuustojen vaihtuvuuksien mukaan.

Kehitysmuutoksia
tuotannossa ja ulkoasussa
Emeritus kirkkoherra ja päätoimittaja Ilmo
Pulkamo täytti 88 vuotta nyt syyskuussa
2020 – Pääskyn toimitus ja Rovaniemen
seurakunnan henkilöstö onnittelevat
lämpimästi!

taja Esko Kähkönen vähän aikaa mietittyään. Ehdotetaan sitä johtokunnalle. Niin
lehti sai nimen Pääsky.
– Helppo oli sitä kehitellä vuodenaikojen
mukaan kevät-, kesä-, syys- ja joulu-Pääskyksi. Lehden toimittaminen oli hyvissä
käsissä, osallistuivathan toimikunnan
työskentelyyn Kähkösen lisäksi mm. tiedottamisen ammattilaiset Juhani Nurmela ja
myöhemmin myös Heikki Tuomi-Nikula.
Merkittävä tekijä oli erityisesti lehden taitosta huolehtinut taitava mainosmies Olavi
Keskinen. Tiedotussihteeri Eeva-Liisa
Tolvanen onnistui saamaan monet seurakunnan työntekijöistä tekemään juttuja
omilta työaloiltaan. Näin Pääskystä tuli mielenkiintoa herättävä yhdysside seurakunnan ja seurakuntalaisten välille, Pulkamo
muisteli vuonna 2005.
Tiedotustyön johtokunnan kokouksessa 20.5.1980 päätettiin, että seuraavana

Ensimmäisten julkaisuvuosien Pääskyt
olivat ulkoasultaan pääosin mustavalkoisia muutamin värilisäyksin, kunnes 1985
siirryttiin neliväripainantaan etu- ja takakansissa. Pääskyn kokonaisilme uudistettiin vuonna 1995, kun seurakunta siirtyi

julkaisija-kustantaja -tuotantoon lehdenteossa. Ulkoasuun haettiin lehden nimeen
liittyvää keveyttä ja ilmavuutta sekä sen
rakenteeseen muodostettiin vakinaiset
paikat omille aihekokonaisuuksille. Seurakunta toimitti julkaistavat aineistot, joista
lehden teki kustantaja eli lehtitalo. Tuotanto toteutettiin vuorotellen ensin Kotimaa
Oy:n, Suomen Kirkko-Medioiden, Lapin
Kansan ja Pohjan Väylä Oy:n kanssa.
Sisältöjen aihepiirit eivät ole muuttuneet
paljon, mutta jotain uusia painotuksia on
otettu mukaan vuosikymmenien saatossa.
Seurakunnan elämään, toimintaan, hallintoon, juhliin ja kirkkovuoteen liittyvät asiat
ovat olleet lehden sisällöllisiä aiheita alusta
lähtien. Jutut ja haastattelut paikallisista
henkilöistä ovat aina kiinnostaneet lukijoita.
Ajankohtaiset asiat ja ilmiöt kuten esimerkiksi vuoden 1984 keskustelu naispappeudesta ovat olleet käsittelyssä seurakuntalehden sivuilla ja palstoilla. Pääskyssä onkin
julkaistu juttuja vuosikymmenien ajan
henkilöistä, jotka kannanotoillaan, näkemyksillään tai ajankohtaisuudellaan liittyvät
myös Pääskyn lukijoiden elämään.
Kristillisen tiedon ja kehityksen lisääminen on koettu myös tarpeelliseksi esimerkiksi kristillisen symboliikan tai kirkollisten
herätysliikkeiden johdosta. Seurakuntalaisten äänet ovat kuuluneet kolumnien lisäksi
runoissa, vapaamuotoisissa kirjoituksissa
ja mielipiteitä kartoittavissa artikkeleissa.
Uudemmaksi luonnehdittiin 25-vuotisjuhlanumerossa 2005 painotus, joka perustui
toimitukselliseen verkostoitumiseen. Tuolloin päätoimittajana ja kirkkoneuvoston
nimeämän lehtiryhmän puheenjohtajana
toimi kirkkoherra Vesa-Pekka Koivuranta.
Muita lehtiryhmäläisiä olivat Jouni Hag
ström, Seija Luomaranta, Raili Kerola,
Markku Kukkonen, Maija Pieskä ja Kari
Yliräisänen.
Kari Yliräisäsen ja Ilmo Pulkamon alkuperäis
teksteistä toimittanut Noora Hietanen
Kuvat: Rovaniemen seurakunnan
kuva- ja lehtiarkisto

Joulu-Pääskyssä 1994 oli kuvassa näkyvä nimiö ja yleisilme.

7

Pääsky 23.9.2020

LEHTI 40 VUOTTA 2020
PÄÄKIRJOITUS | VesaPekka Koivuranta, kirkkoherra

Juuri 30 vuotta täyttänyt Pääsky näytti talvella 2011 tältä.

Vuoden 2014 alussa Pääskyn ilme muuttui kuvassa näkyvän kaltaiseksi.

Ajankohtaisia
ilmiöitä
2000-luvulla
PÄÄKIRJOITUS | Heikki Karvosenoja, kirkkoherra
”RIEMUVUODEN tavoitteena on

tehdä vuodesta 2000 toivon vuosi.
Katse suuntautuu siksi eteenpäin.
Oikeudenmukaisuuden etsiminen,
ekumeenisten siltojen rakentaminen,
kristillisen arvopohjan vahvistaminen
ja yhteiskunnan kristillisen perustan
vaaliminen ovat niitä tavoitteita, joita
kirkossa on asetettu juhlavuodelle.
Suunnitelmia on koko kirkon, hiippakuntien ja seurakuntien tasoilla.
Yhtenä merkittävänä asiana on
uuden katekismuksen julkaiseminen
ja jakaminen koko kirkossa jokaiseen
kotiin vuoden 2000 syksyllä. Tässä
pikku kirjassa ovat kristillisen uskon
perusasiat pähkinänkuoressa.

ROVANIEMEN omana paikallisena
juhlana on elokuussa 2000 kirkon
50-vuotisjuhla. Sodan jälkeen silloisen kauppalan raunioille pystytetty
Herran huone on lähihistorian vahva
näyttö toivosta ja uskosta tulevaisuuteen. Perustellusti Rovaniemen kirkkoa pidetään koko Lapin hengellisen
jälleenrakentamisen symbolina. Siinä
voimassa, jota sodanjälkeiset sukupolvet ovat edustaneet, on esimerkkiä
toivon vuodelle 2000 ja siitä eteenpäin tämän maailman rakentamiselle.
Nyt on vielä riemuvuoden ideoinnin
aika, Henkisen ja hengellisen voiman
löytäminen olisi tärkeää. Mitä kirkossa

ja seurakunnassa voimme tehdä, jotta
toivo, ilo ja rauha olisivat totta? Tässä
on haaste jokaiselle seurakuntalaiselle.
Toivotan virkistävää ja Luojan siunaamaa suven aikaa kaikille Pääskyn lukijoille” toivotti Riemuvuosi 2000 toivon
vuosi -pääkirjoituksessaan (24.6.1999)
kirkkoherra ja päätoimittaja Heikki
Karvosenoja.

”KIRKKO ei ole enää keskellä kylää
tai kaupunkia. Mutta sen ratkaisuista
ja toiminnasta keskustellaan. Sen
neuvoja on kysytty monissa yhteiskunnallisissakin asioissa hallitusohjelmaa myöten. Sitoutuminen
kirkkoon on edelleen vahva, vaikka
erilaisissa gallupeissa vastaaja ilmaisee uskovansa toisin kuin kirkko.
Tämä antaa suuren haasteen kirkkomme opetukseen ja julistukseen.
Kirkollisissa toimituksissa ja laajassa
seurakunnallisessa toiminnassa
kohtaamme suuren osan kaupunkilaisiamme.

että opetuksemme sisältö messussa
ja muussa toiminnassa on selkeä ja
ymmärrettävä. Siten ihmiset voivat
löytää kristillisestä uskosta kestäviä
aineksia henkilökohtaisen elämänkatsomuksensa rakentamiseen”
kirjoitti Kiinteämmin Sanaan -pääkirjoituksessaan (28.9.2011) kirkkoherra ja päätoimittaja Vesa-Pekka
Koivuranta.

TIETYT perusarvot ovat yhteisiä.
Käytännössä niissä on erilaisia korostuksia. Nopean yhteiskunnallisen
muutoksen aikana kristilliseen uskoon on entistä enemmän tullut yksityistämisen näköä ja makua. Siihen
sisältyy historiasta väärinymmärretty
sanontatapa ”jokainen tulkoon (tulee)
omalla uskollaan autuaaksi”. Näin
lausahti Preussin kuningas Fredrik
ll (k. 1786) perustellessaan uskontopolitiikkaansa valtakunnassaan,
jossa asui luterilaisia, roomalaiskatolisia kuin myös reformoituja. Hän
ei ottanut kantaa uskon sisältöön
muussa mielessä. Juuri tämän vuoksi
meidän on yhdessä ponnisteltava,

PÄÄKIRJOITUS | Jouni Riipinen, kirkkoherra
”PRESIDENTTI J. K. Paasikiveltä on
jäänyt elämään toteamus: ”Tosiasiain
tunnustaminen on kaiken viisauden
alku”. Tämä on hyvä lähtökohta
pohdittaessa sekä yhteiskuntamme
että kirkon tulevaisuutta jatkuvasti
muuttuvassa maailmassa. Suomi elää
vaikeassa taloudellisessa tilanteessa.
Velkaantuminen on lähes kymmenen miljardia euroa vuodessa. Tämä
merkitsee todella suurta sopeutustarvetta. Tätä sopeutusta ei voida tehdä
veroja korottamalla, sillä se hidastaa
kasvua samalla syventäen ongelmia.
Velkaantuminen ei olisi niin vaarallista, jos olisi kasvun kautta mahdollisuus hoitaa velkoja. Nyt kasvu
puuttuu ja näköpiirissä ei näyttäisi
olevan kasvun nousua. Verotulot
syntyvät työn ja yritysten menestymisen kautta. Tässä ajassa näyttäisi
olevan konsensus sille, että yritettävä
sopeuttaa menot tuloihin. Sopeuttaminen merkitsee palvelujen ja
tukien leikkaamista. Nyt pohditaan
vain sitä, onko tämä sopeuttaminen
järkevää tehdä lyhyellä vai pitkällä
aikajaksolla. Valitettavasti nämä leikkaamiset kohdistuvat juuri heihin,
jotka eniten tarvitsevat yhteiskunnan
palveluja. Tämä ei ole oikein, mutta
usein miten väistämätöntä. Yhä
useampi tässä tilanteessa tarvitsee
myös kirkon apua.
KIRKON ongelma on jäsenmäärän
lasku. Tämä vähentää verotuloja ja
näin heikentää toiminnan edellytyksiä. Meidän tulisi rohkeasti toimia
omien arvojemme puolesta. Meidän
on itse arvostettava kirkon jäsenyyttä
ja pyrittävä toimimaan kirkon jäsenyyden säilyttämisen puolesta. Tulevaisuudessa kirkon ja yhteiskunnan
työnjakoa jouduttaneen linjaamaan
uudella tavalla. Hyvinvointivaltion
rajapintoja mahdollisesti muoka-

taan uuteen malliin. Yhteiskunnan
vetäydyttyä joiltakin alueilta kirkon
tulee lisätä sosiaalista ja diakonaalista työtä. Tässä uusjaossa kirkolle
mahdollisesti avautuu paljon tärkeitä
työaloja. Kirkkoa tarvitaan tukemaan
ja puolustamaan niitä, joilta puuttuu
puolustaja. Kirkolla on tähän hyvät
edellytykset: ammattitaitoinen henkilöstö, tiloja, auttamis- ja palvelutyötä
tukeva perinne ja kulttuuri sekä vahva arvopohja. Muuttuva yhteiskunta
tarjoaa kirkolle paljon mahdollisuuksia toimia oman perussanomansa
lähtökohdista. Oikeastaan onkin
niin, että kirkon ydinsanoma avaa
tulevaisuuden muutosten keskellä
juuri työmuotoja ja palveluja, joita
yhteiskunnassa tullaan tarvitsemaan
silloin, kun ollaan ihmisen asialla”, Tosiasiat-pääkirjoituksessaan
(1.4.2015) kirkkoherra ja päätoimittaja Jouni Riipinen muistutti edelleen
ajankohtaisista tosiasioista.
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Viimeisin Pääskyn ilmeuudistus toteutettiin maaliskuun 2017 alussa. Jännityksellä jäämme näkemään, miten 40-vuotias Pääsky uudistuukaan ensi vuoden 2021 alussa!

NELIKYMPPINEN PÄÄSKY UUDISTAA ILMEENSÄ
Kirkko Suomessa eli evankelisluterilaiset seurakunnat ja seurakuntayhtymät uudistivat ilmeensä vuonna 2019 ja ottivat kirkkohallituksen koordinaatiolla käyttöön yhteisen Martti-fontin eli goottilaisista kirjaisimista tyylitellyn oman kirjaintyylin. Ensi vuoden
alussa Rovaniemen seurakunnassa aloittava alueellinen keskusrekisteri tarvitsee oman leimasimensa ja esimerkiksi kirjekuoret.
- Luontevaa on, että Rovaniemen seurakunta yhdistää olemassa olevaan logoonsa ja ilmeeseensä koko kirkon yhteiset graafiset ohjeet. Varsinkin kun juhlistamme Rovaniemen 70-vuotiasta kirkkoa ja 40-vuotiasta seurakuntalehteä
tänä vuonna, uusi ilme on erittäin perusteltu sekä siirtymä
2020-luvulle, viestintäpäällikkö Noora Hietanen arvioi.
Seurakuntakeskuksessa aloitettiin suuri remontti, jonka
aikana uusitaan lähes kaikki niin rakennuksessa kuin pihamaallakin osoitteessa Rauhankatu 70. Samalla kun toimistot
muuttivat noin vuoden ajaksi niin sanottuun OP-keskukseen, myös seurakunnan uusi ilme tuli julki toimitilojen
Koskikatu 10:n ja Valtakatu 27:n katutason ikkunoissa.
- Kannattaa tulla katsomaan! Samoin Syys-Pääskyn keskiaukeaman välissä ilmestyi elokuun lopussa seurakunnan
toimintaa esittelevä liite, jonka toteutin oikein mielelläni.
Tässä juhlanumerossa minun toteutuksiani ovat tämä Pääskystä ja viestinnästä kertova aukeama sekä musiikkisivu 17,

graafinen suunnittelija Susanna Karila kuvailee.
Susanna jatkaa työkokeilussa ja osa-aikatyössä Rovaniemen seurakunnan viestintätiimissä tutustuen työhön sekä
toteuttaen erityisesti Radio RovaDein lähetyksiä kirkossa
sijaitsevassa uudessa AV-studiossa.
Pääskyn päätoimittajana on toiminut pian viiden vuoden
ajan kirkkoherra Kari Yliräisänen, joka on ollut mukana
lehtityössä lähes 30 vuotta. Muita viestintätiimiläisiä ovat
toimistosihteeri Jouni Hagström ja tiedottaja Pasi Kokko.
Päätoimittaja kirjoittaa pääkirjoituksen ja vastaa lehden julkaisemisesta juridisesti.
Toimistosihteeri on oikea moniosaaja: seurakunnan valokuvaaja sekä huolehtii hurjasta määrästä erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien ajankohtien oikeellisuuksista: esimerkiksi tälle aukeamalle kootun Allakan tiedoista. Tiedottaja
vastaa radiotyöstä ja -lähetyksistä sekä osallistuu myös Pääskyn toteuttamiseen. Viestintäpäällikkö työskentelee lehden

Viestintätiimi seurakuntakeskuksen väliaikaistiloissa Koskikatu 10:ssä, ylhäältä
Jouni Hagström, Pasi Kokko, Susanna Karila ja Noora Hietanen. Kuva Mari Ylipulli.

toimituspäällikön tehtävissä ja vastaa seurakunnan viestinnän kehittämisestä sekä toteuttamisesta.
Pääskyn lehtityöryhmässä on edellä mainittujen lisäksi
suunnittelemassa ja ideoimassa sisältöjä seurakunnan henkilöstöstä Elina Rask-Litendahl, Markku Kukkonen,
Merita Orell-Kiviniemi ja Heini Kesti sekä kirkkoneuvoston jäsen ja viestinnän ammattilainen Maarit Simoska.

