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JOUNI HAGSTRÖM

"Herra on sinun
ikuinen valosi”
PYHÄINPÄIVÄN

Vanhan testamentin tekstissä
sanotaan:
”Aurinko ei enää ole
sinun päiviesi valona
eikä kuu kirkasta
sinun teitäsi,
vaan Herra on sinun
ikuinen valosi
ja sinun Jumalasi on
sinun kirkkautesi.
Sinun aurinkosi ei enää laske
eikä kuu katoa,
sillä Herra on sinun ainaisena valonasi.” (Jes. 60: 19-20)
On lohdullista kertoa läheisensä menettäneelle ihmiselle, että hänen rakkaansa on
nyt Jumalan kirkkaudessa.
Alussa syttyi tähti loistamaan taivaalle, ja Pyhä
Kolme syntyi suloisesta
neitsyestä karuun seimeen.
Maailmaan tulleen Jumalan
lohdutuksen, Pyhän Pienokaisen seimen valo loistaa
kuoleman maahan saakka. Se valo poistaa kaiken
pimeän, sen valo karkottaa
pelon ja ikävän. Kristus, ovi
iloon – on auki. Jumalan
kultainen aurinko loistaa
edesmenneille rakkaillemme.
Jumalan armon auringosta
heijastuu valokehä myös meidän - rakkaitamme kaipaavien - ympärille.
Kun astumme ehtoollispöytään, voimme nähdä
kiittämään tulleen joukkomme muodostavan
kokonaisen ympyrän, kun
siihen näkymättömänä
puolikaarena liittyvät kaikki
rakkaat pyhämme, miehet ja
naiset. Kurkotamme heidän
kanssaan, Pyhien yhteydessä,
kohti yhteistä Kristus-leipää.
vs seurakuntapastori
Hannamaria Yliraudanjoki,
joka on mukana myös
Tutuksi-jutussa sivulla 14.

”Tänä vuonna kirkko on
jakanut 171 981 ruokakassia
ja yli 5,1 miljoonaa euroa
raha-apua.
Perheneuvonnassa on 13 366
asiakasta. Alle 18-vuotiaille
järjestetään vuosittain 3 300
leiriä, lasten ja nuorten
toiminnassa on yli kolme
miljoonaa käyntikertaa”.

https://seura.fi/blogit-ja-kolumnit/
joonas-nordman/joonas-nordmaninuskontunnustus-voisit-uskoa-edeskirkkoon-ja-sen-hyviin-toihin-jositse-jumala-ei-nappaa/#kirkko

PÄÄKIRJOITUS | Heini Kesti, vs kirkkoherra

Rovaniemen seurakunta
äänestää uudesta
kirkkoherrasta.
OLEMME valitsemassa seurakunnallemme uutta kirkkoherraa, joka tulee
monien muutosten keskelle. Koko
maailma on muuttunut vuoden sisällä.
Monet asiat, joita pidimme normaaleina, eivät sitä enää ole. Ihmiset eivät
enää voi liikkua vapaasti maasta toiseen,
emme voi tavata toisiamme emmekä
edes kokoontua tavalliseen tapaan.
Toisaalta elämme arvomuutosten aikaa,
joka haastaa seurakunnat miettimään
omaa perustaansa. Jumalan sana ei
muutu, mutta ihmisten on saatava
kokea, että seurakunta on heille tärkeä,
eikä vain perinne. Ja kysymys onkin:
kuinka voimme pysyä tärkeänä tämän
ajan ihmisille ja nuorille? Maailmalta
voimme nähdä, että vain uudistumalla
seurakunnat säilyttävät elinvoimaisuutensa. Vierivä kivi ei sammaloidu,
on enemmän kuin totta tänä päivänä
seurakunnassa.
MYÖS maailman historia on täynnä
muutoksia. Kuka olisi voinut arvata, että
Rooman valtakunta sortuu ja suurin
asia, joka tuolta ajalta muistetaan, onkin
yksi mies, joka eli ja vaikutti yhdessä
Rooman provinsseista – Jeesus Nasaretilainen? Kuka olisi voinut arvata, että
hänet muistetaan ja hänen vaikutuksensa tuntuu vielä kahden tuhannen
vuoden päästä maailmassa niin, ettei
maailma hänen jälkeensä ollut enää niin
kuin ennen? Kun Jeesus eli ja vaikutti
maan päällä, hänellä oli vahva ymmärrys, että hän on yhtä Isän kanssa. Aivan
toiminnan alussa taivaasta kuului ääni:
”Tämä on minun rakas poikani, johon
minä olen mieltynyt.” Tästä tietoisuudesta Jeesus aloitti virallisen maanpäällisen toimintansa. Jeesus ymmärsi Isän
ehdottoman rakkauden itseään kohtaan,
mikä antoi hänelle pohjan tehdä työtä.
Jeesus on myös syy, miksi meilläkin
Rovaniemellä on tänä päivänä seurakunta. Hänen antamansa lähetyskäsky
on seurakuntamme missio.

”

Jeesus toi maailman suuren
muutoksen. Hän
oli muutoksen
johtaja ja toimi
myös kriisiajan
keskellä.
VALITSEMME nyt seurakuntamme
johtajaa. Tässä tilanteessa mieleeni tuli
kertomus Samuelista ja Daavidista.
Jumala lähetti Samuelin voitelemaan
Israelille kuninkaan. Ensin Samuel,
Jumalan profeetta, katsoi asiaa inhimillisesti ja tarkastaessaan Iisain poikia,
hän näki heidän ulkokuorensa ja ajatteli
jokaisen kohdalla, että tämä olisi sopiva
Israelin kuninkaaksi. Mutta Jumala
ei ollut valinnut ketään näistä pojista.
Daavid oli pojista nuorin ja jäänyt paimentamaan lampaita. Hänet Jumala oli
valinnut, lampaiden paimenen, joka lauloi ylistystä Jumalalle, teki konkreettista
työtä lampaiden paimenena ja rohkeasti
taisteli lampaiden puolesta. Jumala näki
Daavidin sydämen asenteen ja halusi
hänet kuninkaaksi.
KIRKKOHERRA on ensisijaisesti seurakunnan hengellinen johtaja näyttäen
seurakunnalle suuntaa. Hän ei tavoittele omaa etuaan tai mainetta, vaan

VIIKON & PÄIVÄN SANA |
Päivän sana

Pyhien yhteys

Anteeksiantava ja laupias on Herra,
hän on kärsivällinen, suuri on hänen
hyvyytensä.
Herra on hyvä kaikille,
hän armahtaa kaikkia luotujaan.
Herra, sinua ylistäkööt kaikki luotusi,
uskolliset palvelijasi kiittäkööt sinua!
Julistakoot he valtakuntasi kunniaa,
kertokoot mahtavista teoistasi.
Saattakoot he ihmisten tietoon Herran
väkevät teot
ja hänen valtakuntansa mahdin ja loiston.
Sinun valtakuntasi on ikuinen,
sinun herruutesi pysyy polvesta polveen.

Pyhäinpäivä on sulautuma kahdesta
juhlasta, kaikkien pyhien päivästä 1.11.
(Festum omnium sanctorum) ja kaikkien
uskovien vainajien muistopäivästä 2.11. 
(Commemoratio omnium fidelium
d efunctorum). Siten muistelun kohteena
ovat sekä kaikki kristikunnan marttyyrit että muut uskossa Kristukseen
kuolleet. Sana pyhä ei kuitenkaan viittaa
vain kuolleisiin. Jokainen Kristuksen
oma on pyhä. Hän on uskossa osallinen
näkymättömästä pyhien yhteydestä. Päivän
perinteinen evankeliumi onkin Jeesuksen
vuorisaarnan alussa oleva autuaaksijulistus.
Uskontunnustuksen mukaan pyhät muodostavat yhteyden, johon voimme näkymättömästi liittyä.

kuuntelee Jumalaa ja katsoo tilanteita
seurakunnan kokonaisuuden kannalta
eikä pakene vaikeuksien tullen. Kirkkoherrankin tehtävässä tärkeintä on
sydämen asenne, sitten tulevat muut
meriitit. Jeesus on seurakunnan pää,
häneen yhteydessä oleva kirkkoherra
ohjaa muitakin kiinnittymään Kristukseen ja kasvamaan yhteydessä häneen.
Näin seurakunta on toimiva ja jokaiselle
jäsenelle on oma paikkansa. Jokainen
työntekijä ja seurakuntalainen haluaa
tulla nähdyksi ja kokea olevansa tärkeä,
ja tätä kirkkoherra on mahdollistamassa. Kirkkoherra on esimerkki, suunnannäyttäjä ja muutoksen johtaja.

JEESUS toi maailmaan suuren muutoksen. Hän oli muutoksen johtaja ja
toimi myös kriisiajan keskellä. Häneltä
voimme oppia johtajuutta. Ensiksikin Jeesus ymmärsi identiteettinsä ja
tehtävänsä merkityksen. Hän ymmärsi,
että hän on Jumalan poika, hän on yhtä
Isän kanssa ja että Isä rakastaa häntä.
Näin hänen ei tarvinnut hakea hyväksyntää ihmisiltä eikä päteä heidän
silmissään. Hän oli myös varma omasta
missiostaan ja toteutti sitä antamatta ihmisten ja heidän mielipiteidensä
vaikuttaa itseensä. Johtajan on tunnettava itsensä, tehtävänsä ja Jumala.
Ihmisten mielipiteet eivät saa vaikuttaa häneen. Kuten Jeesus hänen tulee
kohdata ihmiset, oltava heidän kanssaan, oltava läsnä ihmisille ja heidän
ongelmilleen, elettävä heidän kanssaan.
Hänen huomionsa ei saa olla kiinnittynyt perinteisiin, ei rakennuksiin, ei
rahaan tai valtaan. Jumala antoi kaiken
vallan Jeesukselle maan päällä ja tästä
missiosta käsin hän valtuutti seuraajansakin toimimaan elävänä yhteisönä
maailmassa. Seurakunta on Kristuksen
ruumis, joka toimii kuin elävä organismi maailmassa kohdaten, rakastaen
ja kutsuen yhä lisää ihmisiä yhteyteen
Isän kanssa.