” Uusi graafinen ilme
näkyy jo seurakunnan
keskustan toimitilojen
ikkunoissa sekä Lähellä
Sinua -liitteessä.

Rovaniemen seurakunnan nykyisen viestintätiimin työntekijöillä on yhteensä seitsemän
eri-ikäistä kummilasta, joille lähetetään myös
näin Pääskyn 40-vuotisjuhlanumeron sivuilla oikein kovasti lämpimiä terveisiä!
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” Lehteä voi vielä

” Lehdestä on

kehittää,

tullut paljon

haastattelut ovat
mielenkiintoisia.

selkeämpi
kokonaisuus!

” Viestintään
pöhinää!

Seurakuntalaisten

palautteita:

” Enemmän

seurakunnan
historiasta
esim.
kotisivuilla.

Keräsimme seurakuntalaisten kommentteja Pääsky lehteen liittyen. Jos sinulla on kehitysehdotuksia,
voit laittaa siitä meille palautetta osoitteeseen: rovaniemi.viestinta@evl.fi

PÄÄSKYN LUKIJATUTKIMUKSIA
VUONNA 2005 JA 2018
Pääskyä luettiin erittäin aktiivisesti vuonna 2005, kun
yhteensä 290 henkilöä vastasi haastatteluihin, postikyselyyn
ja puhelintiedusteluun. Yli puolet vastaajista (51 %) oli lukenut jokaisen seurakuntalehden numeron, kaksi kolmesta (66
%) sanoi lukevansa ”aika usein” ja neljä viidestä (79 %) luki
vähintään ”silloin tällöin”. Yli 90 % kertoi lukevansa Pääskyä
”ainakin joskus” tuolloin 15 vuotta sitten ja vastaavasti vain
joka kymmenes (8-10 %) ei lukenut Pääskyä koskaan.

” Vastaajista 66 % on
kohdannut seurakunnan
jossakin mediassa.
Puolet vastaajista ja pääosin joka numeroon tutustuneet
luki tuolloin 15 vuotta sitten Pääskystä suurimman osan,
joka neljäs luki aika vähän ja niin ikään neljäsosa korkeintaan selaili seurakuntalehteä. Vastaajien arvioissa Pääskyn
lukemisesta viime vuosina näkyi myös johdonmukainen
suunta, jonka mukaan joka neljäs (24 %) kertoi lukemisensa
lisääntyneen ainakin jonkin verran. Lähes puolet vastaajista
arvioi lehden kehittyneen myönteisesti.

MYÖNTEINEN YHTEENVETO
15 VUOTTA SITTEN
Kaiken kaikkiaan 2005 todettiin Pääskyllä olevan vakiintunut asema Rovaniemen seurakunnan tiedottamisessa, sillä
se tavoitti ”pääosan seurakuntalaisista ja tulee kohtuullisen
hyvin luetuksi”. Tuolloin toimitussihteerinä 25-vuotiaassa
Pääskyssä työskennellyt nykyinen päätoimittaja Kari Yliräisänen kuvaili seuraavasti: ”Tulevaisuus kutsuu rohkeisiin
linja- ja painopisteratkaisuihin. Uskon, että nykyistä useammin ilmestyvän lehti voisi paremmin olla tukemassa ja
vahvistamassa tulevien vuosien suurinta haastetta kirkossa
– kristillisen identiteetin tukemista jäsenistön keskuudessa.”
Kirkon tutkimuskeskus ja Kirkon viestintä tekivät kaksi
vuotta sitten 12 eri paikkakunnalla toimivien seurakuntien

ja seurakuntayhtymien tunnettuuskyselyn, jossa kartoitettiin
mielikuvia, kokemuksia ja toiveita sekä seurakuntien tuntemusta. Yhteisesti ja yleisesti Rovaniemen seurakunnan toimintaa koskeviin kysymyksiin vastasi noin 500 henkilöä. Esimerkiksi kysymykseen ”Oletko kohdannut Rovaniemen seurakuntaa viimeisen vuoden aikana joissakin seuraavissa yhteyksissä?”
valitsi 66 % vastaukseksi ”Mediassa (seurakuntalehti, muut lehdet, TV, radio), 22 % ”Sosiaalisessa mediassa (Facebook, Instagram, Twitter)” ja 19 % ”Virtuaalikirkossa tai radiossa”.
Rovaniemeltä nimenomaan seurakuntalehti Pääskyä ja
viestintää koskevat vastaukset saatiin yhteensä 321 vastaajalta vuonna 2018. Kysymykseen ”Miten hyvin tunnet Seurakuntalehti Pääskyn?” vastauksen antaneista naisista 75 % ja
miehistä 53 % vastasi ”Tunnen lehden ja olen lukenut / selaillut sitä”. ”Kuinka usein sinulla on tapana lukea tai selailla
Seurakuntalehti Pääskyä?” -kysymykseen vastanneista naisista 55 % ja miehistä 48 % vastasi ”Jokaisen lehden”.
Kohdassa ”Seurakuntalehti Pääskyssä käsitellään muiden
muassa seuraavia asioita” yksilöitiin aiheina: Paikalliset aiheet
ja ilmiöt, Auttamistyö ja diakonia, Ihmissuhteet, Rovaniemen
seurakunnan toiminta, Hyvinvointi ja terveys, Ajankohtaiset uskonnolliset ilmiöt ja virtaukset, Henkilöhaastattelut,
Yhteiskunnalliset aiheet, Kristillisen uskon peruskysymykset ja etiikka sekä Kansainväliset asiat ja monikulttuurisuus.
Viereisestä graafisesta esityksestä näkee miten kiinnostavia
aiheet olivat nais- ja miesvastaajien mielestä vastauksena
kysymykseen ”Kuinka kiinnostavina pidät näitä asioita ja teemoja?” asteikolla 1 = ei lainkaan … 7 = erittäin paljon.
Pääskyn toimitus: viestinta.rovaniemi@evl.fi

Vuosien varrella ilmestyneitä Pääsky -lehtiä.

Lähellä Sinua -liite
ilmestyi Pääskyn
välissä 26.8.2020.

Lähellä Sinua
Rovaniemen seurakunnan toimintaa 2020-2021

Seurakuntien tunnettuus 2018 -tutkimustulokset ovat
kaikki osoitteessa: https://public.tableau.com
Kirkon
tutkimuskeskus seurakuntien tunnettuuskysely 2018

” Tietoa seurakunnasta
etsitään ensisijaisesti:

44 %
43 %
38 %

Seurakunnan sivuilta

Paikallismedioista

Pääskystä

Ota
talteen!

Tässä liitteessä esittelemme lyhyesti Rovaniemen seurakunnan
toimintaa ja palveluja. Kerromme miten voimme yhteisönä
kulkea vierelläsi niin arjessa kuin juhlassa.
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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

Kirkkoherraehdokkaille esitettiin Radio Rova
Dein haastatteluissa yhteisiä eli samoja kysy
myksiä sekä niiden lisäksi myös yksilöityjä
heille suunnattuja kysymyksiä. Näillä kolmella
Pääskyn sivulla kerrotaan ensin yhteiset kysy
mykset ja ehdokkaiden vastaukset niihin sekä
lopuksi yksilöllisesti kohdistetut kysymykset ja
vastaukset niihin.

Rovaniemen kirkossa sunnuntaina 11.10. klo 10 alkaa Hanna Kuuselan näytejumalanpalvelus
suorana Radio RovaDeissä 93,4 MHZ ja netissä www.radiot.ﬁ/kanavat/radio-dei-rovaniemi
sekä Virtuaalikirkossa: www.virtuaalikirkko.ﬁ Messun jälkeen RadioRovaDeissä kuullaan
Hanna Kuuselan haastattelu, joka on vaalisaarnan tapaan kuunneltavissa myöhemmin
äänitallenteena Radio RovaDein SoundCloudissa: https://soundcloud.com/radiorovadei
Hanna Kuuselan esittäytymistilaisuus kirkossa messun jälkeen klo 12-13, lähetetään suorana
Virtuaalikirkossa. Messu ja esittäytymistilaisuus ovat katsottavissa ja kuunneltavissa
tallenteina: www.virtuaalikirkko.ﬁ

JOUNI HAGSTRÖM

JOUNI HAGSTRÖM

Rovaniemen kirkossa sunnuntaina 18.10. klo 10 alkaa Tuomo Törmäsen
näytejumalanpalvelus suorana Radio RovaDeissä 93,4 MHZ ja netissä www.radiot.ﬁ/
kanavat/radio-dei-rovaniemi sekä Virtuaalikirkossa: www.virtuaalikirkko.ﬁ Messun jälkeen
RadioRovaDeissä kuullaan Tuomo Törmäsen haastattelu, joka on vaalisaarnan tapaan
kuunneltavissa myöhemmin äänitallenteena Radio RovaDein SoundCloudissa: https://
soundcloud.com/radiorovadei Tuomo Törmäsen esittäytymistilaisuus kirkossa messun
jälkeen klo 12-13, lähetetään suorana Virtuaalikirkossa. Messu ja esittäytymistilaisuus ovat
katsottavissa ja kuunneltavissa tallenteina: www.virtuaalikirkko.ﬁ

JOUNI HAGSTRÖM

KIRKKOHERRANVAALIEHDOKKAAT
TUTUMMIKSI

Rovaniemen kirkossa sunnuntaina 25.10. klo 10 alkaa Ilari Kinnusen näytejumalanpalvelus
suorana Radio RovaDeissä 93,4 MHZ ja netissä www.radiot.ﬁ/kanavat/radio-dei-rovaniemi
sekä Virtuaalikirkossa: www.virtuaalikirkko.ﬁ Messun jälkeen RadioRovaDeissä kuullaan
Ilari Kinnusen haastattelu, joka on vaalisaarnan tapaan kuunneltavissa myöhemmin
äänitallenteena Radio RovaDein SoundCloudissa: https://soundcloud.com/radiorovadei
Ilari Kinnusen esittäytymistilaisuus kirkossa messun jälkeen klo 12-13, lähetetään suorana
Virtuaalikirkossa. Messu ja esittäytymistilaisuus ovat katsottavissa ja kuunneltavissa
tallenteina: www.virtuaalikirkko.ﬁ
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1. Suomalaisessa kulttuurissa
kasvetaan seurakunnan jäseninä,
mutta osalla, sinänsä lukumääräisesti nykyisin aika pienellä joukolla
seurakuntalaisia on niin sanottu
hengellinen koti jossakin herätysliikkeessä tai järjestössä, joiden
kirjo itsessäänkin on melko suuri.
Miten herätysliikkeet ja järjestöt
olisi otettava huomioon seurakunnan toiminnassa?

3. Kansainvälistä karismaattista
kristillisyyttä edustavan New Wine
-liikkeen edustajat ovat toistakymmentä vuotta vierailleet Rovaniemellä retriiteissä ja muissa
tapahtumissa. Niihin on useimmiten
liittynyt myös sunnuntain messu,
joissa on saarnannut englantilainen
tai suomalainen edustaja ko. liikkeestä. Miten tällaista käytäntöä on
mielestäsi syytä jatkaa tai muuttaa?

Kuusela:

Kuusela:

On iso ja tärkeä asia, että ihmisillä on hengellinen koti jossain. Rohkaisen jokaista
pysymään kodissa, joka on itselle hyvä,
luonteva, rakas ja tärkeä. Seurakunnan
toiminnassa rohkaisen yhteistyöhön ja
avoimuuteen, paikallisseurakunta yhdessä
herätysliikkeiden ja järjestöjen kanssa.

Törmänen:

On luonnollista, että suuressa seurakunnassa on hyvin eri tavalla ajattelevia
kristittyjä, seurakunnan jäseniä, joilla on
erilaisia hengellisiä taustoja. Korostan keskinäistä kunnioitusta ja halua ymmärtää
erilaisuutta. Tahdon edistää seurakunnan
ja herätysliikkeiden välistä yhteistyötä,
rakentaa yhteyttä.

Kinnunen:

Herätysliikkeisiin kuuluvat ihmiset ovat
usein hyvin sitoutuneita ja aktiivisia seurakuntalaisia. Heitä palvellaan ja heidän
kanssaan toimitaan niin kuin muidenkin
kanssa. On tärkeää pitää huolta suuresta
seurakuntalaisten joukosta, joilla ei ole
niin kiinteitä siteitä kirkolliseen elämään.
Jokainen on yhtä arvokas ja tervetullut
seurakunnan toimintaan.
2. Useimmilla liikkeillä tai järjestöillä on korkeintaan yksi kirkkopyhä vuodessa, mutta esimerkiksi
vanhoillislestadiolaisuutta edustavalla Rovaniemen Rauhanyhdistyksellä on ollut vuosittain isompien
seurojensa yhteydessä jopa kolmeneljä sunnuntain messua, joihin rauhanyhdistys on esittänyt ns. oman
papin saarnavuoroon. Miten tällaista
käytäntöä on mielestäsi syytä jatkaa
tai muuttaa?

Kuusela:

Uutena kirkkoherrana haluaisin tarkastella nykytilanteen lähtökohdat ja periaatteet
sekä kysyä, mitä tarkoittaa, että vanhoillislestadiolaisuus on kirkon herätysliike.
Ennakkokäsitykseni mukaan tämän
herätysliikkeen opetuksessa on sellaista
rajankäyntiä, että joku tietty osa ehkä kuuluu enemmän todella seurakuntaan kuin
toinen. Toivoisin, että oli sanomaltaan
mikä tahansa kirkkopyhä, minkä tahansa
järjestön tai herätysliikkeen, niin jokainen
seurakuntalainen voi kokea kirkon kodikseen ja tulla sinne turvallisin mielin.

Törmänen:

Kyse ei ensisijaisesti ole määrästä, vaan
kyse on yhteistyön periaatteista ja siitä,
mikä rakentaa seurakuntaa.
Vanhoillislestadiolaisuuden seurakuntaoppi aiheuttaa ja synnyttää ongelmia
paikallisseurakunnassa. Suuri ongelma on,
että vanhoillislestadiolainen julistus hyvin
herkästi aiheuttaa muussa seurakuntaväessä, suuressa enemmistössä, ulkopuolisuuden tunnetta. Jos olisin kirkkoherra, kaikki
jumalanpalvelukset olisivat Rovaniemen
seurakunnan jumalanpalveluksia. Ei ole
sallittua sellainen julistus, että se jakaa seurakuntalaisia. Haluan vaalia ja edistää seurakunnan ja rauhanyhdistyksen yhteistyötä ja
etsiä yhteistä tietä, jota päästään eteenpäin.

Kinnunen:

Nämä perinteet ovat paljon vanhempia
kuin minun läsnäoloni tässä seurakunnassa. Rauhanyhdistys on varmaan isoin
toimija paikallisista liikkeistä. En tiedä
ovatko muut järjestöt pyytäneet useampia
vuoroja. Nuo mainitut isot seurat ovat
hieman vähentyneet ja supistuneet vuosien
kuluessa. Aivan viime vuosina on pääkirkossa tainnut olla pari isojen seurojen
kirkkopyhää. Minusta tämä nykyisen kirkkoherran linja voi jatkua. Nämä ovat toki
aina neuvoteltavissa olevia asioita.

Haluan tietää, mitä johtamani seurakunnan tiloissa ja sen järjestämissä tilaisuuksissa opetetaan, mitä saarnataan ja millaista toimintaa siellä on. En halua myöskään
proﬁ loitua romuttamaan hyvää käytäntöä,
yhteistyötä ja toimintaa. Esimerkiksi New
Winen kohdalla haluaisin ottaa selvää
ennen kuin voin tehdä linjanvetoja ja johtopäätöksiä.

Törmänen:

Ymmärtääkseni New Winen tai Hengen
uudistus kirkossamme -liikkeen tavoitteena on rakentaa seurakuntaa ja sen
tulevaisuutta, virkistää seurakuntaelämää.
Tavoite on hyvin kannatettava. Suhtaudun
myönteisesti kaikkiin liikkeisiin, jotka
pyrkivät rakentamaan seurakuntaa, seurakunnan yhteyttä, virkistämään, rikastuttamaan seurakuntaelämää.

Kinnunen:

Tämä käytäntö voi ilman muuta jatkua
ennallaan. Tällaiset kysymykset tuovat
mieleen sen, että joillakin ihmisillä voi
huolettaa, muuttuuko seurakunnan linja
kun kirkkoherra vaihtuu. Osa pelkää liberaalia kirkkoherraa, osa perinteisempää.
Voin omasta puolestani sanoa, että ainakin
minun kohdalla huoli on turha. Toimin
periaatteella, että kun minulla on tilaa
toimia omana itsenäni, niin sama tilan
haluan antaa muillekin. Seurakunnan
toiminta säilyisi yhtä monipuolisena kuin
tähänkin asti.
4. Millaisen seurakunnan jäseneksi
vanhemmat tahtovat tai eivät tahdo
lastansa kasvattaa?

Kuusela:

Lapsi tahdotaan kastaa sellaiseen seurakuntaan, joka kutsuu, järjestää toimintaa,
välittää seurakuntalaisista eri elämäntilanteissa ja ikävaiheissa, sekä tarjoaa turvaa
sen kautta, että toiminta ja teot ovat ns.
synkronoitu kirkon sanoman, evankeliumin, Jumalan rakkauden saarnaamisen
kanssa. Vain lempeällä, hyväksyvällä,
suvaitsevalla rakkauden viestillä tekee
tulosta.

Törmänen:

Seurakunta on avara, mukaansa kutsuva,
iloinen, ja siellä on positiivista hengellisyyttä, naurua, hymyä. Korostetaan ja
puhutaan Jumalan hyvistä lahjoista, joista
saamme nauttia monin tavoin. Yhdessä me
eri-ikäiset seurakuntalaiset voimme pohtia
elämän suuria kysymyksiä. Voi puhua
kasvatuskumppanuudesta, osallisuudesta.
Seurakunta tukee lapsen hyvää kasvua,
hyvän elämän edellytyksiä.

Kinnunen:

Seurakunnan tulee olla lapselle ehdottoman turvallinen paikka. Lapsilla ja nuorilla pitää olla tilaa olla omana itsenään.
Minulle lapset ja nuoret ovat tasavertaisia
keskustelukumppaneita. Esimerkiksi rippikoulussa asioita voidaan käsitellä niin, että
nuori saa rauhassa prosessoida kaikkea oppimaansa ja kokemaansa, kysyä, kuunnella
ja vapaasti ilmaista itseään. Jumala antaa
kasvun ajallaan. Turvallisuutta tuo sekin,
että seurakunta nojautuu Jumalan sanaan
ja vahvaan luterilaiseen traditioonsa.
5. Miten jokainen seurakuntalainen
löytäisi paikkansa tästä seurakunnasta?

Kuusela:

Joka haluaa löytää paikkansa, myös löytää.
Omaa aktiivisuutta hieman tarvitaan. Aina
ei ole ihmisellä voimavaroja sellaiseen,
jolloin tarvitaan seurakunnan otetta ja
lähestymistä. Myös seurakunnalla on iso
vastuu antaa viesti: ”Tule sellaisena kuin

olet. Sinä olet tervetullut.” Seurakunnan
tulee olla rinnalla ja tukea ihmistä kaikissa
tilanteissa, iloita iloitsevan kanssa, itkeä
itkevän kanssa.

Törmänen:

Vaikeudessa oman paikan löytämiseen kotiseurakunnasta on usein kyse kuvitellusta
kynnyksestä, joka mielletään seurakunnan
tai kirkon ovella aika korkeaksi. Kynnys
tulisi pyrkiä tekemään mahdollisimman
matalaksi. Korostan seurakuntalaisten
osallisuutta, heidän toiveidensa ja odotustensa todellista kuulemista ja huomioimista. Tarjotaan seurakuntalaisille paikka
toimia ja tehdä. Että mahdollisimman
moni löytää paikkansa, sen eteen olen
valmis tekemään työtä.

Kinnunen:

Yhdessä tekeminen sytyttää ja sitouttaa.
Siksi meidän kannattaa entistä enemmän
kehittää vapaaehtoistoimintaa. Sen pitää
olla hyvin koordinoitua ja arvostettua. Mikään ei ole sen mukavampaa kuin tunne,
että saimme yhdessä tehdä jotakin merkityksellistä. Kukin voi osallistua ja palvella
omien mahdollisuuksien mukaan, käydä
vaikka yhdessä tapahtumassa tai sitoutua
johonkin pitkäjänteiseen toimintaan.
6. Onko kirkko / seurakunta ajautunut sivuraiteille yhteiskunnallisesta
keskustelusta sisäpiirin puuhasteluksi? Jos on, miten muuttaisit tätä?

Kuusela:

Seurakunnan perinteiset toiminnot ja
tilaisuudet eivät enää vedä väkeä. Ei tule
lamaantua, vaan löytää uusia toimintatapoja. Yhteistyössä on voimaa. Jos nuoret
eivät tule tilaisuuksiimme, niin meidän tulee liittoutua muiden nuorisotyötä tekevien
toimijoiden ja järjestöjen kautta. Viemme
seurakunnan mukanamme sinne, minne
menemme.

Törmänen:

Valitettavasti kirkko, miksei myös seurakunnat, on ajautunut sivuraiteille. Kirkossa tarvitaan itseluottamusta. Luotetaan
siihen, että asia ja näkökulmat elämään ja
yhteiskunnan kysymyksiin ovat merkittäviä. Tarvitaan rohkeutta tuoda sanomaamme ja ajatuksiamme esille ja vahvaa
kristityn ja seurakunnan identiteettiä,
että tiedämme mistä tulemme ja keitä me
kristittyinä olemme.

Kinnunen:

Keskustelu ja puuhastelu ovat kaksi eri
asiaa. Kirkkoon ja uskoon liittyvät asiat
ovat mielestäni paljonkin pinnalla nykyään, ja se koskettaa monia ihmisiä.
Rovaniemen seurakuntakin on hyvin
verkostoitunut paikkakunnan toimijoiden
kanssa. Puuhastelupuoli on siinä mielessä
harmillinen, että vain pieni osa seurakunnan jäsenistä osallistuu toimintaamme
säännöllisesti. Moni kuitenkin tarvitsee
joskus seurakunnan palveluksia, jolloin
on tärkeää palvella heitä hyvin. Jatkuvasti
myös mietimme ja toteutamme uusia tapoja kohdata seurakuntalaisia.
7. Millainen yhteiskunnallinen
vaikuttaja olisit Rovaniemen kirkkoherrana – mitkä kysymykset
ansaitsevat vastauksia valtakirkon
paikallisjohtajalta?

Kuusela:

Kirkkoherran on tärkeää tuntea paikallisympäristönsä ja kaupunkinsa eli on otettava pää pois seurakuntakuplasta ja kirkon
seinien sisäpuolelta ja siirrettävä katse
ulkomaailmaan. Haluaisin rohkaista yhteistyöhön ja antaa viestin, että seurakunta
ei ole vain hengellinen toimija, lainausmerkeillä tai ilman, vaan ottakaa meidät
mukaan isona vaikuttajana, yhteiskunnallisena toimijana, ja nimenomaan auttajana
kaupungissa ja seudulla. Seurakunnalla
on annettavaa, riippumatta siitä, mikä on
kenenkin vakaumus ja mitä siitä seuraa.

Törmänen:

Kirkkoherrana näkyisin ja kuuluisin.
Viestini on selkeää, juurevaa kristinuskon
viestiä. Olen tähänkin saakka ollut aktiivinen monilla areenoilla. Tekisi mieleni

perustaa foorumeja, joissa voitaisiin löytää
ajankohtaisiin asioihin näkökulmia. Kirjoittamisella mielelläni hahmotan ja jaan
ajatuksiani. Näkökulmia ansaitseva teema
on esimerkiksi ihmisarvon puolustaminen.
Kirkkoherran tulee puuttua eriarvoisuuden lisääntymiseen. Hänen tehtävänsä on
puolustaa kotiseudun ihmisten elinmahdollisuuksia. Haluaisin olla aktiivinen,
yhteiskunnallinen keskustelija, kristinuskon näkökulmista ponnistaen.

Kinnunen:

En näe mielekkäänä, että kirkko olisi jonkinlainen vastausautomaatti. Mutta koen
hyvänä ja tarpeellisena, että osallistumme
keskusteluun. Itse kiinnitäisin huomiota
ihmisiin, jotka jäävät heikoimpaan asemaan
yhteiskunnassa meillä ja muualla. Kirkon
tehtävä on puolustaa heitä. Keskustelukulttuuri itsessään kaipaa välillä huomiota.
Nykypäivänä liian usein teilataan julkisesti
tai muuten puhutaan pahasti toisesta. Puolustan turvallista ympäristöä kaikenikäisille
kansalaisille. Luontoarvot nousevat myös
tässä yhteydessä mieleen.
8. Missä rovaniemeläiset ja lappilaiset sinua näkisivät ja olisit tavattavissa (tilaisuudet, kohtaamispaikat, Facebook, Instagram, Twitter,
LinkedIn, printit, online-mediat)?

Kuusela:

Kirkosta siirtyisin luontevasti kiekkoon.
Yksi lapsistani asuu Rovaniemellä ja
pelaa täällä jääkiekkoa. Minua näkee ja
kohtaa Lappi Areenalla tai muissa urheilukatsomoissa, erityisesti junioriurheilun
merkeissä. Myös kuntosalilla tai lenkkipolulla minut voi kohdata. Viehättää ajatus,
että kivassa kahvilassa olisi papin pöytä,
jossa voi vaikka kerran viikossa kohdata
seurakuntalaisia, kaupunkilaisia. Ennakkoluulottomasti haluaisin olla mukana
siellä mihin kutsutaan. Sosiaalisen median
käyttöön vihkiytyisin vielä enemmän.

Törmänen:

Minua pystyy tapaamaan monessa paikassa arjen keskellä, lenkkipolulla tai kaupan
kassalla. Minua näkisi monissa tilaisuuksissa ajankäytön mahdollisuuksien
mukaan. Jumalanpalveluksen tai messun
lupaan jossakin päin Rovaniemeä kerran
kuukaudessa toimittaa. Se on osa kirkkoherran hengellisen johtamisen ulottuvuutta. Sosiaalisessa mediassa, ennen kaikkea
Facebookissa, käyn mielelläni keskustelua.
Lehdistössä ja muussa mediassa haluan
olla aktiivinen mahdollisuuksien mukaan.
Kirkkoherra antaa kasvot seurakunnalle ja
luo mielikuvaa, millainen oma kotiseurakuntamme on.

Kinnunen:

Viestintä ja läsnäolo ovat ensiarvoisen
tärkeitä. Kirkkoherrana voisin kokeilla
mallia, että olisin yhtenä viikonloppuna
kuukaudessa käytettävissä toimituksiin ja
jumalanpalveluksiin missä vain pappia tarvitaan. Kirkkoherran läsnäolo seurakunnan jumalanpalveluselämässä on välttämätön. Kannattaa hyödyntää seurakunnan
valmiita some-kanavia. Henkilökohtaisen
Twitter-tilin käyttöönottoa kannattaisi
harkita. Joskus voi olla järkevintä kirjoittaa
printtimediaan. Tämän lisäksi on tärkeää,
että kirkkoherralla on ovi auki sekä työntekijöille että seurakuntalaisille.
9. Miten ohjaat seurakunnan
työalojen / tiimien työtä?

Kuusela:

Ohjaamisen perusta on, että tunnen ja tiedän kentän, sen mitä työaloilla tapahtuu,
alkaen siitä, ketkä tekevät työtä ja mitkä
ovat raamit. Säännöllisissä kokouksissa,
suunnittelupalavereissa ja yhdessä ideoimisessa olen mielelläni mukana, kuulostelemassa ja keskustelemassa. Kirkkoherrana
olen tilaa antava, en niskaan hengittävä
esimies. Tärkeää on myös kuulumisten
kysely ja oven pitäminen auki siten, että
olen helposti lähestyttävä ja puoleeni voi
kääntyä työaloilta.

Törmänen:

Kirkkoherran rooli on yhteistyön edistäjä
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ja luoja, ennen kaikkea yhteisen tulevaisuuden näyn muodostaminen yhdessä
luottamushenkilöiden, työntekijöiden
ja seurakuntalaisten kanssa, sen näyn
luominen, mihin seurakuntana olemme
menossa. Haluan olla työaloilla ja tiimeissä läsnä, kohdata, tietää missä mennään,
miltä tulevaisuus näyttää. Kirkkoherrana
olisin toisaalta tiimipelaaja, mutta nimenomaan mahdollistaja, tulevaisuuden luoja,
valmentaja, kannustaja, rohkaisija.

Kinnunen:

Työalat ja tiimit tarvitsevat ehdottomasti kirkkoherran varauksettoman tuen.
Kirkkoherra on lähiesimies seurakuntatyön johtoryhmän jäsenille, siksi sen
työ strategiaan pohjautuen on tärkeää.
Kirkkoherrana olisin kiinnostunut työalojen ja alueiden tilanteesta kaiken aikaa, ja
pitäisin tärkeänä, että näillä väliesimiehillä
on matala kynnys tulla keskustelemaan
iloista ja huolista kirkkoherran kanssa.
Työalat ja alueet ovat seurakunnassamme
hyvin itseohjautuvia, mutta kirkkoherran
tuki ja kannustus ovat silti tärkeitä.
10. Mitä seurakunta
sinulle merkitsee?

Kuusela:

Seurakunta on koti, jonka löysin omalla
tavallani elämän varrella. Koen seurakunnan kodiksi, jossa minulla on lupa olla sellainen kuin olen. Jumalan armo ja rakkaus
kantaa meitä ja se on meidän kaikkien
yllä. Kuten hyvässä kodissa ovat ovet auki,
sinne tullaan, käydään vähän kauempana
ja tullaan taas.

Törmänen:

Seurakunta on minulle hengellinen yhteisö, hengellinen koti, Jumalan kansa, jossa
me yhdessä teemme, toinen toistamme
auttaen, tukien, rohkaisten, matkaa kohti
uutta aikaa, uutta elämää, Taivaan kotia.
Seurakunta merkitsee minulle myös monia
käytännön asioita, kohtaamisia, hengen
ravintoa ja yhdessäoloa.