Pyhäinpäivä-Pääsky
toivottaa mukavaa
isänpäivää!
Pyhäinpäivää vietetään 31.10.
(s. 7). Kirkkoherranvaalin
viimeinen äänestyspäivä on
isänpäivänä, sunnuntaina 8.11. klo
10 alkavan messun jälkeen Rovaniemen
kirkossa klo 20 asti (äänestyksestä s. 10).
Kirkkoherraehdokkaat vastaavat nuorten
kysymyksiin keskiaukeamalla
(s. 8-9) ja sivulla 12. Ehdokkaiden esittelyvideot ovat Rovaniemen seurakunnan
YouTubessa, Facebookissa, Instagramissa,
LinkedI nissä ja Twitterissä (s. 3). Isänpäivästään kertovat Markku Iso-Heiko (s. 4)
ja Valtteri Lehti (s. 16). Adventin aika
Partio-kalentereineen lähestyy (s. 6).
Pääskyn toimitus
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Ajankohtaista Rovaniemen
seurakunnassa juuri nyt
ROVANIEMEN seurakunnan tilaisuuksissa
noudatetaan hygienia- ja turvasääntöjä.
Tilaisuuksien osallistujamäärät voivat muuttua pienemmiksi ja tapahtumia saatetaan joutua
siirtämään sisätiloista ulkoilmaan. Tilaisuuksia
saatetaan joutua perumaan myös viime hetkellä.
Pääsääntöisesti seurakunnan sisätiloissa käytetään aina kasvomaskia ja ruoka- ja juomatarjoilut järjestetään ulkona.
Rovaniemen kirkossa on sunnuntaisin jumalanpalvelus (korkeintaan 150 henkilölle kunnes
toisin ilmoitetaan). Palvelukset suorina lähetyksinä Radio RovaDeissä klo 9.55-12 taajuudella
93,4 Mhz ja äänitallenteet tästä. Jumalanpalvelukset voi katsoa Virtuaalikirkossa:
virtuaalikirkko.fi.
Seurakunnan toimistot ovat auki klo 9-15;
asiointi ensisijaisesti puhelimitse ja sähköpostitse. Seuraamme tilannetta ja tietoja päivitetään:
www.rovaniemenseurakunta.fi.

Rovaniemen seurakunta sosiaalisessa mediassa

Rovaniemen seurakunta

Rovaniemen seurakunta

rovaniemen_seurakunta
lapset_ja_perheet_roisrk
katutaso.nuorisokahvila
Church_roi_campus
Roisrkmusiikki
korkalounas
roisrknuoret
Sc: ErkkaJenni
@korkalounas
Church @ Roi Campus
@nuorisokahvilakatutaso
@Rovaniemenseurakunta
@Diakonia Rovaniemen seurakunta
@lastenjaperheidenrovaniemenseurakunta
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have died believing in Christ. The word “saint” however
does not only refer to the dead. Everyone is holy in Christ.
Because we believe, each of us is a part of the unseen communion of saints. The traditional Gospel reading for the
day is the Beatitudes from the beginning of Jesus’ Sermon
on the Mount.
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VALTTERI, SAANA AND HELENA LEHTI: CELEBRATING THEIR FIRST FATHERS’ DAY TOGETHER!

The young couple Lehti moved from Jyväskylä to
Rovaniemi a bit over a year ago, and Rovaniemi became the
birthplace of their daughter Saana. The translator for the
Pääsky parish magazine, mother Helena Lehti comes from
Espoo and has spent her childhood in North Holland. The
father of the family, Valtteri Lehti, comes from Tuusula.
The couple have met in Muonio, Lapland at a skiing camp
organised by Kylväjä.
Helena and Valtteri Lehti have become active members in
the Rovaniemi parish, because they found out about OMA
masses from their old parish in Jyväskylä.

GREETINGS FROM THE SINGLE-PARENT
FAMILIES ASSOCIATION!

The Single-parent Families Association (Yhden Vanhemman Perheiden Liitto [YVPL]) is an association which
improves the social, financial, and legal status of single parents and their children, and affects legislation and attitudes.
“We provide peer support, whether you are a single-parent or are co-parenting.
Parenthood does not end
even if family dynamics
change”, says Markku
Iso-Heiko.
The best thing
about the association’s activities are
the peer support and
intimacy.
“And that we do
this from the point
of view of the people.
He
When the families take
iko
part in the local associations and the board members are chosen from these participants, the activities come
straight from the field. The expertise comes directly from the
families. Cooperation partners and networks are also imporMar
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THE COMMUNION OF SAINTS

-

In Finland this year All Saints’ Day is celebrated on October 31 and it is a combination of All Saints’ Day, which is
celebrated on November 1 (Festum omnium sanctorum)
and All Souls’ Day, which is celebrated on November 2
(Commemoratio omnium fidelium defunctorum). We remember all the Christian martyrs as well as all others who

tant, because this allows us to do things better and we can
achieve more together.”
The ideal situation in Finnish society and in Lapland
“For single-parent families it would be important for employment to be realised better, thus improving the financial
situation of families. Many factors affect this, such as daycare and flexibility at work – combining family and working
life.”

LACK OF ADULT INSTRUCTORS AT THE SCOUTS

Han

THE ELECTION DAY for Rovaniemi’s parish vicar election
is November 8, 2020 and voting starts in the Rovaniemi
church after the 10 AM mass
and will continue until 8
PM. Anyone who has
joined the Rovaniemi
parish by August 30,
2020 and has turned
18 years of age at
latest by the election
day can vote. The
candidates are:
Candidate number
1 Hanna Kuusela,
the parish vicar of the
el
a
Sodankylä parish and
the dean of the Lapland
deanery. “My professional career
has lasted a bit over 22 years, starting from the summer of
1998. I have worked in Sodankylä for my whole career until
now.” Candidate number 2 Tuomo Törmänen, the parish
vicar of the Taivalkoski
parish and dean of the
Koillismaa deanery.
“I am Finland’s
youngest parish
vicar at 35 years of
age. In addition to
being a parish vicar,
I research church
history and I am a
father and husband.
I have been a priest
än
en
since June 2009, but
since then I have also sometimes worked on my research.
I was a pastor in the Kuusamo parish for four years and I
have been the parish vicar in
Taivalkoski for the past six
years. Before becoming
a priest, I have worked
in different parts of
Finland in many
different parishes
as a theologian for
the summer, and
of course in my
home parish I have
worked in many
roles in youth work.”
n
Candidate number 3
Ilari Kinnunen is originally from the Oulu region.
“I have worked in Rovaniemi as a priest for over 17 years
already. Currently I work as the chaplain for the Korkalovaara-Ounasjoki region.”

There are many youths and children coming into the
Scouts, but at the moment there is a shortage of adults as
instructors.
“There are already queues of 15 children, and more Scouts
would be interested. For us to be able to provide more
activities we need adult instructors, meaning mothers and
fathers to be involved.
This is weekly activity
run by volunteers,
and participation
only takes a couple
of hours a week”,
explains Rovaniemi
parish’s Scout work
leader Antti Pehkonen.
Ante Rautiainen,
the vice president of the
Arctic Circle Boy Scouts,
Reeta Peiponen, the president
of the Arctic Circle Girl Scouts and Antti Pehkonen, the
Scout work leader for the Rovaniemi parish, welcome mothers and fathers as instructors for Scouts. The proceeds from
the Christmas calendars sold by the Scouts are fully directed
towards the Scouts. Christmas calendars are available also
online and you can purchase them: www.adventtikalenteri.fi/en/

A SMALL, BUT ACTIVE LUTHERAN
CHURCH IN WESTERN ASIA

Hanna has been working as a missionary for the
Rovaniemi parish in Western Asia since 2014. Her work will
end at the end of this year.
“It was a long road to become a missionary. One big factor
in me taking the plunge was the Rovaniemi parish. I participated in parish activities already as a student in Rovaniemi.
Back then we went on a short
missionary trip to Russia.
That made the idea of
becoming a missionary more prominent
through the years.
After working for
a couple of years, I
decided to go.”
The local Lutheran church in
Western Asia acts
as a small minority,
surrounded by an Islamic
society. The Lutheran
church is restricted in some activities, but the church is public. This autumn, the first local
priest was ordained in the Lutheran church. The priest has
been baptised only four years ago.

4

28.10.2020 Pääsky

SYKSYN 2020
TUOMASMESSUT

Rovaniemen kirkossa klo 18

HENKILÖT | Antti Alatalo
Tällä palstalla ihmisten mietteitä ja kysymyksiä elämästä ja uskosta.
MERVI PURO

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

LEIRI PÄIHDERIIPPUVAISILLE
Norvajärven leirikeskuksessa 9 – 12.11.
Puheita, tiedon jakamista, aktiviteettejä ja yhdessä oloa.
Leiri on päihteetön ja järjestetään poikkeusolojen
ohjeita noudattaen.
Lähtö Rovaniemen kirkon parkkipaikalta ma 9.11. klo 9.30.
Norvajärveltä lähtö takaisin to 12.11. n. klo 13.
Leirimaksu 40€.
Ilmoittautuminen
viimeistään
30.10.
Ilmoittautuminen
viimeistään
23.10.
Tiedustelut
AnttiAntti
Härö,Härö,
040-7687606
Tiedustelut
diakoni
040-7687606.

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/

Isien ja lasten iltaa viettämässä Rovaniemen seurakunnan Paaniemen majalla Antti Alatalo lastensa kanssa.