Kinnunen:

11. Miltä unelmiesi seurakunta
näyttäisi?

Kuusela:

Unelmien seurakunta näyttäisi olevan
jotain kutsuvaa. Meitähän kutsuu se, että
tuolla on mukavaa ja ihmiset ovat onnellisen ja hyväntuulisen näköisiä. Mukaan
tuleva saa hyvä näyn ja ﬁ iliksen ja kokee,
että hyvin monenlaisissa kysymyksissä
seurakunta on paikka meille kaikille.
Unelmieni seurakunta on julistukseltaan
raikkaan, avoimen ja iloisen Kristus-keskeinen. Mukana on iloa, onnea, elämänkipua, jota yhdessä kannetaan, menetystä,
kärsimystä, jossa ollaan rinnalla. Unelmien seurakunnassa olemme yhdessä, toinen
toistamme tukien, Jumalan kasvojen
edessä, ja kaikilla on hyvä olla.

Kinnunen:

Toiminnassa ja tilaisuuksissa on kaikenikäisiä ja -näköisiä ihmisiä, jotka hyvällä
mielellä toimivat yhdessä. Heille ei ole
niin tärkeää ulkoiset asiat vaan itse sisältö.
Ihmiset palvelevat toisiaan iloiten ja kiitollisin mielin.
12. Mikä on roolisi seurakunnassa ja
miten sitä käytännössä toteutat?

Kuusela:

Kirkkoherra on sekä hengellinen johtaja
että johtaja seurakuntalaivassa, työyhteisön johtaja, esimies. Hän visioi, minne
ollaan menossa ja millä tavoin. Koko seurakunnan johtajana paikallistasollakin on
mietittävä, mitä evankeliumin julistaminen
seurakunnassa tarkoittaa ja miten siihen

Törmänen:

Tärkeintä on, että seurakunnassa minäkin
olen Jeesuksen opetuslapsi, veli Kristuksessa toisille, seurakuntalainen, lähimmäinen. Toki olisin omassa seurakunnassani
ennen kaikkea kirkkoherra, mahdollistaen
rikkaan, monipuolisen seurakuntaelämän.
Kirkkoherra on suunnannäyttäjä tulevaisuuteen, mahdollistaja, yhteydenrakentaja,
seurakunnan hengellinen johtaja.

poon Tapiola, tässä vaiheessa Taivalkoski,
jossa toimin kirkkoherrana. Tulevaisuudessa se on toivon mukaan Rovaniemen
seurakunta.

Kinnunen:

Olen luterilaisen kirkon ja vanhoillislestadiolaisuuden kasvatti. Näiden suojissa on
ollut hyvä kasvaa ja olla.

Kinnunen:

Haluan olla läsnäoleva ja kannustava
ihminen, joka ei nosta itseään toisten yläpuolelle. Olen hyvin käytännöllinen. Pyrin
sujuvoittamaan toimintaa ja huolehdin,
että asiat menevät eteenpäin. Työntekijöiden oikeus on tietää omat tehtävänsä ja
vastuunsa.
13. Miten aiot edistää nuorten
osallisuutta seurakunnassa?

Kuusela:

Rippikoulu on kirkossamme suuri valttikortti. Haasteita tulee, kun rippikoulu on
käyty, pitäisi sitoutua isoiskoulutukseen tai
jäädä seurakunnan toimintaan, jotta tulisi
jatkumo. Näen ainoana vaihtoehtona, että
seurakunnassa työntekijöinä sitoudumme
nuoriin ja työhön, joka välttämättä heti ei
näytä kiitollisia kasvojaan ollenkaan, jos
nuori esimerkiksi valitsee muun harrastuksen isoiskoulutuksen sijasta, kun aika
on kortilla. Meidän pitää yrittää kutsua
nuorten maailman viestimien kautta,
tuoda seurakunta sinne, missä nuoret ovat.
Nuorilta voidaan oppia paljon.

Törmänen:

Tämän vuoden alusta kaikissa seurakunnissa ovat toimineet vaikuttajaryhmät.
Nuoret, rippikoulun käyneet, isoisikäiset
ja vanhemmatkin, nuoret aikuiset, täytyy
ottaa mukaan seurakunnan päätöksentekoon. Käytännössä kirkkoneuvostossa ja
erilaisissa johtokunnissa tulisi olla aina
nuorten edustaja. Nuorille ei voi kaikkea
valmiiksi tarjottimella tarjota. Nuorilta
pitää kysyä, mitä sinä haluaisit itse tehdä
seurakunnassa, millaisiin juttuihin haluaisit lähteä mukaan. Tarjotaan nuorille
turvallinen kasvupaikka, hengellisen
etsinnän paikka.
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14. Mikä on ollut / on
hengellinen kotisi?

Kuusela:

Kansankirkollinen, arkinen luterilaisuus.
Olen saanut Jyväskylän maaseurakunnan lastenkerhosta eväät, jotka kantoivat
rippikouluikään saakka. Pääseminen
seurakunnan kotiin sisälle on vienyt aikaa.
Olen hyvin neutraalin linjan ystävä, myös
hengellisen kodin perustuksissani. Minulla on jo yli 22 vuoden työura kirkossa,
mutta en kuulu minkään hengellisen
nimittäjän, otsikon tai proﬁ ilin alle. Olen
kääntänyt siitä vahvuutta. Oma pääomani
on parhaimmillaan ihmisen kohtaaminen
sellaisena kuin hän on.

Törmänen:

Hengellinen kotini on oma kotiseurakunta. Olen kotiseurakuntani päiväkerhotyön,
rippikoulun, isoistoiminnan ja jumalanpalveluselämän kasvatti. Jossain vaiheessa
se oli Kuusamo, jossain vaiheessa Helsingin tuomiokirkkoseurakunta, välillä Es-

Olet hakenut usein viime vuosina
mm. Ouluun, Helsinkiin ja viimeksi Pirkanmaan Ylöjärvelle. Mitä
vastaat kyselyihin, että oletko taas
heti hakemassa muualle, jos tulisit
valituksi Rovaniemelle?
- En olisi hakemassa muualle. Olen nykyisessä virassani Taivalkosken seurakunnan
kirkkoherrana ollut vuodesta 2014 saakka.
Olen hakenut useisiin paikkoihin. Siellä
on ollut vuosien varrella aika tiukkojakin kirkkoherranvaaleja, joissa valinta on
jäänyt pienestä kiinni. Virkoja hakiessani
olen hakenut uusia haasteita, joita suurempi seurakunta tarjoaisi. Siksi olen hakenut
myös Rovaniemelle.
- Jos tulen valituksi Rovaniemen seurakunnan kirkkoherraksi, motivaatio seurakunnan johtamiseen, seurakuntaelämän
kehittämiseen ja yhteyden rakentamiseen
on suuri. Olen hyvin sitoutunut ja tulisin
perheeni kanssa muuttamaan Rovaniemelle.
- En todellakaan vuosiin olisi hakemassa
yhtään mihinkään. Mutta toisaalta kun olen
35-vuotias, ja tiettävästi Suomen kirkon
nuorin kirkkoherra, niin sen voin sanoa,
että kaikella todennäköisyydellä Rovaniemen kirkkoherran virka ei olisi eläkevirkani.
Se ei olisi hyväksi minulle eikä myöskään
seurakunnalle. Kohtuu myös yhden kirkkoherran vuosissa per seurakunta.

Millainen körtti olet?
Olen ollut reilu vuosi sitten eli kesällä
2019 elämäni ensimmäisen ja toistaiseksi
viimeisen kerran Herättäjäjuhlilla, koska
tänä vuonna ei ollut samalla tavalla mahdollisuutta ihan paikan päällä osallistua
koronatilanteen vuoksi. Olin tuolloin
paikalla täysin ”turistina”, koska Herättäjäjuhlat järjestettiin tuolloin Nivalassa,
ystävän kotikulmilla.
Tässä on minun tarttumapintani körttiläisyyteen, herännäisyyteen, mutta suhtaudun
uteliaisuudella tähänkin, kuten muihinkin
kirkon herätysliikkeisiin. Mielelläni kuulen
ja opin lisää.

ri

Kinnunen:

Nuorten osallisuutta rakennetaan jo lapsuusvaiheessa. Jos menetämme yhteyden
lapsiin ja lapsiperheisiin, on syytä olla
huolissaan tulevaisuudesta. Seurakunnan
lapsi- ja perhetyö on onneksi todella innovatiivista ja reipasta. Kohtaamme lapsia ja
nuoria kouluissa. Kun he tulevat rippikouluun, seurakunnan työntekijät ovat jo jonkin verran tuttuja. Nuorilla on hyvä olla
oma konkreettinen paikka seurakunnassa.
Odotan innolla nuorisotiimin muuttoa kirkonmäelle. Nuorten tapahtumia on silloin
luontevaa järjestää myös kirkonmäellä.
Keskikaupungilla tulee ehdottomasti säilyttää Katutaso.

edistäjänä, vaan hänen pitää pyrkiä olemaan
aidosti kaikkien kirkkoherra. Tahdon olla
kaikkien rovaniemeläisten, eri tavalla ajattelevien seurakuntalaisten kirkkoherra.

KYSYMYS
Hanna Kuuselalle
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KYSYMYS
Ilari Kinnuselle

o
Tu

Törmänen:

tässä ajassa, muuttuvassa, moniarvoistuvassa maailmassa, löydetään keinot, että
laiva pysyy liikkeellä.

I la

Seurakunnan visio sanoittaa tämän hyvin:
”Olemme rovaniemeläisille merkittävä
hengellinen lähiyhteisö, jossa usko, toivo
ja rakkaus vahvistuvat. Olemme läsnä ja
tukena arjessa, juhlassa ja elämän käännekohdissa.” Tämä seurakunta on minulle
tärkeä ja rakas, siihen haluan kuulua ja sitä
rakentaa.

23.9.2020 Pääsky
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KYSYMYS
Tuomo Törmäselle
Kun et ole kasvanut missään
herätysliikkeessä tai järjestössä,
millainen puute se on?
- Se ei mielestäni missään tapauksessa ole
puute. Toki tunnen kirkkomme herätysliikkeet ja kristilliset järjestöt hyvin työni
ja elämäni kautta.
- Jos ajattelen kirkkoherran työtä ja roolia
seurakunnan johtajana, niin voi olla jopa
vahvuus ja etu, että omaa ja vahvaa herätysliiketaustaa ei ole. Kirkkoherran tulee
suhtautua eri tavalla ajatteleviin seurakuntalaisiin ja hengellisiin liikkeisiin tasapuolisesti. Kirkkoherralta vaaditaan kykyä yhteistyöhön ja kykyä ymmärtää liikkeitä sekä tulkita
niiden hengellistä viestiä.
- Kirkkoherra ei voi toimia jonkin
herätysliikkeen tai järjestön periaatteiden

On tunnetusti aika lailla eri asia olla
taustaltaan vanhoillislestadiolainen
ns. rivipappina tai vanhoillislestadiolaisuuden keskusjärjestön Suomen
Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen (SRK:n) keskusjohtokunnan jäsenenä? SRK:n toiminnassa
viimeiset 60 vuotta ovat olleet kovin
myrskyisiä monien hajaannusten,
hoitokokousten ja muun kritiikin
takia. Tunnetusti mm. vuosina
1960-61 pääosa silloisista teologeista
opillisten syiden takia erotettiin tai
erosi vanhoillislestadiolaisuudesta, myös Rovaniemellä. Johtokunta
on yleensä tällaisesta toiminnasta
keskeisesti vastuussa. Miksi olet
halunnut silti suostua ehdolle valintaan SRK:n keskusjohtokunnan
jäseneksi?
Tulin valituksi SRK:n johtokuntaan
kesällä 2018 rovaniemeläisten esityksestä. Tuntui tietysti hyvältä, että minuun
luotettiin näin. Tiedän kyllä, että liikkeen
historiassa on ollut vaikeita aikoja, mutta
oman 43-vuotisen elämäni aikana en ole
millään tavalla ollut osallisena niihin.
Itse asiassa olen ajatellut, että voi olla
ihan hyvä, että olen mukana nuoremman
polven seurakuntatyötä tekevänä pappina. Se johtokuntatoiminta, jossa olen
nyt saanut olla mukana, on ollut todella
hyvähenkistä ja rakentavaa. Katselen itse
mieluummin tulevaisuuteen kuin menneisyyteen.
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Rovaniemen seurakunnan kirkkoherranvaalin aikataulu 2020
Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys

ma 2.11. 9.00-18.00 Rovaniemen kirkko

ke 4.11. 9.00-18.00 Rovaniemen kirkko

Päivä

Kellonaika

Paikka

Päivä

Kellonaika

Paikka

•

Äänestää voi jokainen viimeistään
30.8.2020 Rovaniemen seurakunnan
jäseneksi liittynyt ja viimeistään
varsinaisena vaalipäivänä 18 vuotta
täyttänyt seuraavaksi kirkkoherraksi:
Hanna Kuuselaa,
Tuomo Törmästä tai
Ilari Kinnusta.

16.00-19.00 Aapakirkko,
Korkalovaaran kappeli,
Ounasrinteen kappeli

15.00-16.30 Auttin kappeli
17.30-19.00 Viirin seurakuntatalo

16.00-19.00 Aapakirkko,
9.00-20.00 kotiäänestys
Korkalovaaran kappeli,
Ounasrinteen kappeli to 5.11. 9.00-18.00 Rovaniemen kirkko
ti 3.11.

Vaalipäivä on sunnuntai
8.11.2020.

9.00-20.00 kotiäänestys

11.30-13.00 Muurolan kappeli

•
•
•

9.00-18.00 Rovaniemen kirkko

15.00-16.30 Jouttikeron kappeli

•

14.00-16.30 Meltauksen kappeli

9.00-20.00 kotiäänestys

Äänestäminen alkaa Rovaniemen
kirkossa klo 10 alkaneen messun
päättymisen jälkeen.

•

Äänestää voi klo 20 asti.

•

Tervetuloa!

17.30-19.00 Sinetän kappeli

pe 6.11. 9.00-18.00 Rovaniemen kirkko

16.00-19.00 Aapakirkko,
Korkalovaaran kappeli,
Ounasrinteen kappeli

9.00-16.00 kotiäänestys

9.00-20.00 kotiäänestys

SYYSALLAKKA | Tapahtumat

Tarkemmat tiedot kulloinkin lähipäivien tapahtumista näet Uusi Rovaniemi -lehdestä
keskiviikkoisin ja www.rovaniemenseurakunta.fi. Tilaisuudet toteutetaan voimassa olevien
valtakunnallisten ja paikallisten rajoitusten ja ohjeistusten mukaan.
KIRKKO JA KESKIKAUPUNKI
Kirkkotilassa ja muissa seurakunnan
tiloissa toteutettaviin jumalanpalveluksiin,
kirkollisiin toimituksiin ja konsertteihin voi
osallistua yli 50 henkeä 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 rajan.
Tiedote rajoituksista:
www.rovaniemenseurakunta.fi/uutiset.
24.9. klo 11-13 Keskustelu- ja kirjoituspiiri
yli 60-vuotiaille aloittaa syyskauden
seurakuntakodin yläsalissa.
27.9. klo 18 kirkossa Tuomasmessu.
29.9. klo 10 kirkossa lasten Enkelikirkko.
29.9. klo 19 kirkossa Lapin musiikkiopiston
konsertti, Pianistien ilta. Vapaa pääsy.
3.10. klo 18 Laulun ja Soiton päivän
kuorokonsertti kirkossa. Sulasolin ja
Rovaniemen seurakunnan kuorojen
yhteiskonsertti. Vapaa pääsy.
4.10. klo 17 OMA-messu kirkossa.
5.10. klo 19 kirkossa pianoilta, Moments
Musicaux. Philip Ljung tulkitsee Schubertin
& Rahmaninovin musikaaliset hetket. Vapaa
pääsy, käsiohjelma 10 €.
8.10. klo 19 kirkossa Lapin musiikkiopiston
päättötodistusten konsertti. Vapaa pääsy.
11.10. klo 10 kirkossa vaalisaarna, Hanna
Kuusela ja ehdokkaan esittäytyminen klo
12-13, myös netissä: www.virtuaalikirkko.fi.
15.10. klo 19 Jesse Kaikurannan konsertti
kirkossa. Pääsylippu 22,50 € tiketti.fi. Ovelta
25 € jos lippuja jäljellä.
18.10. klo 10 kirkossa vaalisaarna, Tuomo
Törmänen ja ehdokkaan esittäytyminen klo
12-13, myös netissä: www.virtuaalikirkko.fi.
18.10. klo 17 OMA-messu kirkossa.