Isien ja lasten illat
Rovaniemellä
YHTEENKUULUVUUS, luottamus, rakkaus, turvallisuus ja huolenpito. Mitä kaikkea siihen kuuluu? YHTEINEN AIKA ainakin, sillä kokemus siitä, että joku on
lähellä, vierellä, saatavilla on tosi tärkeää lapselle. Se on
tärkeää myös aikuiselle. Tästä on isien ja lasten illatkin
saanut alkunsa. Olen omilta lapsiltani kysellyt näin jälkikäteen, että mitkä ovat olleet parhaita hetkiämme heidän
lapsuutensa aikana ja aina sieltä on tullut vastaukseksi
nuo yhteiset hetket. Retket ja matkat tai muuten vain yhdessä olo pöytä- ja muut pelit ja hauskan pito. Retken ei
tarvitse toki olla matka Espanjaan. Teimme monet retket
sadan metrin päähän lähimetsään ja se riitti; yhteinen
hetki.
Samaa periaatetta olemme tässäkin toteuttaneet ja niinpä
olemme käyneet laavulla makkaranpaistossa Rovaniemen
seurakunnan leirikeskuksessa, jossa on pihaleikkien, uimisen ja saunomisen lisäksi taas paisteltu makkaraa. Luistelujuttujakin on tehty: Heppapuistossa, Tiedekeskus Pilkkeessä vietetty loistavaa aikaa, rumpujakin tehty ja soitettu sekä
uusimpana juttuna vietetty After Work -pitsailtaa MLL:n
perhetoimintakeskuksessa.

JOULUKERÄYS - APUA
VÄHÄVARAISILLE ROVANIEMELLÄ
* Diakonia-apua vähävaraisille annetaan ympäri
vuoden, mutta sen tarve korostuu usein joulunaikaan.
Koronavirus on tuonut mukanaan myös lisää
työttömyyttä ja taloudellista ahdinkoa.
* Keräämme nyt varoja työttömyydestä, velkakriiseistä
ja muusta hädästä, kuten sairastumisista johtuvaan
taloudelliseen ahdinkoon joutuneiden auttamiseksi.
* Apu välitetään Rovaniemen seurakunnan
diakoniatyöntekijöiden kautta mittatilaustyönä esim.
ruokaan, vaateisiin tai vaikkapa pesukoneen
hankintaan ja jouluun liittyvissä tarpeissa.
* Pienikin apu on tarpeen silloin, kun rahaa ei ole
lainkaan. Lahjoittamalla voit auttaa lähellä olevaa
lähimmäistäsi.
Tiedustelut diakoniatoimiston toimistosihteeri:
Aila Jäntti: 040-5830966
www.kotimaanapu.fi –sivuston kautta kerätään
avustusvaroja apua tarvitseville rovaniemeläisille 1.11.
- 31.12.2020

”

On ehkä vähän helpompi
lähteä tällaiseen valmiiksi
suunniteltuun tapahtumaan
kuin alkaa itse järjestämään
ja samalla näkee myös muita
lapsia ja isejä. Verkostoituminenkin on tärkeää.

Isien ja lasten ilta järjestetään loppuvuoden aikana vielä
keskiviikkona 25.11. klo 17–19, Vanhan torin puistossa (Heppapuisto), teemalla Isien ja lasten joulumaailma.
Kun on korona-aika, niin toimimme koronaturvallisesti,
vaikkakin kyseessä olisi ulkoilutapahtuma. Jos sinulla tai
lapsillasi on oireita, niin menethän testattavaksi. Tervetuloa
vaan mukaan!
Teksti: Markku Iso-Heiko
Kuva: Mervi Puro

”

On ollut mahtavaa seurata
vierestä, kuinka kivaa se
yhdessä puuhastelu onkaan.
Kun isän vuolema makkaratikku on maailman paras tai
kun on suoriuduttu jostain
leikkimielisestä tehtävästä.
HYVÄ ME on näkynyt
ilmeenä kasvoilta.
Kahdeksan eri tahoa on mahdollistanut iseille ja lapsille
laatuaikaa: Rovaniemen seurakunnan lapsi- ja perhetyö,
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri, Erityislasten Omaiset ELO ry, Lapin Ensi- ja turvakoti ry, Pelastakaa Lapset ry, Tiedekeskus Pilke, Liikun.com ja Yhden
Vanhemman Perheiden Liitto ry.
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KRISTITTY KUMMI | Markku Iso-Heiko

YHDEN VANHEMMAN
PEHEIDEN LIITON TOIMINTAA
ROVANIEMELLÄ 2020
JOUNI HAGSTRÖM

Keskusteluapua, vertaistukea, lakineuvontaa ja
toimintaa Rovaniemellä
Oma vertaisryhmä löytyy sekä lähivanhemmille
että etävanhemmille. Lisäksi eroinfon
puhelinpäivystäjät antavat mielellään neuvoja ja
apua ja tukea. Tietoa saa myös Eron ABC -illoissa
lapsen huollon ja tapaamisen sekä elatuksen
järjestämisestä. Eron ABC-illoissa on myös
asianajaja mukana. Yksin lasta odottavien ja yksin
lapsen saaneiden LEIJA-verkkoryhmä toimii myös
Chat-palveluna. Lisäksi järjestämme erotyöpajoja
lapsille ja nuorille. Toiminta on maksutonta eikä
vaadi jäsenyyttä. Teemme verkostoyhteistyötä
kunnan, seurakunnan ja järjestöjen kanssa.
Keväällä startti yhteistyökumppanin Tukinet 'n
alustalla chat-kokonaisuuksien sarjan, joissa
käsiteltiin muuttuvin teemoin niin yhden
vanhemman perheen vanhemmuutta, eroa,
jaksamista, sosiaalietuuksia,
totaaliyksinhuoltajuutta, voimavaroja,
erityislapsiperheen ainoana vanhempana olemista.
Chatit saivat mahtavan vastaanoton - kiitos kun
piditte meidät kiireisinä! Livetapahtumien rinnalla
jatkamme kuitenkin myös näitä ihania chatteja ja
toiveita teemoista saa myös kertoa meille.
Chatit: tukinet.net/teemat/vertaistukea-yhdenvanhemman-perheiden-vanhemmille/ryhmachatit/
Hip

VERTAISRYHMÄT:
– Innostuin huomattuani koordinaattorin paikan olevan auki. Ja kannatti! Vähän aikaa ensin mietin, että mitä tuo
yhden vanhemman perhe tarkoittaa. Minulle selvisi, että se on laaja käsite eli yksinhuoltajat, yhteishuoltajat, lesket,
totaaliyksinhuoltajat... Markku Iso-Heiko kuvailee.

Yhden vanhemman
perheiden liitosta
terveisiä!
YHDEN Vanhemman Perheiden Liitto (YVPL) on järjestö,
joka parantaa yksin lastensa kanssa elävien vanhempien
ja lasten sosiaalista, taloudellista ja oikeudellista asemaa
sekä vaikuttamaan lainsäädäntöön ja asenteisiin.
- Meillä on tarjolla vertaistukea, lakineuvontaa, leirejä,
retkiä, eroinfoa ja paljon muuta. Vanhemmuus kun ei katoa
mihinkään, vaikka esimerkiksi perhemuodot muuttuisivat,
Markku Iso-Heiko kertoo.
Yhden vanhemman perheiden liiton toiminnassa on hienointa vertaisuus ja ihmisläheisyys.
- Kaikkinensa ja se, että tätä tehdään ihmisistä itsestään
lähtöisin. Kun yhden vanhemman perheet ovat paikallisissa
yhdistyksissä ja niistä valitaan liiton hallituksen päättävä
väki, niin toiminta on sieltä kentältä suoraan juonnettu.
Asiantuntijuus lähtee suoraan perheistä. Tärkeitä ovat myös
yhteistyökumppanit eli verkostot, joiden avulla asiat hoituu
helpommin ja saamme enemmän aikaan yhdessä.
Ihannetilanne suomalaisessa yhteiskunnassa ja Lapissa
- Yhden vanhemman perheiden kannalta työllistymisen
parempi toteutuminen ja sitä myöten perheiden parempi
taloustilanne. Tähän vaikuttavat monet tekijät, kuten päivähoito ja työn joustavuus eli perhe- ja työelämän yhteensovittaminen.
SEURAKUNTA

ja YVPL - uusia tai
uusvanhoja yhteistyömuotoja?
- Voisimme
käynnistää kylillekin
tai kaupungin eri
alueille vertaisryhmiä
ja yhteistä toimintaa
sekä suunnitella
vertaisryhmän ajaksi
lapsille jotain muuta,
esimerkiksi kerhotoimintaa.
Isänpäivä merkitsee rakkautta niin
kuin hengellisyys ja

Yhden Vanhemman Perheiden olohuone
3.11. ja 17.11. ja 1.12. klo 17-19 sekä 10.11. ja 8.12.
klo 10-12 MLL:n perhetoimintakeskuksessa
(Pirkkakatu 2). Olet sitten yksin- tai yhteishuoltaja,
niin tule olkkariin, kun haluat jutella saman
mielisten ihmisten kanssa, jotka ymmärtävät mistä
puhutaan. Tai kun haluat vain huokaista ja juoda
vaikkapa kahvit lastenhoitajan touhutessa lastesi
kanssa. Toiminta on maksutonta. Lastenhoito
järjestetään tarvittaessa. Ilmoittaudu edellisen
viikon torstaihin mennessä tekstarilla, sähköpostilla
tai soita, 040 754 0026, markku.iso-heiko@yvpl.fi
Rovaniemen seudun yksin- ja yhteishuoltajat ry ja
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto
Olohuone eron kokeneille miehille
Torstaisin 12.11. ja 10.12. klo 17-19 (Kansankatu 13
A 28, 6 krs, käynti sisäpihan puolelta).
Kokoonnumme rentoutumaan sekä
keskustelemaan erosta, lapsista ja
vanhemmuudesta. Ota pyyhe, jos haluat saunoa.
Makkaraa, mehua ja kahvia on! Toiminta on
maksutonta, eikä vaadi jäsenyyttä. Ilmoittaudu
tekstarilla, sähköpostilla tai soita, 040 754 0026,
markku.iso-heiko@yvpl.fi

TAPAHTUMIA:

kristillisyys, joista Markku Iso-Heiko saa myös voimaa.
Markun perheessä vietetään isänpäivää perinteisesti.
- Meillä järjestetään isänpäivänkahvit. Saan vastaanottaa
kortit runoineen. Muistelemme lapsuutta yhdessä. Vanhemmuudessa palkitsevinta on nähdä lasten voivan hyvin. Haastavinta on osata tukea oikealla tavalla ja oikealla hetkellä.

PYHÄINPÄIVÄN lähestyessä

Pyhäinpäivänä muistellaan edesmenneitä läheisiä ja levähdetään.
- Minä saan voimaa ja minua maadoittaa parhaiten
läheiset ihmiset ja harrastukset. Pyhäinpäivänä minulle on
merkityksellistä muistella edesmenneitä ihmisiä, esimerkiksi
äitiäni ja veljeäni.

KRISTITTY kummi

- Minulla on kaksi aikuista kummilasta ja heillä on jo
omatkin lapset. Mukana ollaan elämässään!
Teksti: Noora Hietanen
Kuva: Jouni Hagström

Vanhempien eron ABC -illat
Keskiviikkoisin 4.11. ja 2.12. klo 17-19 MLL:n
Perhetoimintakeskuksessa (Pirkkakatu 2).
Illassa saa perustiedot lapsen huollon, tapaamisten
ja elatuksen järjestämisestä vanhempien eron
jälkeen.
Ilta on tarkoitettu eronneille tai eroaville
vanhemmille, heidän lähiverkostolleen sekä niille,
jotka työssään kohtaavat eroperheitä. Mukana
Antti Hyvösen asianajotoimistosta asianajaja Antti
Hyvönen.
Lastenhoito järjestetään tarvittaessa! Ilmoitathan
siis tulostasi etukäteen. Toiminta on maksutonta
eikä vaadi jäsenyyttä. Ilmoittaudu tekstarilla,
sähköpostilla tai soita, 040 754 0026,
markku.iso-heiko@yvpl.fi
Isien ja lasten ilta
Keskiviikkona 25.11. klo 17-19 Joulumaailman
Heppapuistossa (koronavarauksin).
Mukavaa yhteistä tekemistä kaikille Iseille ja lapsille.
Yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Lapin piiri, Pelastakaa Lapset ry, Erityislasten
Omaiset ELO ry, Yhden Vanhemman Perheiden
Liitto, Lapin ensi- ja turvakoti ry, Rovaniemen
seurakunta, Tiedekeskus Pilke.
Yhden Vanhemman perheiden Eroinfopäivystys:
020 774 9800 ma-to klo 10-16, ke klo 10-19.
(Puhelun hinta sis. alv 24 % matkapuhelimesta
0,0835 €/puh + 0,17 €/min)
Lisätietoja: Yhden Vanhemman Perheiden Liiton
Pohjois-Suomen aluetoimisto, aluekoordinaattori
Markku Iso-Heiko, 040 754 0026 tai
markku.iso-heiko@yvpl.fi
KORONA: Toiminnassamme otamme huomioon
koronan tarttumisen estämiseksi annetut suositukset ja pidätämme oikeudet peruuttaa tapahtumat tarvittaessa.
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NÄKÖKULMA
KOTISEURAKUNTAAN |
JOUNI HAGSTRÖM

Napapiirin Tyttöjen
lippukunnan johtaja
Reeta Peiponen,
Rovaniemen seurakunnan
partiotyönohjaaja Antti
Pehkonen ja Napapiirin
Poikien lippukunnan
varajohtaja Ante Rautiainen
toivottavat äidit ja isät
tervetulleiksi mukaan
partiolaisten ohjaajiksi.

Partiossa huutava pula
aikuisista ohjaajista
PARTIOON riittää hyvin nuoria ja lapsia, mutta tällä het-

Korona-aika toi
etäpartion
Koronavuosi on ollut poikkeuksellinen myös partiotoiminnassa.
– Kaikki keväälle suunniteltu toiminta jäi toteuttamatta,
eikä kesälläkään ollut lippukuntaleirejä tai isompia retkiä.
Koulujen alettua viikkotoimintaa saatiin käynnistettyä ja
voitiin toteuttaa pienten ryhmien retkiä ja leirejä, Pehkonen
kertoo.
Lokakuussa Napapiirin Tytöt ja Napapiirin Pojat toteuttivat Paavalniemessä syyslomaleirin sudenpennuille ja
seikkailijoille. Vanhempi partioväki vaelsi Luosto-Pyhän
maisemissa.
– Korona-aika on vaatinut kaikilta sopeutumiskykyä ja
joustavuutta sekä uusia ajatuksia. Haluamme järjestää toimintaa, mutta samalla on pidettävä mielessä, miten toimimme turvallisesti, Rautiainen sanoo.
Uutena toimintamuotona etäpartio on toiminut hyvin.
Suomen Partiolaisilta alkoi keväällä koronan myötä toimittaa tukimateriaalia, jolla ryhmät pääsivät käynnistämään
partiotoimintaa kodeissa.
– Lapset ovat tyytyväisiä, että harrastus ei ole katkennut
koronan aikana, Peiponen kertoo.

sina kaikille myös ensi vuonna.
Adventtikalenterin hinta on 10 euroa. Kalentereiden tuotto menee kokonaisuudessaan partiotoiminnan tukemiseen.
– Kalenterimyynnissä lapset oppivat myös, mitä merkitsee oman yhteisen hyvän eteen tekeminen, Antti Pehkonen
sanoo.
Pasi Kokko
JOUNI HAGSTRÖM

kellä on huutava pula aikuisista eli ohjaajista.
– Jo nyt ryhmiin jonottaa 15 lasta ja lisää partiolaisia olisi
tulossa mukaan, toteaa Napapiirin Tyttöjen lippukunnanjohtaja Reeta Peiponen.
– Jotta voimme laajentaa toimintaa, tarvitsemme erityisesti
aikuisia johtajia eli isiä ja äitejä mukaan. Tämä on vapaaehtoisvoimin vedettävää viikkotoimintaa ja osallistuminen
vie aikaa vain parisen tuntia viikossa, kertoo Rovaniemen
seurakunnan partiotyönohjaaja Antti Pehkonen.
– Jos aikuisella ei ole vielä kokemusta partiotoiminnasta, niin pyrimme saamaan hänet pariksi ”kokeneemmalle
konkarille”, jonka kanssa voi turvallisesti kasvaa mukaan
partiojuttuihin. On myös mahdollisuus päästä johtajakoulutukseen.
– Partiotoiminta antaa paljon myös aikuiselle, sanoo Napapiirin Poikien lippukunnan varajohtaja Ante Rautiainen.

– Omassa ryhmässäni annoin lapsille tehtäväksi käydä
vaikka eväsretkellä vanhempien kanssa takapihalla. Lapset
lähettivät minulle retkestä valokuvia ja videopätkiä.
– Partiolaisten ryhmät ovat aktiivisia, viikoittain säännöllisesti kokoontuvia. Sosiaalinen elämä koetaan tärkeäksi,
joten oli pakottava tarve saada kokoontua myös etänä,
Pehkonen kertoo.
– Oli hauska katsoa, kun tytöt ja pojat istuivat ruudun
ääressä etäkokouksissaan, partiohuivit kaulassaan.
– Hienosta osallistumisaktiivisuudesta kertoo, että tilasimme lippukuntiimme yli 70 partiomerkkiä osoituksena
suoritetuista etäkursseista.

Kalent
erin
v
osoitteoi ostaa
adven esta: www
ttikale
nteri.f.
i

Parasta
partiossa?
– Partiossa on parasta tekemällä oppiminen. Siitä mallista
saavat eniten irti niin lapset kuin me ohjaajatkin, Pehkonen tiivistää.
– Partiossa opitaan uusia taitoja. On ihana nähdä seitsemänvuotiaiden lasten hymy, kun he oppivat vuolemaan
puukolla, Peiponen toteaa.
Ante Rautiaisen mielestä partiossa parasta on yhteishenki,
yhdessä tekeminen ja yhteistyötaitojen oppiminen.
– Suuri osa kavereistani on partiosta. Olen myös oppinut
johtamista alettuani johtaa vartiota (toimintaryhmä partiossa).
– Vain taivas on rajana siinä, mitä partiossa voi tehdä.
Puukolla vuolemisesta puukon teroittamiseen, nahkatöiden
tai solmujen tekemistä, ruuanlaitosta ensiaputaitoihin, retkiselviytymistaidot ja jokamiehenoikeudet, Pehkonen poimii
muutaman esimerkin.

Adventtikalenteri
jälleen myynnissä
Partiolaisten lippukunnat hankkivat jälleen varoja
myymällä adventtikalentereita. Kalenterilla on pitkät ja
ansiokkaat perinteet: adventtikalentereita on myyty jo
vuodesta 1947. Kalenterin myyjät tunnistaa myyntipaikalla
partiohuivista.
Myynnistä saaduilla varoilla partiolaiset voivat pitää leirien, retkien ja ryhmän tarvikehankintojen hinnat kohtuulli-

Partiolaisten myymien adventtikalentereiden tuotto menee
kokonaisuudessaan partiotoiminnan tukemiseen.

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi partiolaiset noudattavat kalentereiden ovelta ovelle -myynnissä erityistä huolellisuutta toimien
Suomen Partiolaiset ry:n valtakunnallisten ohjeistusten mukaisesti.
Adventtikalentereita on myynnissä myös Partiotoimistossa, Ainonkatu 3:ssa. Adventtikalentereita on voinut ostaa verkkokaupasta
www.adventtikalenteri.fi jo muutaman vuoden ajan. Tänä
vuonna verkkokauppa on erityisen tärkeässä asemassa.
Kun asiakas ostaa kalenterin verkkokaupasta, pystyy hän osoittamaan tukensa haluamalleen lippukunnalle. Näin esimerkiksi
kauempana asuva sukulainen tai ystävä pystyy halutessaan
tukemaan tutun lapsen lippukuntaa.
Partiolaiset myyvät kalenteria 5.12. asti.
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Kuljetus Tavivaaran kappelille
Aki Hätinen, Tarja Huumonen ja Suvi Ylitolonen ovat yhdessä toteuttamassa Kynttiläiltaa Lähteentien pirtillä.