24.10. klo 17 Kertova kitara, Santeri
Rautiaisen kitarakonsertti kirkossa.
Pääsylippu 10 €.
25.10. klo 10 kirkossa vaalisaarna, Ilari
Kinnunen ja ehdokkaan esittäytyminen klo
12-13, myös netissä: www.virtuaalikirkko.fi.
28.10. klo 19 kirkossa Lapin
musiikkiopiston puhaltajien konsertti.
Vapaa pääsy.
31.10. klo 10 kirkossa Pyhäinpäivän messu
ja klo 18 hartaus.
11.10. klo 18 kirkossa Tuomasmessu.

KORKALOVAARA
24.9. Diakonian syyslenkki nuotiolle,
kävellen Korkalovaaran laavulle, omat eväät
mukaan. Lähtö kappelilta klo 10, paluu noin
klo 15.
27.9. klo 13 messu kappelissa, Miia
Raninen. Kirkkokahvit.
1.10. klo 13 kappelilla omaishoitajien
päiväkahvit, Mirva Suni.
2.10. klo 10 kappelissa lasten Enkelikirkko.
4.10. klo 13 kappelissa messu, Ilari
Kinnunen. Kirkkokahvit.
4.10. klo 15 kappelissa 4v synttärit, Ilari
Kinnunen, Pirjo Katisko, Tiina Yliniemelä.
7.10. klo 11- 13 diakonian keittopäivät
alkavat kappelilla.
9.10. klo 10 kappelissa kehitysvammaisten
kirkkopyhä ”Enkeleitä toisillemme”.
11.10. klo 15 kappelissa messu, Miia
Raninen. Kirkkokahvit.
15.10. klo 13 kappelilla yksinasuvien
päiväkahvit, Mirva Suni.
18.10. klo 15 kappelissa messu, Ilari
Kinnunen. Kirkkokahvit.
25.10. klo 15 kappelissa messu, Miia
Raninen. Kirkkokahvit.
29.10. klo 13 kappelilla omaishoitajien
päiväkahvit, Mirva Suni.
30.10. klo 19 Lapin musiikkiopiston
Wanhan musiikin konsertti kappelissa.
Vapaa pääsy.
31.10. klo 13 kappelissa Pyhäinpäivän

messu, Ilari Kinnunen. Kirkkokahvit.

OUNASJOKI
29.9. klo 10.30 Sinetän kappelissa
Tiistaikerho.
1.10. klo 11 Meltauksen kappelissa
Kotiseutupiiri ja klo 13 Meltauksen
kappelissa diakonian päiväkahvit.
4.10. klo 11 Sinetän kappelissa perhekirkko
ja 4v synttärit, Ilari Kinnunen,
lastenohjaajat. 11.10. klo 15 Meltauksen
kappelissa musiikkihartaus, Karita
Kaukonen, kahvit.
13.10. klo 18 Meltauksen kappelilla
Virsikirja tutuksi –ilta, Sanna Peltola.
Kahvit.
18.10. klo 15 Sinetän kappelissa
musiikkihartaus, Karita Kaukonen, kahvit.
31.10. klo 10 Meltauksen kappelissa
Pyhäinpäivän messu, Miia Raninen.
Kirkkokahvit.
31.10. klo 11 Sinetän kappelissa
Pyhäinpäivän messu, Ilari Kinnunen.
Kirkkokahvit.
31.10. klo 13 Maijasen kappelissa
Pyhäinpäivän messu, Miia Raninen.
Kirkkokahvit.

OUNASVAARA
27.9. klo 15-17 kappelilla Pyhät Meiningitperhemessu ja -tapahtuma.
1.10. klo 10 kappelissa lasten Enkelikirkko.
10.10. klo 17 kappelissa varhaisnuorten
Donkkis Big Night.
17.10. klo 9-11 Ounasrinteen kappelin
Herrankukkarossa Äitien aamun lepohetki.
25.10. klo 15 kappelilla Pyhät Meiningit
perhemessu ja -tapahtuma.
31.10. klo 15 kappelilla Pyhäinpäivän
hartaus, Mikko Reijonen.

ALAKEMIJOKI
24.9. klo 14 Erityisdiakonian kahviporinat

nuotiolla Muurolan mattolaiturin vieressä.
1.10. klo 17.30 Kappeli-ilta kappelissa. Ilta
alkaa Hirvaan diakoniakylätoimikunnan
tarjoamalla kahvilla ruokapankin työn
tukemiseksi.
4.10. klo 15 kappelilla Pyhät Meiningit
perhemessu ja -tapahtuma lähetystyön
merkeissä. Vapaaehtoinen ruokamaksu
Maasai-tyttöjen koulunkäynnin
tukemiseen.
6.10. klo 10 kappelissa lasten Enkelikirkko.
9.10. klo 17 kappelissa varhaisnuorten
Donkkis Big Night.
25.10. klo 10 kappelissa messu, Mikko
Reijonen.
31.10. klo 10 kappelissa Pyhäinpäivän
hartaus, Mikko Reijonen.

YLÄKEMIJOKI
4.10. klo 12 Viirin kappelissa messu ja
4-vuotiaiden sekä 70/80-vuotiaiden juhla.
31.10. klo 10 Auttin kappelissa
Pyhäinpäivän messu.

SAAREN-NAMMANKYLÄT
24.9. klo 18 Aapakirkossa Virsikirja-tutuksi
lauluilta, Ritva-Elina Pylväs, Tiina
Ronkainen.
27.9. klo 11 messu Aapakirkossa, Ilmo
Liimatta.
27.9. klo 13 messu Jouttikeron kappelissa,
Ilmo Liimatta.
4.10. klo 11 Aapakirkossa messu.
8.10. klo 10 Aapakirkossa lasten
Enkelikirkko.
8.10. ja 22.10. klo 18 Aapakirkossa
Virsikirja-tutuksi lauluilta, Ritva-Elina
Pylväs, Tiina Ronkainen.
11.10., 18.10 ja 25.10. klo 10 Aapakirkossa
osallistuminen Virtuaalikirkon kautta
pääkirkon messuun, klo 11.30
kirkkoherraehdokkaan esittäytyminen.
31.10. klo 10 Jouttikeron kappelissa
Pyhäinpäivän messu.
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NÄKÖKULMA
KOTISEURAKUNTAAN | Opiskelijat ja nuoret aikuiset; Valtteri Ylä-Jääski

Koskaan ei tiedä mihin
Jumala voi johdattaa
Rovaniemelle seitsemän
vuotta sitten muuttanut
Valtteri Ylä-Jääski haki alun
perin Oulun yliopistoon, m
 utta
hakuprosessissa kävikin
paljon paremmin kuin olisi
osannut odottaa.
– OLEN kotoisin Etelä-Suomesta Nurmijärveltä. Alun

perin hain Oulun yliopistoon, mutta Jumala päättikin
hakuprosessissa toisin ja sain opiskelupaikan Rovaniemen yliopistosta luokanopettajakoulutuksesta. Tuntui
kuitenkin siltä, että Rovaniemi oli heti oikea paikka
jäädä. Ihmiset ovat täällä todella vastaanottavaisia, vaikka
tulinkin uutena mukaan kuvioihin. Ensimmäinen kohtaamiseni paikallisen asukkaan kanssa oli todella hauska
ja päädyimme jatkamaan juttelua teen merkeissä hänen
kotonaan. Olo on tuntunut siunatulta, että Jumala johdatti
juuri tänne Rovaniemelle. Olen kotiutunut todella hyvin.

Miten löysit tiesi seurakuntaan?

Muuttaessaan uudelle paikkakunnalle, Valtteri alkoi etsiä
omaa hengellistä kotiaan. Lopulta tie johdatti yliopiston
kautta OMA-iltoihin.
– OMA-iltoja järjestettiin seurakuntakodilla lauantai
iltaisin. Nykyään ne ovat OMA-messuja, joita järjestetään
parillisilla viikoilla. Viihdyin illoissa tosi hyvin ja siitä tuli
minun hengellinen kotini evankelisluterilaisella puolella.
Rovaniemellä on myös muita nuorille tarkoitettuja tapahtumia ja iltoja. Oma tätini vinkkasi minulle muun muassa
SLEY:n järjestämistä evankelisten opiskelijoiden EO-illoista.
Se on pieni, mutta avoin porukka, johon on helppo tulla
mukaan. Olen huomannut, että Rovaniemellä on aika paljon
yhteiskristillisyyttä. Opiskelijoita käy monessa paikassa ja
tapahtumassa riippumatta siitä mikä on hengellinen tausta.
Yliopistolla näkee paljon samaa porukkaa kuin tapahtumissakin. Näistä kohtaamisista on syntynyt monia hyviä
ystävyyssuhteita.

Miten kristillisyys näkyy
omassa elämässäsi?
– Musiikki on aina ollut minulle todella tärkeää ihan
lukiosta asti. Olen saanut musiikin avulla käsiteltyä monia
vaikeita asioita ja Jumala on selkeästi hoitanut minua sitä
kautta. Musiikin kautta on ollut paljon helpompaa käsitellä tunteita ja ylistää Jumalaa. Piano on pääsoittimenani
ja toisena Cajon -rytmisoitin, jota olen monesti soittanut
seurakunnan OMA-messuissa ja -illoissa musiikkitiimissä. Tärkeimpänä on tietysti perinteinen rukous ja raamatun lukeminen. Raamattu opettaa Jumalasta ja musiikki
kertoo Jumalan läsnäolosta.”

Mitä odotat tulevaisuudelta?

- Olen luonteeltani hyvin ulospäinsuuntautunut persoona, joten sekin varmasti auttaa paljon ihmisiin tutustuessa. Vuosien
varrella olen kyllä yllättynyt siitä, kuinka paljon loppujen lopuksi Rovaniemellä on kristittyjä opiskelijoita.

– Tulevaisuus on tällä hetkellä aika auki, mutta ainakin
lähetyskutsu on selkeästi noussut tässä vuoden sisällä.
Olen pitänyt korvat auki Jumalalle, että mihin hän minua
kutsuu. Tuntuu, että olen jonkinlaisessa koulutusvaiheessa. Olen ollut mukana vasta kolmessa lähetystyömatkalla
Israelissa, New Yorkissa ja Lähi-Idässä. Niissä olen ollut
mukana tekemässä lapsi- ja nuorisotyötä, pyhäkoulutoimintaa ja muuta ohjausta. Opettajakoulutuksesta on ollut
lähetyskentällä tosi iso hyöty ja siinä on päässyt käyttämään koulussa opittuja taitoja. Myös hyvä kielitaito on
ollut apuna lasten ja nuorten kanssa toimiessa. Jos yhteistä
kieltä ei ole löytynyt, niin sitten elekielellä ollaan saatu
yhteisymmärrys aikaiseksi. Lasten ja nuorten kanssa on
siinä mielessä aika helppoa toimia, vaikka yhteistä kieltä
ei olisikaan. En halua kuitenkaan liikaa miettiä mitä itse
haluan, vaan kuunnella mitä Jumala haluaa ja mennä sen
mukaan elämässä eteenpäin.
Teksti ja kuva: Susanna Karila
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MITÄ merkitystä voi uskolla olla
2020-luvun nuorelle aikuiselle,
kun vaihtoehtoja on niin monia?
”Miksi tulisin seurakuntaan ja
antaisin aikaani seurakunnalle?
Mistä ja miten löytää oman paikkansa palvella?”
Yhteisöllisyys ja merkityksellisyys!
Oppilaitostyön pastori Milla
Purosalo-Vandenbroucke viittaa
Timo Pöyhösen kiteytykseen ja
sanoo:
– Syitä tulla on monia, mutta syy
jäädä on kaverit.
Rovaniemen seurakunnan oppilaitostyössä pyritään toimimaan
syksyllä 2020 mahdollisimman
normaalisti ja tavallisesti. Etänä
päivystetään vain, jos pappi joutuu
karanteeniin.
– Solut ovat kokoontuneet
sähköisillä alustoilla koronakevään
aikana ja sosiaalisen median merkitys on korostunut. Tosi paljon käyn
keskusteluja opiskelijoiden kanssa
netin välityksellä, mutta jos joku
haluaa keskustella tietystä aiheesta,
ehdotan tapaamista kasvotusten.
Pyrin olemaan opiskelijoiden saatavilla ja tarjoamaan myös piristystä
eli kahvia, Milla kertoo.
Työ pyrkii tukemaan opiskelijoiden hyvinvointia sopimuspohjaisestikin.
– Mietimme ja suunnittelemme

JOUNI HAGSTRÖM

Rovaniemen
seurakunnan
tukea
opiskelijoille jo
vuosikymmeniä

Rovaniemen kirkossa lukuvuoden 2020-2021 avajaismessua
toimittamassa oppilaitostyön pastori Milla Purosalo-Vandenbroucke.
juttuja, joihin opiskelijat voisivat
tulla. Tarjoamme tietysti mahdollisuuksia harjoittaa omaa uskoa.
Evankeliumi on sama riippumatta
siitä millä aikakaudella eletään. Samalla tavalla Jumala meitä rakastaa!
Oppilaitostyö on kehittynyt koko
ajan: aika muuttuu ja tavatkin
muuttuvat.
– Suuri asia on viralliset sopimukset, jotka solmittiin korkeakoulujen kanssa. Vuonna 2014
yliopiston ja sen jälkeen muiden
oppilaitosten kanssa. Sopimukset
antavat raamit toiminnalle, Millan
edeltäjä ja nykyinen kappalainen
Heini Kesti kommentoi.
Ihmisten tarve yhteyteen ja
kohtaamiseen pysyy kuitenkin aina
perustarpeena ja sitä oppilaitostyö
myös edistää.
– Oppilaitostyö on hyvinvointia
tukevaa toimintaa ja toiminta on

monenlaista, riippuen myös opiskelijoiden ja oppilaitosten tarpeista.
Järjestämme kokoavaa toimintaa,
kohtaamme opiskelijoita heidän
arjessaan ja henkilökohtaisesti,
toteutamme tapahtumia yhdessä
opiskelijoiden ja muiden toimijoiden kanssa, Heini arvioi.
Tuorein tulokas tiimissä on seurakuntapastori Rainer Väänänen.
– Olen toistaiseksi tehnyt aika
vähän aikaa oppilaitostyötä Rovaniemellä, noin vajaat kaksi vuotta.
Suurin muutos oli jo siinä ajassa
tämä "korona", mutta samalla se on
kehittänyt virtuaalista ja sähköistä
viestintää. Varmasti tässä on uusia
mahdollisuuksia vieläkin, mutta
tärkeintä on kuitenkin ihmisten
kohtaaminen aidosti kasvokkain,
joka on uusi haaste tulevina aikoina, Rainer ennakoi.
Noora Hietanen