”Niin kauan kuin ihminen
elää, hänellä on toivoa”
TARJA HUUMONEN menetti poikansa Onni-Pekan
itsemurhan kautta kolme vuotta sitten.
– Edelleen kannan suurta surua poikani menettämisestä.
Hän elää silti elämässämme jokaikinen päivä. Juttelen hänen
kuvalleen ja kerron mitä on puuhattu.
Kriisityöntekijä Suvi Ylitolonen Lapin ensi- ja turvakodin Kriisikeskuksesta oli ensimmäinen ihminen, jonka
Huumonen kohtasi suurimman surunsa hetkellä.
– Hän on kulkenut rinnallani ensimmäisen vuoden ajan ja
nähnyt, miten suruista voi päästä eteenpäin.
Ylitolosen mukaan jokaisella on oma tapansa käsitellä
surua.
– Läheisensä menettäneen tilanteeseen liittyy paljon vaikeita tunteita: surua, kaipausta, ikävää, ehkä myös häpeää,
syyllisyyttä. Useimmiten puhuminen on hyvä lääke. Voidaan
yhdessä myös miettiä muita selviytymiskeinoja.
– Läheisen kuolema ei tarkoita rakkaasta ihmisestä luopumista, vaan uudenlaisen suhteen rakentamista läheiseen.
Rakas ihminen elää arjessa joka päivä, muistoissa, ajatuksissa. Ei tarvitse luopua, mutta suhde muuttaa muotoaan.

Maailmanlaajuinen
vastuu ehkäisemisessä
Kirkko ja seurakunta on perinteisesti ihmisten tukena
erilaisissa kriisitilanteissa.
– Itsemurha on kriisi sekä lähipiirille että valtakunnallisestikin. Itsemurhat ovat nuorten yleisin kuolinsyy, mutta siitä
puhutaan Suomessa edelleen melko vähän, toteaa kappalainen Aki Hätinen Rovaniemen seurakunnasta.
– Pietari sanoi, että ”hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta
mitä minulla on, sitä minä sinulle annan Jeesuksen Kristuksen nimessä”. Seurakunta tarjoaa tukeaan ihmisille, jotka
ovat menettäneet läheisensä tai joilla on muuten raskasta.
Apua voi saada esimerkiksi sururyhmien tai keskusteluavun
kautta.
– Itsemurhien ehkäisemisessä on maailmanlaajuinen
vastuu. Niitä voidaan ehkäistä tuomalla yhteen erilaisia
sektoreita ja sidosryhmiä, ja samalla vaikuttaa syihin, jotka
johtavat yhteisötasolla eristyneisyyden kokemukseen, toivottomuuden tunteeseen tai epävarmuuteen omasta tulevaisuudesta.
– Raamatun Saarnaajan kirjan mukaan ”niin kauan kuin
ihminen elää, hänellä on toivoa”. Kukaan ei saisi jäädä yksin
raskaiden tunteidensa ja ajatustensa kanssa, vaan olisi hyvä

löytää ihminen, jonka tuntee ja johon luottaa, tai sitten löytää ammattiapua tarjoavia tahoja, Aki Hätinen toteaa.
– Kriisikeskus palvelee ihmisiä hyvin erilaisissa kriisitilanteissa. Tulon syyksi riittää ihmisen oma tunne ja tarve
avun saamisesta vaikeassa elämäntilanteessa tai itsemurhan
ehkäisemisessä. Myös läheisen huoli riittää, Suvi Ylitolonen
sanoo.

Sururyhmä etänä
koko Lapin alueelle
Surunauha ry antaa vertaistukea itsemurhan kautta läheisensä menettäneille.
– Keskusteluapua puhelimitse. Voi saada yksilöllistä
vertaistukea tai ryhmätukea, kertoo Surunauhan ryhmänohjaajakoulutuksen käynyt Tarja Huumonen. Hän on myös
pitänyt luentoja surevan kohtaamisesta mm. poliisiammattikorkeakoulun opiskelijoille sekä toiminut vertaisena toisille
saman kokeneille.
– Alamme Kriisikeskuksen Suvin kanssa yhdessä vetää
sururyhmää laajemmin Lapin alueelle, etäyhteyksien kautta.
Tervetuloa mukaan.
– Viime keväänä vedin etäyhteydellä yhden sururyhmän.
Mukana oli kuusi äitiä, jotka olivat menettäneet lapsensa
itsemurhan kautta. Se oli hyvä ryhmä, Tarja Huumonen
kertoo.
Surunauha ry:n vuoden toinen valtakunnallinen Vertaistukiviikonloppu Vesova pidetään 20.-22. marraskuuta
Rovaniemellä.
Pasi Kokko
Tarja Huumosen, Suvi Ylitolosen ja Aki Hätisen ajatuksia
läheisen ihmisen menettämisestä, surusta ja toivosta kuullaan Radio RovaDeissä pyhäinpäivänä lauantaina 31.10.
klo 9.55-12.00. Radio Dein taajuudella 93,4 tai netissä:
radiot.fi /kanavat/radio-dei-rovaniemi

Keskusteluaikoja kriisityöntekijöille:
Kriisikeskus (Lapin ensi- ja turvakoti ry),
p. 040 5537 508, kriisikeskus@lapinentu.fi
(aikoja saatavilla ma-pe klo 8-18)

31.10. klo 15 pyhäinpäivän hartauteen.
Lähtö klo 14 Rovaniemen linja-autoaseman
kaukoliikenteen puolen tilauslaiturilta reittinä:
Linja-autoasema - Aallonkatu - Jätkänkynttilä Ranuantie- Kemijoen itäpuolentie-Tavivaarantie.
(Airport Express Rovaniemi Oy).
Paluu hartauden jälkeen samaa reittiä.
Menopaluukuljetuksesta veloitetaan 10,00 €/hlö
(alle 12 v. ei maksua). Maksuvälineenä toimivat
myös yleisimmät pankki- ja luottokortit.
Kuljetuksen ja hartauden aikana suositellaan
käytettävän maskia.

PYHÄINPÄIVÄ

la 31.10. seurakunnan alueella
Klo 10 Rovaniemen kirkossa messu
Klo 10 Meltauksen kappelissa messu
Klo 10 Jouttikeron kappelissa messu
Klo 10 Muurolan kappelissa hartaus
Klo 11 Sinetän kappelissa messu
Klo 13 Maijasen kappelissa messu
Klo 13 Korkalovaaran kappelissa messu
Klo 15 Ounasrinteen kappelissa hartaus
Klo 15 Tavivaaran kappelissa hartaus
Klo 16 Rovaniemen kirkossa hartaus
Klo 18 Rovaniemen kirkossa hartaus
Klo 18 Tavivaaran kappelissa konsertti
”Trasparente – Viulaja konserttilavalla”.
Virpi Räisänen, laulu ja viulu.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 20€
Klo 18 Auttin kappelissa messu

SURURYHMÄT

kokoontuvat 2021

Kynttiläilta itsemurhan tehneiden omaisille
Lähteentien pirtillä, Lähteentie 1, pidetään kynttiläilta
sunnuntaina 15. marraskuuta klo 19.00 alkaen.
Tilaisuus on avoin kaikille itsemurhan tehneiden
läheisille. Illan järjestäjinä toimivat muun muassa
Rovaniemen seurakunta, Lapin ensi- ja turvakoti sekä
Surunauha ry. Iltaan kuuluu kynttilöiden sytyttäminen
ajasta iäisyyteen siirtyneiden rakkaidemme muistolle
pirtin pihalla ja mahdollisuuksien mukaan pieni
kahvitarjoilu nuotion äärellä. Omaisten edustajan,
seurakunnan työntekijöiden ja kriisityöntekijöiden
puheenvuoroja pidetään pirtin sisätiloissa. Illan aikana
kuullaan myös kaunista musiikkia. Tilaisuuden jälkeen on
mahdollisuus jäädä keskustelemaan kahden kesken
jonkun kriisityöntekijän kanssa. Tilaisuus on avoin
kaikille, joita tilaisuuden luonne puhuttaa.

Tilaisuudesta voi kysyä tarkemmin Rovaniemen
seurakunnan kappalaiselta Aki Hätiseltä p. 040 6216 474
tai Tarja Huumoselta p. 040 5133 689.
Tervetuloa mukaan tilaisuuteen, joka toivon mukaan
antaa matalan kynnyksen osallistumiselle.

SURURYHMÄ LÄHEISENSÄ MENETTÄNEILLE
maanantaisin klo 18-19.30: 15.3., 22.3., 29.3., 12.4. ja 19.4.
seurakunnan perheneuvonnan tiloissa Maakuntakatu 7.
Ohjaajina sairaalapappi Sanna Kierivaara ja
diakoniatyötekijä Marja-Leena Kivilompolo.
Ryhmään otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 6 osallistujaa.
Ilmoittautuminen Sanna Kierivaara 040-7363356.

SURURYHMÄ PERHEILLE
jossa toinen vanhemmista on kuollut ja jossa on alaikäisiä
lapsia. Vanhempien ryhmää ohjaavat sairaalapappi Sanna Kierivaara
ja diakoniatyöntekijä Marja-Leena Kivilompolo.
Lasten ryhmää lastenohjaajat Susanna Jokela ja Soile Yliniva.
Kokoontuu maanantaisin 25.1.-22.2. klo 17.30-19.30
Ounasrinteen kappelin huoneistossa.
Ilmoittautuminen 13.1. mennessä Sanna Kierivaara 040-7363356.

www.rovaniemenseurakunta.fi
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MILLOIN ÄÄNESTÄMÄÄN?
Kirkkoherranvaali Rovaniemen
kirkossa sunnuntaina 8.11.2020.
Ennakkoäänestys 2.-6.11.2020.
Äänestää voi viimeistään
30.8.2020 Rovaniemen
seurakuntaan liittynyt
viimeistään äänestyspäivänä
18 vuotta täyttänyt.

KIRKKOHERRANVAALIEHDOKKAAT ESITTÄYTYVÄT!
Kirkkoherranvaali Rovaniemen kirkossa su 8.11.2020. Ennakkoäänestys 2.-6.11.2020.
Äänestää voi viimeistään 30.8.2020 Rovaniemen seurakuntaan liittynyt
viimeistään äänestyspäivänä 18 vuotta täyttänyt.
>> Ehdokkaiden viimeinen haastattelupaneeli suorana
1.11. klo 18-20 www.virtuaalikirkko.fi -kautta. <<

HANNA KUUSELA
>> 1. VAALISIJA
Kuka olet ja mistä tulet?
Olen Hanna Kuusela ja toimin Sodankylän seurakunnan
kirkkoherrana sekä Lapin rovastikunnan lääninrovastina.
Virkaurani on 22 vuotta ja muutama kuukausi päälle eli
kesästä 1998. Sodankylässä olen tehnyt koko tähänastisen
virkaurani.

Mikä on kirkkoherra ja mitä
hän tekee työkseen?
Kirkkoherra on paikallisseurakunnan johtaja, jonka johtajuuteen sisältyy monia ulottuvuuksia. Hän on myös hengellinen
johtaja. Kirkkoherra vastaa siitä millä tavalla hänen johtamansa seurakunta tuo evankeliumia, kirkon sanomaa, kristinuskon ydintä tässä ajassa ja tämän ajan ihmisille eläväksi.
Vastaa toiminnasta ja tavoitteista sekä niiden toteutumisesta.
Suunnittele ja visioi yhdessä työntekijöiden kanssa. Kirkkoherra on myös henkilöstöjohtaja ja nimenomaan ihmisten
johtaminen omassa työyhteisössä on hyvin tärkeä asia.
Kirkkoherra on arvojohtaja ja yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka toimii hyvässä yhteistyössä muiden verkostojen
ja toimijoiden kanssa. Voi sanoa, että se mitä kirkkoherra
on mieltä, miten hän seurakuntaa johtaa ja millaiset kasvot
hän seurakunnalle antaa, on hyvin merkityksellistä omalla
paikkakunnalla ja seutukunnassa.

Miksi kirkkoherranvaali on tärkeä
ja miksi kannattaa äänestää?
Kirkkoherranvaali on tärkeä, koska tässä pääsee seurakuntalainen suoraan vaikuttamaan siihen, kuka ja millainen
johtaja tulee kotiseurakuntaan johtamaan tuleviksi ajoiksi.
On otettava selvää ehdokkaista, mietittävä kenen ajatukset,
vakaumus ja arvot sopivat omaan ajatusmaailmaan. Vain
äänestämällä voi vaikuttaa. Ajattelen näin, että kun valinta
on tehty, eikä ole antanut ääntään; on aika turha valittaa lopputuloksesta.

”Elämässä on värit
ja monia muita
vaihtoehtoja kuin
äärilaidat.”

Miksi kannattaa
äänestää juuri sinua?
Suosittelen lämpimästi äänestämään minua, koska olen
kokenut pappi ja kirkkoherra 13 vuoden ajalta. Lisäksi olen
lääninrovastin tehtävissä, eli on tullut myös laajempaa johtamiskokemusta oman rovastikunnan seurakuntien kanssa.
Olen nainen parhaassa iässä, varhaiskeski-ikäinen. Minulta
löytyy niin elämänkokemusta kuin työkokemusta sekä
suhteellisuudentajua. Nimenomaan käsitys siitä, että seurakunnassa eikä missään muuallakaan ole vain mustaa ja valkoista. Elämässä on värit ja monia muita vaihtoehtoja kuin
äärilaidat. Kirkon ajattelussa on liikaa sitä oikeassa olemista
ja äärilaitojen paukuttelua.
Minua kannattaa äänestää sen tähden, että Rovaniemen
seurakunta saisi kohtuullisen, lämpimällä ja inhimillisellä,
mutta määrätietoisella tavalla seurakuntaa tätä aikaa päin
johtavan kirkkoherran.

Kaikki vaaleista: www.rovaniemenseurakunta.fi

>>

Katso koko esittely osoitteesta:

bit.ly/3nRBGR3
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TUOMO TÖRMÄNEN
>> 2. VAALISIJA
Kuka olet ja mistä tulet?

Miksi kirkkoherranvaali on tärkeä
ja miksi kannattaa äänestää?

Olen Tuomo Törmänen ja toimin tällä hetkellä Taivalkosken
seurakunnan kirkkoherrana ja Koillismaan rovastikunnan
lääninrovastina. Olen Suomen nuorin kirkkoherra, 35-vuotias. Kirkkoherrantyön lisäksi olen myös kirkkohistorian
tutkija, perheenisä ja puoliso. Pappina olen toiminut kesäkuusta 2009 saakka, toki välillä tehnyt tutkijan työtä. Kuusamon seurakunnassa olin pastorina nelisen vuotta ja viimeiset kuusi vuotta Taivalkosken seurakunnan kirkkoherrana.
Ennen pappisvuosia olen toiminut eri puolella Suomea
useissa seurakunnissa kesäteologina ja tietenkin kotiseurakunnassa monissa ei nuorisotyön tehtävissä.

Kirkkoherranvaalissa seurakuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millainen oma kotiseurakunta Rovaniemellä
on tulevaisuudessa. Onko katse enemmän ja rohkeasti tulevaisuudessa vai enemmän menneisyydessä.
Kirkkoherranvaali on aina omalla tavallaan linjavaali ja
minusta tuntuu, että tällä kertaa Rovaniemen kirkkoherranvaali on erityisellä tavalla linjavaali. Sen vuoksi olisi hyvin
tärkeää, että mahdollisimman moni seurakuntalainen äänestäisi, jotta mahdollisimman monen ääni ja näkemys tulisi
kuulumaan. Uusi kirkkoherra voisi olla mahdollisimman laajasti kaikkien rovaniemeläisten oma kirkkoherra.

Mikä on kirkkoherra ja mitä
hän tekee työkseen?

Miksi kannattaa
äänestää juuri sinua?

Kirkkoherra on seurakunnan johtaja ja ennen kaikkea hengellinen johtaja. Kirkkoherra ei ole seurakunnan talousjohtaja, ei varsinaisesti hallintojohtaja eikä kiinteistöjohtaja.
Tärkein tehtävä mielestäni on ajatella, tukea, rohkaista ja
kannustaa. Kirkkoherra linjaa seurakunnan tulevaisuutta,
sitä millainen seurakunta Rovaniemellä tulevaisuudessa
on. Kirkkoherra toimii nimenomaan seurakunnan johtamistyössä toisten työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten kanssa. Tehtävänä on luoda hyvää yhteishenkeä, tulevaisuuden uskoa, rohkeutta katsoa tulevaisuutta
avoimin silmin luottavaisesti ja nähdä ne monet mahdollisuudet mitä seurakunnan tulevaisuudessa on edessä.
Kirkkoherran rooli seurakunnan tulevaisuuden rakentamisessa on hyvin keskeinen. Toki täytyy olla myös jämpti,
selkeä ja johdonmukainen hallintoihminen sekä hyvä, taitava ja rohkaiseva esimies, joka ymmärtää seurakunnan
kokonaisuutta. Kirkkoherra on ennen kaikkea seurakunnan
ja seurakuntalaisten palvelija.

Olen vahvasti uuden sukupolven kirkkoherra, en pelkästään
nuoren ikäni vuoksi. Minulla on vahva kirkkoherran kokemus. Tiedän mitä kirkkoherra tekee, mitkä ovat kirkkoherran vastuut ja velvollisuudet. Minulla on vahva johtamiskoulutus, poikkeuksellisen vahva teologinen koulutus ja ensi
keväänä on tarkoitus väitellä teologian tohtoriksi.
Kirkkoherrana olen ennen kaikkea yhteistyön luoja ja
mahdollistaja. Minulle on erityisen tärkeää, että seurakunnassa kirkkoherra, työntekijät, luottamushenkilöt ja seurakuntalaiset toimivat yhdessä ja osallisuus voisi mahdollisimman hyvin toteutua. Seurakunta on minulle hengellinen
yhteisö- ja koti. Tahtoisin toimia kaikkien rovaniemeläisten
kirkkoherrana, en vain jonkin pienen rajatun ryhmän.
Minulla uuden sukupolven rohkeana ja innostuneena kirkkoherrana on halu viedä tätä seurakuntaa kohti tulevaisuutta
niin, että meille toteutuu Raamatun sana, mitä Jumala tahtoo:
”Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon”. Tulevaisuus on
mahdollisuuksia täynnä; kohdataan se yhdessä rohkeasti.

”Tulevaisuus on
mahdollisuuksia
täynnä; kohdataan
ne rohkeasti.”

>>

Katso koko esittely osoitteesta:

bit.ly/3nXQIoC

ILARI KINNUNEN
>> 3. VAALISIJA
Kuka olet ja mistä tulet?
Olen Ilari Kinnunen ja alun perin lähtöisin Oulun seudulta.
Pappina olen toiminut Rovaniemellä jo yli seitsemäntoista
vuotta. Tällä hetkellä toimin Korvalovaara-Ounasjoen
alueen kappalaisena.

kirkkoherra hoitaa työnsä hyvin, niin asiat toimivat ja paljon
hyvää syntyy. Äänestämällä voi vaikuttaa siihen, että kirkkoherran tehtävään valitaan sellainen henkilö, joka pystyy
tehtävät parhaiten hoitamaan.