ENGLISH SUMMARY |
You never know where
God may lead you
Valtteri Ylä-Jääski moved to
Rovaniemi seven years ago. He
originally applied to the University of Oulu, but things turned out
better than he expected.
“I come from Nurmijärvi in
southern Finland. Originally I
applied to the University of Oulu,
but God had a different plan for
me and I got into the University
of Lapland to study to become a
teacher. I quickly felt that Rovaniemi was the right place for me to
stay. People here are very welcoming, even though I was new here.
My ﬁrst encounter with a local
was a lot of fun and we ended up
having tea at their house. I have
felt blessed that God led me here
to Rovaniemi. I feel at home here.”
How did you ﬁnd your way to
the congregation?
Valtteri began to search for a
spiritual home when he moved
to this new city. Ultimately he
found OMA evenings through the
university.
“OMA evenings were organised at the congregation home on
Saturday evenings. Nowadays there
are OMA masses which are organised every other week. I enjoyed the
OMA evenings and that became
my spiritual home in the Evangelical Lutheran church”, Valtteri
explains.
Rovaniemi parish supporting
students for decades
What meaning can faith bring to
a young adult in the 2020s when

there are so many options?
“Why would I come to church
and use my time in the congregation? Where and how would I ﬁnd
my place to serve?”
Community and meaning!
Our student pastor Milla Purosalo-Vandenbrouke refers to
Timo Pöyhönen’s summary and
says: “There are many reasons
to come, but the reason to stay is
friendship.”
In student work at the Rovaniemi parish, we try to work as
normally as possible during this
autumn. On-call duties will be
done remotely only if the pastor
has to be quarantined.
“Bible studies have been held
online during this corona period
and the signiﬁcance of social media has increased. I talk to students
a lot online, but if someone wants
to have a discussion, I suggest
meeting face to face. I try to be
here for the students and also want
to offer refreshment, meaning
coffee”, Milla explains.
40-year-old Pääsky is renewing
The Evangelical Lutheran Church
of Finland renewed their visual
design in 2019 and started using
the Martin font, which is a font
based on gothic lettering. In the
beginning of next year, the regional parish register for the Rovaniemi parish will need its own
stamp and for instance envelopes.
“It is natural for the Rovaniemi parish to combine the whole
church’s graphic guidelines to its
logo and visual design. Especially

as we are celebrating the 70-yearold Rovaniemi church and the
40-year-old parish magazine, the
new design is justiﬁed and it is
a transition to the 2020s”, says
head of communications Noora
Hietanen.
A large-scale renovation has
begun at the parish centre, during
which almost everything will be
renewed both inside the building
and in the garden at Rauhankatu
70. As the ofﬁces moved for a year
to the so-called OP centre, the
new visual design for the parish
was revealed in the windows of
the ofﬁces at Koskikatu 10 and
Valtakatu 27.
Remember to vote for
the new parish vicar
Anyone who has joined the Rovaniemi parish by August 30, 2020
and has turned 18 years of age at
latest by the election day on November 8, 2020 can vote for either
1) Hanna Kuusela, 2) Tuomo
Törmänen or 3) Ilari Kinnunen as the new parish vicar. The
election day is November 8, 2020
and voting starts in the Rovaniemi church after the 10 AM mass
and will continue until 8 PM. The
early voting period is from November 2 to 6 in the parish ofﬁce,
in the chapels of Autti, Jouttikero,
Korkalovaara, Meltaus, Muurola,
Ounasrinne and Sinettä, as well
as in the Aapa Chapel, the Viiri
congregation home and absentee
voting from home.

OMA-WEEKEND
3.-4.10.2020
Norvajärven leirikeskuksessa
Tervetuloa viettämään rentoa viikonloppua Norvajärvelle! Tutustutaan toisiimme, rentoudutaan ja vietetään aikaa rukouksessa sekä sanan äärellä!
Leiri alkaa la lounaalla ja päättyy su kirkolla
OMA-messun jälkeen. Yhteiskyydit, laita
siis lisätietoihin jos tarvitset kyytiä tai tarjoat
kyytiä. Hinta 30e (alaikäiset 20e ja alle 2v
ilmaiseksi). Ilmoittaudu pian osoitteessa:
bit.ly/omaweekend Kysy lisää: Millalta
p. 0403586067 tai Heiniltä p. 0401781018.
Welcome to spend a relaxed weekend at
Norvajärvi! Let us get to know each other, relax, and spend time in prayer and
studying the Word of God!
Camp starts on Sat at lunchtime and ends on
Sun at the Church after OMA mass. We shall
do car sharing to go and to come back from
Norvajärvi - so please let us know in the sign
up if you need a ride or can give a ride. Price
30e (minors 20e and children under 2y free
of charge). Sign up asap: bit.ly/omaweekend
Ask for more info from Milla p. 0403586067
or Heini p. 0401781018. Also if you need help
with the Finnish sign up form.

OPISKELIJAT JA NUORET AIKUISET

MITEN MENEE? HOW ARE YOU?
Opiskelijatyön pappi Milla on tavattavissa keskiviikkoisin klo 11-14 @ Hiljaisessa huoneessa ja sovittaessa p. 040 358 6067. Tule juttelemaan mistä tahansa
maan ja taivaan välillä, kertomaan kuulumiset tai (jos
tuuri käy) juomaan kupponen ilmaista kahvia. Kaikki
keskustelut ovat 100% luottamuksellisia.
Meet student chaplain Milla on Wed 11 to 14h @
Silent room& on agreement p. 040 358 6067. Come and
chat about anything, and (if you are lucky) have a free
cup of coffee. All discussions are 100% confidential.
SEURAKUNTAELÄMÄN TÄRPIT OPISKELIJALLE
>> BIT.LY/CHURCH_ROI_CAMPUS
Church @ Roi Campus

Church_roi_campus
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Rippikoulut
Mahtava juttu; rippikouluun on ilmoittautunut noin
570 nuorta, vaikka koronakevään vuoksi emme
päässet kouluille pitämään infoja. Liki 90 prosenttia
nuorista siis käy rippikoulun.

postilokerot nakkaa postin roskiin, mutta kaikki
eivät ja se aika kummallista. Niin paljon kuin tämä
tekniikka helpottaakin asioita, niin kyllä se vähän
vaikeuttaakin, mutta ollaan kärsivällisiä.

RIPARILLE MAHTUU YHÄ

RYHMÄT KOKOONTUVAT JO
LOPPUVUODESTA

Ryhmiä järjestellään vielä syksyn aikana. Jos haluat ilmoittautua, ole yhteydessä nuorisosihteeriin
0407301965. Hän tietää, mihin ryhmiin mahtuu ja
missä riparilla sinun kaverisi ovat. Ilmoita hänellä
myös, jos haluat vaihtaa ryhmää.

RIPARIKIRJEET ROSKAPOSTISSA?

Tiedot ryhmävalinnoista on lähetetty sähköpostiin
10.8. sekä rippikoululaiselle että huoltajille. Jos et ole
saanut kirjettä, kannattaa tsekata roskaposti, varsinkin gmailissa. Tätä ongelmaa on korjattu siten, että
työntekijä on lisätty viestiin lähettäjäksi. Silti jotkut

Ryhmän oma työntekijä lähettää kutsun tapaamisiin, joita on noin kerran kuussa. Ryhmän toiminnassa huomiomme sen hetkisen epidemiaohjeistuksen.
Tapaamiset ovat yhteisiä koko ryhmälle, eli meillä ei ole
käytössä tutustumiskortteja. Tapaamisten tarkoitus on
tutustua toisiimme ja osallistua yhdessä seurakunnan
toimintaan. Vanhemmille järjestetään myös tapaaminen, johon heidät kutsutaan sähköpostilla. Talvikaudella ota yhteyttä oman ryhmän ohjaajiin, sillä heillä
on tiedossa ryhmän tapaamisaikataulut ja muut riparin
toteutusta koskevat asiat.

Kouluikäisille
Mistä tietää, että syksy on tullut? Totta kai koulun
alkamisesta, ihanista ruskan väreistä ja pimenevistä
illoista… Mutta ennen kaikkea siitä, että seurakunnan kerhot alkavat!
Jälleen kerran eri puolilla Rovaniemeä järjestetään
kerhoja koululaisille. Kerhoihin kutsutaan kaikkia
Rovaniemen seurakunnan koululaisia ja niitä ohjaavat
koulutetut kerhonohjaajat. Kerhoista on aina päävastuussa alueen nuorisotyönohjaaja. Tänä syksynä emme
valitettavasti voi järjestää kokkikerhoja, mutta puuhaja askartelukerhoja järjestetään kyllä!
Lisätietoa kerhoista löytyy seurakunnan nettisivulta.
Sieltä löytyvät myös alueen työntekijöiden yhteystiedot,
joilta voit tarvittaessa kysyä lisätietoa alueen toiminnasta.
Kerhotietoja päivitetään sitä mukaa kun kerhoja järjestetään. Myös kesken kauden saattaa alkaa erilaisia kerhoja,
joten nettisivuja kannattaa seurata! Sieltä löydät myös
tiedon leireistä sekä erilaisista toimintailloista!
Tervetuloa mukaan!

10-V. SYNTTÄRIT:

Hei, tänä vuonna 10 vuotta t äyttävä!
Seurakunta haluaa juhlia kanssasi ja kutsuu sinut
Korkalovaaran kappelille lauantaina 14.11.! Tänä
vuonna lahjana on Sananjalan nukketeatteriesitys
"Harmandia". Järjestämme kolme esitystä, jotta kaikki
halukkaat mahtuvat turvallisesti mukaan.
Lisätietoa aikatauluista ja ilmoittautumisesta seurakunnan nettisivuilla 1.10.!

TEHTÄVÄ | Piirros Juho Rinne

DONKKIS BIG NIGHT-TOIMINTAILLAT
TULEVAT TAAS!

Seurakunnan järkkäämät 1-6 luokkalaisten toimintaillat, Donkkikset alkavat taas! Luvassa jännittäviä
Raamatunkertomuksia, toimintapisteitä, laulamista
ja muuta huippumukavaa! Pääsemme myös kuulemaan Sakun ja Ruutin seikkailuista sekä tapaamaan
iki-ihanan sinisen ystävämme, Donkki-aasin! Tule ja
ota kaverisi mukaan! Donkkiset ovat ilmaisia. Järjestäjänä Rovaniemen seurakunnan lapsi- ja nuorisotyö.
HUOM! Olemme huomioineet Donkkiksissa koronatilanteen.
Siksi Donkkiksiin on nyt ennakkoilmoittautuminen
ja väkimäärärajoite (40 lasta/ilta). Ilmoittautuminen
tekstiviestillä, johon tiedoksi lapsen nimi, ikä ja onko
hän tulossa Muurolaan vai Ounasrinteelle.
Panostamme illoissa hyvään käsihygieniaan sekä turvaväleihin. Myös herkuttelupiste normaalia pienempi.
Tule Donkkiksiin vain terveenä!
Muurolan kappelilla perjantaina klo 17-19:
9.10. (ilmoittautuminen 5.-7.10. nuorisotyönohjaaja
Jenniina Heikkilälle 040 7300 153)
27.11. (ilmoittautuminen 23.-25.11. pyhäkouluohjaaja
Seija Luomarannalle 040 731 7987)
Ounasrinteen kappelilla lauantaina klo 17-19:
10.10. (ilmoittautuminen 5.-7.10. nuorisotyönohjaaja
Jenniina Heikkilälle 040 7300 153)
28.11. (ilmoittautuminen 23.-25.11. pyhäkouluohjaaja
Seija Luomarannalle 040 731 7987)
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Mahtis-puuhakerho
Muurolan kappelilla
1-3 luokkalaisten Mahtis-puuhakerho palaa Muurolan kappelille! Kerhossa askarrellaan, leikitään, puuhaillaan ja tehdään kaikkea huippukivaa! Kerhonohjaajina toimii 3 lukiolaistyttöä. Kerho on torstaisin
klo 17-18 ja alkaa 24.9. Ennakkoilmoittautuminen ma
21.9. mennessä tekstiviestiviestillä nuorisotyönohjaaja

Isostoiminta

Näyttikö riparisi isosten touhuilu hauskalta ja mietit,
että olisi kiva päästä samaan porukkaan? Lähde siis
isoseksi! Isoskoulutus kestää 2 vuotta ja kokoontuu
syksyn ja kevään aikana kuukausittain sinun asuinalueesi kappelilla noin 1,5 tunnin ajaksi. Koulutuksen
ensimmäistä vuotta sanotaan ituvuodeksi, toista isosvuodeksi. Koulutus on ilmainen ja sitä pitää alueesi
nuorisotyönohjaaja. HUOM! Voit osallistua myös
toisen alueen koulutukseen, kuin sen missä asut tai
käy koulua!

ITUKOULUTUS

Leireilemme Norvajärvellä. Voit valita leirin:
ITULEIRI 1: 27.-29.11
ITULEIRI 2: 11.-13.12
Tammikuussa on mahdollisesti kolmosleiri.
Itu-tapaamiset alueilla:
Ounasvaara: Kokoontuu Ounasrinteen kappelin
(Saaruantie 3) Herrankukkarossa kerran kuukaudessa
tiistaisin klo 15.30-17. Nuorisotyönohjaajana Jenniina
Heikkilä (040 7300 153).
Alakemijoki: Kokoontuu Muurolan kappelin (Kirkkokumpu 1) kerhotilassa klo 15.30-17 keskiviikkoisin
23.9., 21.10., 4.11. ja 9.12. Nuorisotyönohjaajana Juho
Rinne (040 358 2135).
Keskikaupunki: Kokoontuu Katutasolla (Kansankatu 17) klo 18-19.30 torstaisin 22.10. ja 26.11. sekä
joululaulut pääkirkossa 11.12. Nuorisotyönohjaajana
Mari Pääkkölä (040 583 2517).
Saaren-Nammankylät: Kokoontuu Aapakirkon
(Aapatie 6) Kiepissä kerran kuukaudessa torstaisin
klo 17.00. Nuorisotyönohjaajana Jere Turpeinen
(040 546 9408).
Yläkemijoki: Työntekijä on yhteydessä alueen
itukoulutukseen ilmoittautuneihin ja kertoo ajan ja
paikan.
Korkalovaara: Kokoontuu Korkalovaaran kappelilla (Vaaranlammentie 3) klo 17-18.30 keskiviikkoisin

Juho Rinteelle (040 3582135): Tekstiviestiin lapsen
nimi, ikä, mahdolliset allergiat/sairaudet ja vanhempien puhelinnumero. Kerhoon mahtuu max. 7 lasta.
Koronan vuoksi pyrimme pesemään paljon käsiä ja
pitämään turvavälit. Samasta syystä emme kokkaile.
Kerhoon vain terveenä. Tervetuloa!

23.9., 21.10., 25.11. ja 16.12. Nuorisotyönohjaajana
Taru Spännäri (040 732 1989)
Ounasjoki, Sinettä: Nuorisotyönohjaaja Minna
Laakko (0400 138 143) on yhteydessä alueen itukoulutukseen ilmoittautuneihin ja kertoo ajan ja paikan. Voit
myös itse ottaa yhteyttä!