Mikä on kirkkoherra ja mitä
hän tekee työkseen?

Miksi kannattaa
äänestää juuri sinua?

Kirkkoherra on pappi, jonka erityinen tehtävä on johtaa
koko seurakuntaa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että kirkkoherra huolehtii yhdessä luottamushenkilöiden kanssa,
että seurakunnan työntekijöillä on hyvä tehdä töitä ja työn
edellytyksistä huolehditaan.
Hengellisissä asioissa on myös tärkeää, että kirkkoherra
läsnä seurakunnan jumalanpalveluselämässä. Kirkkoherra
luo omalla toiminnallaan hyvää ja turvallista ilmapiiriä seurakuntaan, työpaikalle ja kaikkeen toimintaan.

Yhtenä vahvuutenani on se, että olen ollut tällä paikkakunnalla sen verran kauan, että tunnen talon ja paikkakunnan.
Seurakunnan hallintokin on minulle tuttua. Tietysti ihmisetkin tuntevat minut hyvin. On myös vahva tuntemus siitä,
että he ovat oppineet luottamaan minuun. Tykkään innostaa
ja kannustaa ihmisiä - innostun kyllä itsekin helposti. Yhteistyötaidot ovat todella tärkeitä kirkkoherran tehtävissä. Psykologisissa testeissä minulle annettiin hyvä lausunto siitä,
että ominaisuuksieni puolesta sopisin hyvin isomman organisaation johtotehtäviin.

”Yhteistyötaidot
ja luottamus ovat
tärkeitä kirkkoherran
tehtävissä.”

Miksi kirkkoherranvaali on tärkeä
ja miksi kannattaa äänestää?
Seurakunta on merkittävä toimija ja kaupungissa. Meillä on
140 työntekijää ja iso joukko vapaaehtoisia seurakuntalaisia, joiden kanssa teemme paljon hyvää. Kirkkoherra on tärkeä lenkki tässä toimintaketjussa. Eli jos kirkkoherra hoitaa
työnsä huonosti, niin se alkaa näkymään kaikessa, mutta jos

>>

Katso koko esittely osoitteesta:

bit.ly/2STWNUJ

Ehdokkaista on paljon materiaalia seurakunnan kotisivuilla niin lehtileikkeenä kuin video - ja äänitallenteina. Tutustu!
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OHJEITA VAALEIHIN
JA KUULUTUKSET

KUULUTUS
Rovaniemen seurakunnassa toimitetaan sunnuntaina 8.11.2020 kirkkoherranvaali. Kirkkoherranvaali alkaa Rovaniemen kirkossa 8.11.2020 klo 10 alkavan
jumalanpalveluksen jälkeen ja päättyy klo 20. Kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys tapahtuu Rovaniemen kirkossa osoitteessa Yliopistonkatu 2, 96100
Rovaniemi alkaen maanantaina 2.11.2020 ja päättyen perjantaina 6.11.2020

Vaalipäivä
Rovaniemen seurakunnan kirkkoherranvaalin varsinainen
äänestyspäivä alkaa Rovaniemen kirkossa sunnuntaina
8.11.2020 klo 10 alkavan jumalanpalveluksen jälkeen
jatkuen klo 20 asti. 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. Tervetuloa!

Äänestysohjeita
Ennakkoäänestys ja kotiäänestys toimitetaan Rovaniemen
seurakunnassa 2.-6.11.2020 klo 9-18 vaalilautakunnan
ilmoituksen mukaisesti. Äänioikeus on viimeistään 1. vaalipäivänä (8.11.2020) 18 vuotta täyttävällä kirkon jäsenellä,
jolla on kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suomessa ja
joka on merkitty kyseisen seurakunnan jäseneksi viimeistään 70 päivää ennen vaaleja eli 30.8.2020.

Kirkkoherranvirasto
työskentelee kirkossa

joka päivä klo 9-18. Tämän lisäksi ennakkoäänestää voi seuraavissa paikoissa:

Vt kirkkoherra Kari Yliräisänen ja vs kirkkoherra Heini
Kesti on tehnyt viranhaltijapäätöksen, että kirkkoherranvirasto työskentelee ennakkoäänestysviikolla 2.-6.11.2020
myös Rovaniemen kirkossa. Näin siksi, ettei ennakkoäänestystä voi järjestää turvallisuus- ja hygieniamääräysten
mukaisesti väliaikaisissa kirkkoherranviraston tiloissa
osoitteessa Koskikatu 10.

klo 14-16.30. Sinetän kappeli (Kittiläntie 2177, 97220 Sinettä) 3.11.2020

Auttin kappeli (Kuusamontie 7240, 97655 Autti) 2.11.2020 klo 15-16.30
Viirin seurakuntatalo (Kappelinpolku 6, 97625 Vanttauskoski) 2.11.2020 klo
17.30-19. Meltauksen kappeli (Kittiläntie 5615, 97340 Meltaus) 3.11.2020
klo 17.30-19. Muurolan kappeli (Kirkkokumpu 1, 97140 Muurola) 5.11.2020
klo 11.30-13. Jouttikeron kappeli (Hangasjärventie 24, 97530 Ylinampa)
5.11.2020 klo 15-16.30. Ounasrinteen kappeli (Saaruantie 3, 96440 Rovaniemi) 2.-5.11.2020 klo 16-19. Korkalovaaran kappeli (Vaaranlammentie 3,
96500 Rovaniemi) 2.-5.11.2020 16-19. Aapakirkko (Aapatie 6, 96910 Rovaniemi) 2.-5.11.2020 klo 16-19. Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia
on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspai-

Kotiäänestys

kalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan ennak-

Kirkkoherranvirastosta voi tilata kotiäänestyksen 30.10.2020
klo 16 asti numerosta 016 3355200 äänioikeutettu, jonka
kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän
pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan.
Rovaniemen seurakunnan tilaisuuksissa noudatetaan
hygienia- ja turvasääntöjä. Pääsääntöisesti seurakunnan sisätiloissa käytetään aina kasvomaskia.

tava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirk-

koäänestysviikon aikana. Hänen tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitetkoherranvirastoon viimeistään 30.10.2020 ennen klo 16 puhelinnumeroon
016-33 55 200. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon
tuesta annetussa laissa /937/2005 tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen
ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta ja Rovaniemen
seurakunnan kotisivuilta www.rovaniemenseurakunta.fi
Rovaniemellä 23.10.2020
Rovaniemen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
puheenjohtaja Ville-Pekka Jokela.

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

15.00-16.30 Auttin kappeli
17.30-19.00 Viirin seurakuntatalo

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

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
16.00-19.00 Aapakirkko,
Korkalovaaran kappeli,
Ounasrinteen kappeli
9.00-20.00 kotiäänestys

pe 6.11. 9.00-18.00 Rovaniemen kirkko
9.00-16.00 kotiäänestys
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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.
Rovaniemen seurakunnan tilaisuuksissa noudatetaan hygienia- ja turvasääntöjä. Tilaisuuksien osallistujamäärät voivat muuttua pienemmiksi ja tapahtumia saatetaan joutua siirtämään
sisätiloista ulkoilmaan. Tilaisuuksia
saatetaan joutua perumaan myös viime hetkellä. Pääsääntöisesti seurakunnan sisätiloissa käytetään aina
kasvomaskia ja ruoka- ja juomatarjoilut järjestetään ulkona.
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.

KESKIKAUPUNKI
La 31.10. klo 10 Pyhäinpäivän messu
kirkossa.
Klo 15 kuljetus Tavivaaran kappelille
Pyhäinpäivän hartauteen.
Klo 16 ja klo 18 Pyhäinpäivän hartaus
kirkossa.
Klo 18 Tavivaaran kappelissa konsertti
Trasparente – Viulaja konserttilavalla.
Virpi Räisänen, laulu ja viulu. Vapaa
pääsy, käsiohjelma 20€.
Su 1.11. klo 16 kirkossa OMA-messu,
klo 18 kirkkoherraehdokkaiden vaalipaneeli kirkossa.
Ma 2.-pe 6.11. klo 9-18 kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys ja kotiäänestys seurakunnassa.
Pe 6.11. klo 19 kirkossa Sopraanojen
konsertti. Pirkko Vuoti-Vainikka, Irma
Pakarinen, Kati Kanto ja Riikka Jalkanen, laulu. Säestää Maie Kuusik.
Vapaa pääsy.
Su 8.11. klo 10 kirkossa pidettävän
messun jälkeen Rovaniemen seurakunnan kirkkoherranvaali jatkuen
klo 20 asti.
To 12.11. klo 19 kirkossa Lapin musiikkiopiston Taru Tervamäen ja Anna
Rainion viululuokkien
konsertti. Vapaa pääsy.
Pe 13.11. klo 12.15 kirkossa Lapin
sotilassoittokunnan lounaskonsertti.
Vapaa pääsy.
Su 15.11. klo 17 OMA-messu kirkossa.

Klo 19 Kynttiläilta itsemurhan tehneiden omaisille Lähteentien pirtillä,
Lähteentie 1.
Pe 20.11. klo 19 kirkossa Lapin sotilassoittokunnan konsertti. Vapaa
pääsy.
La 21.11. klo 17 ja klo 19 kirkossa
Jousiyhtye Auroran konsertti. Vapaa
pääsy, käsiohjelma 10 €.
Su 22.11. klo 18 kirkossa Tuomasmessu.
Ti 24.11. klo 19 kirkossa Lapin musiikkiopiston Maiju Roineen piano-oppilaiden Kaamoskonsertti. Vapaa pääsy.
To 26.11. klo 19 kirkossa Lapin musiikkiopiston huilistien konsertti, Laura
Raudaskosken ja Katri Ristolaisen
oppilaat. Vapaa pääsy.
La 28.11. klo 15 Joulukonsertti
kirkossa, Naiskuoro Vocaliisat.
Pääsylippu 20 €.
Su 29.11. klo 17 OMA-messu kirkossa.
Klo 18 adventtivesper kirkossa, Topi
Litendahl, Joona Saraste, Laura
Alasaarela, Rovalan kuoro.
Ti 1.12. klo 17 ja klo 19.30 kirkossa
hyväntekeväisyysjoulukonsertti. Petrus Schroderus, laulu, säestää Tetyana
Kushniruk. Pääsylippu 15 € ennakkoon tiketti.fi ja ovelta mikäli lippuja
jäljellä. Katseluoikeus virtuaalikonserttiin 5 -7 €.