ISOSKOULUTUS

Tervetuloa mukaan 2-vuodelle!
Syksyn koulutusleirien ajankohdat Norvajärvellä:
ISOSLEIRI 1: 30.10-1.11.
ISOSLEIRI 2: 20.-22.11.
Isos-tapaamiset alueilla:
Ounasvaara-Alakemijoki (yhteinen): Kokoontuu
Ounasrinteen kappelin Herrankukkarossa kerran
kuukaudessa sunnuntaisin klo 12.30-14.
Keskikaupunki: Kokoontuu Katutasolla klo 1819.30 torstaisin 8.10. ja 12.11. sekä joululaulut pääkirkossa 11.12. Nuorisotyönohjaajana Mari Pääkkölä.
Saaren-Nammankylät: Kokoontuu Aapakirkon
Kiepissä kerran kuukaudessa torstaisin klo 18.00.
Nuorisotyönohjaajana Jere Turpeinen.
Yläkemijoki: Työntekijä on yhteydessä, milloin
alkaa ja missä.
Korkalovaara: Kokoontuu Korkalovaaran kappelilla
klo 18-19.30 keskiviikkoisin 21.10., 25.11. ja 16.12.
Nuorisotyönohjaajana Taru Spännäri
Ounasjoki, Sinettä: Minna on yhteydessä, milloin
jatkuu ja missä.

AVUSTAJAKOULUTUS

Eikö isostelu riitä? Haluatko jotain enemmän… Tuu
mukaan avustajaporukkaan: pääset leireille uudenlaisiin hommiin. Koulutusta pitämässä Ari Jarva
(0400 194 845) ja Merita Orell-Kiviniemi
(040 730 1965). Tapaamiset on Katutasossa (Kansan
katu 17) klo 16.30-18.00 torstaisin 22.10. ja 19.11.
sekä joululaulut pääkirkossa 11.12.

Nuorille
MYÖHÄINEN WAPPU-NUORTENLEIRI
16.-18.10 NORVAJÄRVELLÄ

Keväällä koronan alle kuopattu Ikuinen Wappu-
nuortenleiri ylösnousee uuteen kukoistukseen keskelle loskaisinta lokakuuta! Mikä olisikaan siis piristä
vämpää, kuin pistäytyä viikonloppu Norvajärvellä
hyvässä seurassa? Ei mikään! 13-20 vuotiaille. Hinta
40 euroa. Max. osallistujamäärä 25 hkl. Vetäjinä Juho
(040 358 2135), Jenniina (040 7300153) ja Laura
(040 356 6225). Ilmoittautuminen seurakunnan
nettisivuilla 14.-27.9.

MUUROLAN NUORTENILLAT

Nuortenillat Muurolan kappelin (Kirkkokumpu 1)
kerhotilassa (itukoulutusten jälkeen) klo 17.30-20.
Hengailua, höpöttelyä, syömistä, lauta- ja videopelailua, biljardia ja muuta vänkää. Olet lämpimästi
tervetullut! Ikäraja 6 luokkalaisista ylöspäin. Illat ovat
ilmaisia. Jos kysymyksiä, pistä viestiä nuorisotyönohjaaja Juho Rinteelle: 040 358 2135.
23.9., 21.10. ja 9.12.

KATUTASON NUORTENILLAT Nuorisokahvila
Katutasolla keskustassa (Kansankatu 17) klo 17-20.
Hengailua, höpöttelyä, syömistä, lauta- ja videopelailua, biljardia ja muuta vänkää. Olet lämpimästi
tervetullut! Illat ovat ilmaisia. 23.10., 20 11., 18.12.
AFTER WORK-NUORTENILLAT Ounasrinteen
kappelin (Saaruantie 3) Herrankukkarossa 7.10, 4.11.
klo 15-16.30. Parasta mitä voit tehdä koulun jälkeen!
K-13.
TUBEKERHO TOS-KII Oletko miettinyt videoiden

tekemistä YouTubeen kivassa porukassa? Tubekerho
Tos-kii on just sulle! Tule ideoimaan, videoimaan,
esiintymään, editoimaan! Ikäraja 6-luokasta ylöspäin.
Jos tulet ensimmäistä kertaa, ilmoittaudu nuorisotyönohjaajille Jenniina Heikkilä (040 7300 153) tai
Juho Rinne (040 358 2135). Kerho on ilmainen ja
kokoontuu Ounasrinteen kappelin Herrankukkarossa
klo 16-19 torstaisin kerran kuussa: 27.8., 18.9. kirkossa 22.10. 26.11. Joulukuussa joulujuhla

KOODIVIIKON KAATAJAISET Palaudu koodiviikon raskaasta raadannasta hyvässä seurassa, mutustaen pullaa ja pelaten vaikka jotain pöljää korttipeliä!
Mutta saako muutkin tulla kuin lukiolaiset? Todellakin saa! Koodiviikkoja kaadetaan nuorisokahvila
Katutasossa (Kansankatu 17, Lyskan takana) klo
15-17 seuraavina päivinä 5.10. ja 2.12.
NUORTEN KUOROT Laulattaako? Lähde mukaan
kuoroihin ja musisoimaan! Lisätietoa Laura Alasaarela 040 3566 225.
HALUAISITKO DONKKIS- TAI STARS-
OHJAAJAKSI? Donkkis Big Night ja Stars-illat

ovat kerran kuussa tapahtuvia lasten toimintailtoja
Muurolan, Ounasrinteen (Donkkis) ja Sinetän kappeleilla (Stars). Ne vaativat paljon etukäteisvalmistelua,
emmekä selviäisi ilman korvaamatonta vapaaehtoistyöntekijöiden porukkaa. Olet siis tervetullut Donkkis- tai Stars-ohjaajaksi! Ohjaaja pääsee pitämään
mm. toimintapisteitä ja auttamaan järjestelyissä. Jos
kiinnostuit tai jos sinulla on muuta kysyttävää, laita
viestiä: Juholle 040 358 2135 (DONKKIS), Minnalle
0400 138 143 (STARS)
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Miia Raninen, Seurakuntapastori

ETELÄ-POHJANMAAN lakeuksilta muuttanut Miia

Raninen aloitti seurakuntapastorin virassa kesäkuun
alussa. Lapsuutensa Raninen vietti vanhempiensa ja
kolmen sisaruksensa kanssa pienessä Etelä-Pohjanmaan kunnassa. Maatilan tyttönä lapsuuteen kuului
vahvasti eläimet, maanviljely ja työnteko. Nykyään Raninen on kolmen ihanan lapsen onnellinen äiti. ”Lapset
ovat minun aarteeni.”

AIKAISEMMALTA koulutukseltaan Raninen on
markkinoinnin merkonomi ja liiketalouden tradenomi.
Teologian maisteriksi Raninen valmistui Helsingin
yliopistosta käytännöllisen teologian puolelta. Oman
lapsen menetys oli yksi sysäys teologian opintoihin,
sillä hänen tyttärensä Kerttu kuoli kymmenen vuotta
sitten loppuraskaudessa. ”Eihän sitä tietenkään silloin
heti menetyksen jälkeen ajatellut, että näin tulisi käymään,
mutta elämä on rikasta. Kipeät kokemukset muuttivat elämäni
suunnan. Tyttäreni Kertun ansiosta seison nyt tässä. Löysin
vahvan hengellisen tieni, lähdin opiskelemaan teologiaa ja nyt
olen pappina Rovaniemellä.”
RANINEN on viihtynyt uudessa työssään hyvin.
Kotiutumista on auttanut, kun työyhteisö ja seurakuntalaiset ovat ottaneet hänet uutena kasvona lämpimästi
vastaan. Papin työ on hyvin monipuolista ja Raninen
on kohdannut monia ihmisiä eri elämäntilanteissa.
”Pappina haluan kulkea ihmisten iloissa ja suruissa mukana,
kuunnella ja olla rinnalla. Koen tärkeäksi ihmisten auttamisen, lohduttamisen ja tukemisen.” Vahva halu auttaa muita
on noussut oman lapsen menetyksestä ja Raninen alkoi
järjestämään lapsensa menettäneiden messuja.
MESSUJA on järjestetty aiemmin Tampereella, Helsingissä, Seinäjoella ja nyt messu järjestetään ensimmäistä kertaa Rovaniemellä kuolleiden lasten muistopäivänä 23.9.2020. Rovaniemellä järjestettävä messu on
tarkoitettu kaikille lapsensa menettäneille, raskauden
keskeyttäneille sekä tyhjän sylin saaneille vanhemmille,
joiden haaveissa lapsi elää. ”Toivon, että mahdollisimman
moni uskaltaisi tulla. Ei ole helppoa uskoa Jumalaan, joka
ottaa oman lapsen pois ja siinä elämäntilanteessa kirkko nähdään aika kaukaisena. Lasta ei saada takaisin eikä kipua ja
surua pois, mutta seurakuntana voimme kulkea surevien rinnalla, auttaa heitä kipeässä ja raskaassa elämäntilanteessa.”
RANISEN vapaa-aikaan kuluu lasten kanssa pelailu

ja luonnossa liikkuminen. Raninen harrastaa myös
kuntosalilla käyntiä ja spinningiä. ”Tavallinen arki on
parasta.”
Teksti: Susanna Karila
Kuva: Jouni Hagström
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MAAILMA LÄHELLÄ MEITÄ |

Auta tytöt kouluun
– ei naimisiin!
TYTTÖJEN koulutus on yksi parhaista tavoista katkaista
köyhyyden kierre ja se myös vähentää lapsiavioliittojen
määrää. Lapsiavioliitot ovat vähentyneet maailmassa, mutta
edelleen 12 miljoonaa tyttöä naitetaan alaikäisenä joka
vuosi. Parhaat keinot lapsiavioliittojen estämiseksi ovat
köyhyyden vähentäminen ja koulutuksen lisääminen. Koronapandemian aikana lapsiavioliittojen uhka kasvaa, kun
koulut ovat kiinni ja perheiden toimeentulo kärsii.
– Kun tyttö nähdään perheessä varallisuutena, hänen
arvonsa kasvaa vaikeina aikoina, kuten esimerkiksi ilmastonmuutoksen tai koronapandemian vaikutuksesta. Kun lehmät
kuolevat, eikä satoa tai muuta tuloja tule, tyttö joutuu helpommin myydyksi. Joskus tyttö haluaa itsekin pois kurjuudesta ja suostuu helpommin morsiameksi, Suomen Lähetysseuran kehitysyhteistyökoordinaattori Anna Holmström
sanoo. Hän on tehnyt vuosia työtä tyttöjen silpomisen ja
lapsiavioliittojen vähentämiseksi Tansaniassa.
Myös YK:n väestörahasto UNFPA:n mukaan koronaepidemia haittaa suuresti muun muassa lapsiavioliittojen
ja tyttöjen silpomisten vastaista työtä. Pandemian pelätään
lisäävän lapsiavioliittojen määrää aiempaan verrattuna jopa

”

Koronapandemia lisää
lapsiavioliittoja ja silpomisia.
13 miljoonalla 2020-luvun aikana. Holmströmin mukaan
lapsiavioliitot ovat iso ongelma edelleen myös Tansaniassa:
noin joka kolmas tytöistä avioituu alle 18-vuotiaina. Suurin
riski alaikäisenä naimisiin joutumiselle on maaseudun köyhillä, heikosti koulutetuilla tytöillä.
– Virallinen alaikäraja naimisiin menolla on tytöillä 15 ja
pojilla 18 vuotta. Nykyisen lain mukaan molemmat voivat
oikeuden päätöksellä avioitua kuitenkin jo 14-vuotiaina tai
tietyin ehdoin jopa aiemmin. Tansanialaisen Tyttöjen aloite
-järjestön (Msichana Initiative) johtaja Rebeca Gyumi haastoi valtion oikeuteen, koska nykyinen lainsäädäntö on perustuslain vastainen – ja voitti! Nyt lakia on muutettava. Toivon,
että ikärajaksi asetettaisiin 18 vuotta kaikissa olosuhteissa,
Holmström sanoo.

Pelkkä lainsäädäntö ei riitä

Lähetysseura on tukenut kummityöllä Tansanian
Morogorossa sellaisten maasaityttöjen koulutusta, joita
on uhannut myyminen vaimoksi. Myös Annan oma äiti,
nyt eläköitynyt Anna-Riitta Holmström teki samaa työtä
tyttöjen parissa koulutuksen edistämiseksi.
– Jo myydyksi joutuneiden tyttöjen pelastamisia tarvitaan,
mutta on tärkeää tehdä ennaltaehkäisevää työtä. Sitä tehdään
muun muassa Lähetysseuran kehitysyhteistyöhankkeissa,
joissa työskennellään kokonaisvaltaisesti köyhien maaseutuyhteisöjen elinolosuhteiden parantamiseksi. Niiden tärkeä
osa-alue on tasa-arvon parantaminen ja koulutus.
Kun halutaan poistaa haitallisia perinteitä, kuten tyttöjen

silpominen ja lapsiavioliitot, vaaditaan monia eri tekijöitä.
Lainsäädännön ja viranomaisvalvonnan lisäksi tarvitaan
terveyspalveluja, psykososiaalista tukea sekä perheissä ja yh-

”

Joka vuosi 12 miljoonaa tyttöä
sanoo tahtomattaan tahdon.
teisössä vallitsevien asenteiden ja normien muuttamista.
– Usein silpomisen ja lapsiavioliittojen vastaisessa työssä
on hitainta juuri asenteiden muuttaminen – ja se näkyy nyt
koronapandemian aikana. Opettaja on yleensä maaseudulla
viranomainen, joka ilmiantaa silpomis- ja lapsiavioliittoaikeet.
Kun koulut ovat kiinni ja lapset kotona, ei tätä pelkoa ole.
Kuulin, että Serengetin läänissä silvottiin huhtikuussa heti
koulujen sulkeuduttua 167 tyttöä, kun normaalisti silpomisen uhka on suurin joulukuussa koulujen loma-aikaan.

Koulunkäynti vähentää lapsiavioliittoja

Nyt koulut ovat Tansaniassakin taas auenneet. Tyttöjen
koulutus on yksi parhaista tavoista katkaista köyhyyden
kierre ja se vaikuttaa myönteisesti myös moneen muuhun
asiaan: Mitä pidemmälle tytöt käyvät koulua, sitä myöhemmin he menevät naimisiin. He myös saavat vähemmän
lapsia ja kouluttavat omat lapsensa.
Suomen Lähetysseuran työ vaikuttaa monin tavoin
lapsiavioliittojen taustalla oleviin tekijöihin; tukee tyttöjen
koulutusta sekä vahvistaa nuorten elämäntaitoja ja omien
oikeuksien tuntemista. Lisäksi Lähetysseura kumppaneineen
kouluttaa yhteisöjä ihmisoikeuksista ja tasa-arvosta, parantaa

”

Historian saatossa kristilliset
yhteisöt ovat olleet ensimmäisiä,
jotka sallivat naisten
kouluttautumisen.
terveydenhoitoa sekä poistaa köyhyyttä vahvistamalla naisten
toimeentuloa. Tänä syksynä Lähetysseura työskentelee
tyttöjen koulutuksen puolesta ja lapsiavioliittoja vastaan Auta
tytöt kouluun – ei naimisiin -kampanjalla, joka näkyy televisiokanavilla ja mediassa syksyn 2020 ajan.
Lähetysseuran työtä voi tukea lahjoittamalla osoitteessa
lastenpankki.fi

Käsityökahvila kokoontuu joka tiistai klo 12.30-15.30
seurakuntakodin takkahuoneessa.
Helmikammarin lähetyspiiri kokoontuu kerran kuussa
tiistaina klo 12.30-13.30. Kokoontumiset 27.10. 24.11.
15.12.

KATRI KUUSIKALLIO

KATRI NIIRANEN-KILASI

LÄHETYSTYÖN SYKSYÄ

Muurolan kappelilla Pyhät Meiningit perhemessu ja
-tapahtuma 4.10. klo 15 lähetystyön merkeissä.
Vapaaehtoinen ruokamaksu Maasai-tyttöjen
koulunkäynnin tukemiseen.
Retki hiippakunnan Lähetysseminaariin Kuusamoon
9.10., jos tapahtuma järjestetään. Retken hinta 20 € sis.
matkan, ruokailun ja kahvit. Ilm. paula.pyyhkala@evl.fi
tai p. 040 621 3628
30.9. mennessä. Mukaan mahtuu 10 hlöä.
Yläkoulutyttöjä koulun pihalla Tansaniassa.

Kyltti Tansanian luterilaisen kirkon
hiippakuntatoimiston seinällä
Morogorossa.
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MUSIIKKITOIMINTA

KUOROJEN
YHTEISKONSERTTI
>> LAULUN JA
SOITON PÄIVÄNÄ
Konsertilla juhlistetaan sitä iloa ja riemua, jota
yhdessä musisoiminen kaikille tuottaa. Kukin
kuoro saa konsertissa oman vuoronsa esiintyä
ja lopuksi koko joukko kokoontuu voimalliseen
yhteislauluun!

Santeri Rautiainen on Suomen nuoremman polven kitaristeista aktiivisimpia konsertoijia.

KUVITTELEVA KITARA SOI ROVANIEMEN KIRKOSSA
Kitaristi Santeri Rautiainen saapuu Rovaniemelle värikkään resitaaliohjelman kanssa.
Kitaristi Santeri Rautiainen tuo Rovaniemen kirkkoon värikkään ja monitasoisen konserttiohjelman. Rautiainen on Suomen nuoremman polven kitaristeista aktiivisimpia konsertoijia
ja tinkimätön kitarakulttuurin esiintuoja. Perheen kesämökillä
vietetty koronakevät on antanut hänelle paljon aikaa syventyä
esitettävään ohjelmistoon, joka kuullaan tällä kiertueella myös
Rovaniemellä ja Kemissä.
Moderni klassinen kitara tarjoaa kiehtovan portin astua niin
renessanssin, barokin, klassisromantiikan kuin impressionismin maailmaan. 1500- luvun moniäänisyys saa kitaristin kaivamaan koko kuoron soittimestaan, barokkitekstuurin kanssa
kielisoitimen ihmisäänimäinen lämpö löytää uusia puhuttelevia

sävyjä. 1800- luvulle tultaessa kitaristin tehtävänä on tuottaa
elämää suurempaa virtuositeettia salonkiestetiikan kehyksissä,
impressionismin aikakaudella nämä kehykset hämärtyvät ja
soittimesta pulppuavat koko ihmiselämän sävyt. Luvassa kitaralle alunperin sävellettyjä teoksia sekä sovituksia säveltäjiltä
de Fossa, J.S. Bach, de Narváez ja López-Chávarri.
KUVITTELEVA KITARA-KONSERTTI
24.10.2020 klo 17 Rovaniemen kirkossa
Liput: www.lippu.fi -kautta 10 € (+palvelumaksu).

– Näin koronapandemian aikana kaikki kaipaavat aitoa
yhdessä laulamista. Niinpä järjestämme kuorojen yhteiskonsertin, jossa kaikki halukkaat pääsevät tuomaan ilonsa julki,
kuorot koolle kutsunut Mikko Vehkaperä kommentoi.
Konsertissa esitetään myös kaksi yhteisnumeroa, joihin
kuorot liittyvät mukaan: Oscar Petersonin spirituaali Hymn
to Freedom (sov. Paul Read / Seppo Hovi) ja Ludvig van
Beethovenin Oodi ilolle.
Laulun ja Soiton päivä on valtakunnallinen, vuodesta
1993 juhlittu kuoro- ja orkesterimusiikin päivä. Vuosittain
varsinainen päivä on hieman vaihdellut, mutta yleensä se
on sijoittunut lokakuun alkuun. Aiemmin Rovaniemelläkin
päivän yhteiskonsertti oli Sulasolin Lapin piirin järjestämä
perinne, mutta on nyt ollut tauolla useamman vuoden.
KONSERTISSA ESIINTYVÄT: Saaren kuoro, joht. Cecilia Sitomaniemi, Rovaniemen mieslaulajat, joht. Amanda
Sitomaniemi, Rovalan kuoro, joht. Kadri Joamets, Lapin
Lauluveikot, joht. Kadri Joamets, Lapin Ruska, joht. Heidi
Kenttälä, Pohjan Mieslaulajat, joht. Veli Tikkala, Laudi,
joht. Sari Alakulppi, Ave, joht. Maie Kuusik, Joona Saraste,
Gaissa, joht. Sari Alakulppi, Spring of Joy, joht. Laura Alasaarela. HUOM. Koronatilanteesta johtuen konserttiin ei
voi kutsua yleisöä.
KUOROJEN YHTEISLAULUKONSERTTI

JESSE KAIKURANTA
>> SOOLO-KIERTUEELLA

Konsertin voi kuitenkin kuulla suorana
Radio RovaDeistä (93,5MHz) 4.10.2020
klo 9.55-12 tai talleenteena jälkikäteen
seurakunnan SoundCloudista osoitteesta:
https://soundcloud.com/radiorovadei

Suomen eturivin solisteihin kuuluva Jesse Kaikuranta suuntaa syksyllä 2020 soolo-kiertueelle.
Soolo-kiertueella päästään lähemmäs Jesseä, kuin koskaan
aiemmin. Valloittavana tulkitsijana tunnettu Kaikuranta
kertoo konserteistaan: ”Tein soolo-keikkoja vuonna 2019
ensimmäistä kertaa pitkään aikaan. Syksyllä vierailimme
lapissa ruska-kiertueella ja siellä minulle heräsi tunne, että
haluan tehdä näitä enemmän. Haluan, että kuulijani pääsevät kokemaan laulut sellaisina, kuin ne on sävelletty: riisuttuna ja arkoina. Herkkinä ajatuksina minun elämästäni.
Pianon ja laulun kanssa. Tästä tulee jotain ainutlaatuista.
Tervetuloa mukaan!”
JESSE KAIKURANNAN KONSERTTI

Konsertissa kuullaan herkkää tulkintaa Kaikurannan omasta elämästä. Kuva: Harri Hintikka.

15.10.2020 klo 19 Rovaniemen kirkossa
Liput: www.tiketti.fi -kautta 22,50€
ja ovelta 25€ (jos on jäljellä).

TUTUSTU MYÖS NÄIHIN KONSERTTEIHIN
29.09. klo 19 Pianistien ilta kirkossa. Lapin musiikkiopiston konsertti. Vapaa pääsy.
05.10. klo 19 Pianoilta kirkossa. Moments Musicaux.
Philip Ljung tulkitsee Schubertin & Rahmaninovin
musikaaliset hetket. Vapaa pääsy, käsiohjelma 10€.
08.10. klo 19 Päättötodistusten konsertti kirkossa,
Lapin musiikkiopisto. Vapaa pääsy.
28.10. klo 19 Puhaltajien konsertti kirkossa, Lapin
musiikkiopisto. Vapaa pääsy.
30.10. klo 19 Wanhan musiikin konsertti Korkalovaaran kappelissa, Lapin musiikkiopisto. Vapaa pääsy.

40. VUOSIKERTA | Julkaisija: Rovaniemen seurakunta PL 8104, 96101 ROVANIEMI | Päätoimittaja: Kari Yliräisänen p. 040 503 2734 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. 040 685 4935 jouni.hagstrom@evl.fi | Lehtityöryhmä: Kari Yliräisänen (pj.), Jouni Hagström, Noora Hietanen, Pasi Kokko, Markku Kukkonen, Elina Rask-Litendahl, Merita Orell-Kiviniemi,
Maarit Simoska. | Ulkoasu ja taitto: Kotimaa Oy | Painatus: Suomalainen lehtipaino Oy | Jakelu: Pohjois-Suomen Suorajakelu Oy | Jakelureklamaatiot: www.
jakelupalaute.fi/paasky | Painatus: 28 000 kpl. | SEURAAVA PÄÄSKY ILMESTYY 28.10.2020 | AINEISTOPÄIVÄ 12.10.2020.
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JOUNI HAGSTRÖM)

Esko Lotvonen
- 68-vuotias, syntyperäinen
rovaniemeläinen
- Rovaniemen kaupunginjohtaja 20122020. Jäi eläkkeelle 1.9.
- 40-vuotinen virkaura, muun muassa
Lapin lääninhallituksessa
suunnittelusihteerinä 1990-1994 ja
kehitysneuvoksena 1994–1995. Lapin
maakuntajohtajana vuodesta 1995.
- Yhteiskuntatieteiden maisteri
- Vaimo Maria, viisi lasta ja kahdeksan
lastenlasta.
- Harrastukset: mökkeily, golf, kuntoilu,
tanssi, laulaminen (karaoke) ja laulujen
sanoittaminen

Rovaniemen kirkko on kaksi vuotta vanhempi kuin Esko Lotvonen. Kirkon jumalanpalveluksiin hän osallistui äitinsä kanssa jo 1950-luvulla. Tuorein kirkkokokemus on rippikoulun käyneen
ensimmäisen lapsenlapsen konﬁrmaatiotilaisuus elokuussa.

Eläkkeelle jäänyt kaupunginjohtaja Esko Lotvonen:

”Arvostan avoimuutta ja
lappilaista hulluutta”
SYYSKUUN viileän yön jälkeen aurinko paistaa lämpimästi, kun Esko Lotvonen aloittelee toista eläkepäiväänsä
leppoisissa tunnelmissa. Edellispäivänä hän on viettänyt
syntymäpäiväjuhlaansa syömällä kakkua lastensa ja lastenlastensa kanssa.
Lotvonen on kaksi vuotta nuorempi kuin 70-vuotias
Rovaniemen kirkko. Hänen ensimmäiset muistonsa kirkosta
ovat 1950-luvun lopulta.
– Äitini oli harras kristitty ja Korkalovaarasta tulimme
sunnuntain jumalanpalvelukseen. Pienenä poikana jäi
mieleeni, että kirkkosali oli täynnä väkeä ja kirkonmeno
oli vilkasta. Pikkupoikaa hämmästytti sekin, että vanhempi
nainen saattoi nousta pyytämään syntejään anteeksi. Pappi
tietenkin antoi synnit anteeksi. Jumalanpalvelus oli hyvin
interaktiivinen verrattuna nykyaikaan.
Rippikoulunsa Lotvonen kävi 1968. Konﬁrmaatio oli kirkossa, joka on toiminut monen juhlan näyttämönä.
– Menimme vaimoni Marian kanssa avioon kirkossa,
jossa kaikki lapsemme on konﬁrmoitu sekä osa kastettu ja
avioitunut. Elokuussa ensimmäinen lapsenlapsemme oli
rippikoulun käyneenä konﬁrmaatiotilaisuudessa.
– Toki kun Korkalovaarassa olen kuusikymmentä vuotta
asunut, niin myös kappeli on läheinen paikka. Siellä kävin
aamuisin joulukirkossa.

Tiivistä
yhteistyötä
Kaupungin ja seurakunnan yhteistyö on tiivistä.
– Ihmiset kokevat erilaista ahdistusta ja tuskaa. Kaupunki
ja seurakunta tekevät yhteistyötä ihmisten hädän vähentämiseksi. Avuntarve korostuu etenkin korona-aikana.
– Myös seurakunnan monilla palveluilla, esimerkiksi diakoniatyöllä, nuorisotyöllä ja ikäihmisten palveluilla, on suuri
merkitys. Seurakunnan palvelut tukevat hyvin kaupungin
tavoitteita.
Hyvän yhteistyön osoituksia ovat myös itsenäisyyspäivän

”

Uskolla on iso merkitys henkisesti.
ja veteraanipäivän juhlat sekä yhteiset joulutilaisuudet kaupungin henkilöstön kanssa.
Lotvosen 40 vuoden mittaiselle virkamiesuralle seurakunta on antanut eväiksi rauhallisuuden ja turvallisuuden
tunteen.
- Seurakuntaan voi luottaa. Seurakunnassa ovet ovat aina
auki ja olemme voineet vaihtaa näkemyksiä yhteisistä tavoitteista. Iso kiitos seurakunnalle työni ja elämäni tukemisesta.

”Olen syvästi
rovaniemeläinen”
Esko Lotvonen kokee olevansa syvästi rovaniemeläinen.
– Tulin johtamaan kaupunkia enemmän kuin pelkkänä
virkamiesjohtajana. Olen hyvin mielelläni osallistunut kaupunkilaisten, yrittäjien tai seurakunnan tilaisuuksiin.
– Pitkäaikaisena rovaniemeläisenä ja kaupunginjohtajana
olen kokenut velvollisuudekseni tuoda näkemyksiäni, mutta
olla myös oppimassa ja kuuntelemassa kaupunkilaisia.
– Koronatilanne on iskenyt Rovaniemellekin, mutta on
hyvä mennä eteenpäin luottaen vuosikymmenten aikana
kaupungissa rakennettuun pohjaan.
Esko Lotvosen arvoissa korostuvat suvaitsevaisuus ja erilaisuuden hyväksyminen. Koti oli moniarvoinen, turvallinen
ja seesteinen kasvuympäristö.
- Äitini oli kotirouva ja vakaa kristitty, isäni sotiin osallistunut veteraani ja kova työmies, ”työväenluokan taistelija”,

pääluottamusmies.
- Kotoa saadut asenteet ovat seuranneet opiskelussa
ja työelämässä. Avoimuuden tulisi olla tärkeimpiä arvoja
ihmisten arjessa.

Turvallisuutta
uskonnosta
Esko Lotvonen luonnehtii itseään normaalikristityksi.
– Olen elänyt kirkon yhteydessä tapahtumia ja sillä tavalla
arvostan kristillisyyttä ja sen arvoja. Kun on lapsia ja lastenlapsia, niin tiettyä turvallisuutta hakee uskonnon suunnasta
ja uskolla on iso merkitys henkisesti.
Myös hiippakunnan piispat ovat tulleet tutuiksi.
– Piispa Samuel Salmen kanssa pohdimme pohjoisen
erämaassa elämän syntyjä syviä, arjen kiireisyyttä ja työelämän ahdistuneisuutta. On ollut ilo tavata myös uusi piispa
Jukka Keskitalo.
Rovaniemeläisyyden Lotvonen tiivistää sanoihin: rehellisyys, avoimuus ja vähän lappilaista hulluutta.
Lappilaista hulluutta lienee myös Lotvosen menestys
Tanssii tätien kanssa -kilpailussa.
– Viime vuonna tein videon onnellisuusoppaiden kisaan.
Tulin valituksi yhdeksi kahdeksasta onnellisuusoppaasta ja
isännöin amerikkalaisia vieraita muutaman päivän.
– Musiikki on tullut elämääni sen myötä, että äitini oli
hyvä laulamaan ja lauloin hänen kanssaan virsiä.
Eläkepäivinään Lotvonen aikoo tehdä asioita, joita työelämässä ei ehtinyt tehdä tarpeeksi.
– Tänä kesänä olen voinut pelata enemmän golﬁa. Ehdinpä voittaa kuntajohtajien SM-kisoissa pistebogey-kilpailunkin. Vaimoni kanssa meitä odottavat hiihtoladut.
– Kun kaupungissa on kahdeksan lastenlastamme päiväkoti-ikäisistä koululaisiin ja heitä saa viedä harrastuksiin,
niin papan kyytipalveluita tarvitaan paljonkin, Esko Lotvonen sanoo.
Pasi Kokko