KORKALOVAARA
To 29.10. klo 13 kappelilla omaishoitajien päiväkahvit.
Pe 30.10. klo 19 Lapin musiikkiopiston Wanhan musiikin konsertti kappelissa. Vapaa pääsy.
La 31.10. Klo 13 kappelissa Pyhäinpäivän messu. Kirkkokahvit.
Su 1.11. klo 13 kappelissa messu.
Kirkkokahvit.
To 5.11. klo 13 kappelilla yksinasuvien
päiväkahvit.
Su 8.11. klo 13 kappelissa messu.
Kirkkokahvit.
Su 15.11. Klo 13 kappelissa messu.
Kirkkokahvit.
Su 22.11. Klo 13 kappelissa messu.
Omaishoitajien kirkkopyhä. Kirkkokahvit.
La 28.11. klo 19 kappelissa konsertti
Metsänpeitto – Meriheini Luoto.
Pääsylippu.
Su 29.11. Klo 13 kappelissa messu.
Kirkkokahvit.

OUNASJOKI
La 31.10. Pyhäinpäivän messu klo 10

Meltauksen, klo 11 Sinetän ja klo 13
Maijasen kappelissa. Kirkkokahvit.
Su 15.11. klo 11 Sinetän kappelissa
messu. Kirkkokahvit.
Klo 10 Meltauksen kappelissa messu.
Kirkkokahvit.
Ti 24.11. klo 18 Meltauksen kappelissa Virsikirja tutuksi –ilta. Kahvit.
Pe 27.11. klo 19 Meltauksen kappelissa konsertti Metsänpeitto – Meriheini
Luoto. Pääsylippu.
Su 29.11. klo 11 Sinetän kappelissa
perhekirkko. Kirkkokahvit.

OUNASVAARA
La 31.10. klo 15 kappelilla Pyhäinpäivän hartaus.
To 5.11. klo 18 kappelissa Kappeli-ilta.
La 7.11. klo 17 kappelissa varhaisnuorten Donkkis Big Night.
Su 8.11. klo 15 messu kappelissa.
La 14.11. klo 9-11 kappelin Herrankukkarossa Äitien aamun lepohetki.
Su 29.11. klo 15 kappelissa Pyhät Meiningit-perhemessu ja -tapahtuma.

ALAKEMIJOKI
La 31.10. klo 10 kappelissa Pyhäinpäivän hartaus.
Pe 6.11. klo 17 kappelissa varhaisnuorten Donkkis Big Night.
Su 15.11. klo 15 kappelissa Pyhät Meiningit-perhemessu ja -tapahtuma.
To 19.11. klo 17.30 Kappeli-ilta kappelissa. Ilta alkaa Hirvaan diakoniakylätoimikunnan tarjoamalla kahvilla
ruokapankin työn tukemiseksi.
Su 29.11. klo 10 kappelissa messu.

YLÄKEMIJOKI
La 31.10. klo 18 Auttin kappelissa
Pyhäinpäivän messu.
Su 29.11. klo 10 Auttin kappelissa ja
klo 12 Viirin kappelissa messu.

SAAREN-NAMMANKYLÄT
La 31.10. klo 10 Jouttikeron kappelissa Pyhäinpäivän messu.
Su 1.11. klo 11 Aapakirkossa messu.
To 5.11. ja 19.11. klo 18 Aapakirkossa
Virsikirja-tutuksi lauluilta.
Su 8.11. klo 11 Aapakirkossa messu.
Su 15.11. klo 11 Aapakirkossa messu.
Su 22.11. klo 11 Aapakirkossa lastenkirkko ja klo 13 Jouttikeron kappelissa
messu.
Su 29.11. klo 11 Aapakirkossa ja
klo 13 Jouttikeron kappelissa messu.

HELMIKAMMARI

Muurolan kappelin puuroaamut koronarajotteiden vuoksi
peruttu vuoden 2020 loppuun. Uutena palveluna kerhon
jälkeen saatavana päivän keittoannos kotipakettiin. Lisäksi
K-marketin lahjoittaman ylijäämäruuan jakoa yhdessä
keittoannoksen kanssa klo 11.30-12.30.

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

Rovaniemen seurakunnan diakoniatyö jakaa
jouluavustuksia vähävaraisille sekä
koronan takia ahdinkoon
joutuneille

Haku
marraskuussa

Joulu

apua!

Pohjolankatu 4, käynti torin puolelta.
Avoinna ma-to klo 10–14.

Helmikammarin
Helmikaupassa myytävänä
villasukkia ja -lapasia
sekä muita käsitöitä!
Tuotto seurakunnan
diakoniatyön kautta
vähävaraisten auttamiseen.

Tervetuloa!

Ota yhteyttä alueesi
diakoniatyöntekijään !
Saat tarkemmat
ohjeet

Muista myös joulukeräys
www.kotimaanapu.fi

www.rovaniemi.fi
tai
info 016-335511

Avustukset
jaetaan
joulukuussa
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Kirkkoherraehdokkaat
esittäytyvät!
Kirkkoherranvaali Rovaniemen kirkossa
su 8.11.2020. Ennakkoäänestys 2.- 6.11.2020.
Äänestää voi viimeistään 30.8.2020 Rovaniemen seurakuntaan liittynyt viimeistään äänestyspäivänä 18 vuotta täyttänyt.
Nuorten vaikuttajaryhmän eli Bossien
kysymykset kirkkoherraehdokkaille ja
heidän vastauksensa:

1) Seurakunnassamme ei tähän
asti ole voinut vielä rippikoulun
aikana osallistua ehtoolliselle.
Mitä mieltä olet; kuuluuko
ehtoollinen rippikouluun vai
vasta konfirmaatiopäivään?
HANNA KUUSELA : Ehtoollinen voi
kuulua jo rippikouluun. Mielestäni tätäkin
asiaa on hyvä opiskella ja tavallaan harjoitella yhdessä, turvallisesti. Rippikoululaiset voivat yhdessä, rippikoulun opettajien
johdolla. osallistua ehtoolliselle esimerkiksi jaksolla, jonka aikana tutustutaan
seurakunnan toimintaan. Osallistumista
on tietenkin edeltänyt ehtoollista ja sen
merkitystä koskeva opetus.
TUOMO TÖRMÄNEN: Johtamassani
seurakunnassa rippikoululaisilla olisi mahdollisuus osallistua ehtoolliselle
yhdessä rippikouluryhmän kanssa heti
ehtoollisopetuksen saamisen jälkeen eli
jo rippikoulun aikana. Koska ehtoollinen kuuluu mielestäni samalla tavalla
kaikille seurakuntalaisille, ei ole mitään
syytä estää rippikoululaisten ehtoolliselle
osallistumista. Kannustan rippikoululaisia
ja kaikkia nuoria osallistumaan messuun
ja ehtoolliselle.
ILARI KINNUNEN: Rippikouluryhmien
opettajat voisivat meilläkin saada vapauden
harkita, tarjotaanko nuorille mahdollisuus
osallistua ehtoolliselle rippikoulun aikana.
Tämä on yleinen käytäntö muualla, ja voisi
meilläkin toteutua, kun ryhmä on vähän
kasvanut yhteen ja ehtoollisen merkitystä
on yhdessä opittu. Hyvä vaihtoehto on
myös säästää ehtoollinen juhlavaan konfirmaatioon.

2) Mikä on ollut siisteintä,
mitä olet tehnyt
nuorisotyön merkeissä?
KUUSELA : Ellei siisteintä, niin ehdottomasti ainakin hauskinta on ollut erilaisten
pelien äärellä. Esimerkkeinä mainittakoon
sähly ja Uno-tyyppiset korttipelit, joissa
yleensä olen seurueen huonoin mutta
äänekkäin.
TÖRMÄNEN: Nuorena oli aivan mahtavaa olla isosena rippileireillä ja monilla
muilla leireillä. Edelleen olen sitä mieltä,
että isosen tehtävä on seurakunnan siistein
tehtävä, ehkä jopa kaikkein merkittävin.
Nuorten kanssa on aina mukava jutella,
ehkä vähän väitellä ja vaikkapa pelata
lautapelejä.
KINNUNEN: Nuorten kanssa on mukava

pohtia elämää ja uskoa, erityisesti retkillä
ja leireillä! Tulee mieleen nuoria, joiden
kohdalla on tuntunut, että yhdessä kuljettu matka on ollut merkityksellinen. Nyt
juuri tuntuu todella hienolta, että saamme

Tutustu ehdokkaiden videoihin:

nuorille oman tilan Korkalovaaran kappelin asunnolle.

3) Miksi seurakunnan
nuorisotyö on tärkeää?
KUUSELA : Nuoret ovat tärkeitä! Heidän
kasvunsa ja kehityksensä tukeminen
kuuluu myös seurakunnalle, lämpimässä ja
hyväksyvässä ilmapiirissä. Keskusteluapu,
tuki ja tuttujen aikuisten läsnäolo ovat
avainasemassa herkkää kehitysvaihetta
elävälle, omaa elämää, uskoa ja arvojaan
miettivälle nuorelle.
TÖRMÄNEN: Nuoret eivät ole pelkästään
seurakunnan tulevaisuus vaan tärkeitä
tässä ja nyt. Nuorilla tulee olla mahdollisuus omassa kotiseurakunnassa viettää
aikaa yhdessä, pohtia uskonkysymyksiä
turvallisessa ympäristössä ja kantaa vastuuta. Nuorten todellisia mahdollisuuksia
vaikuttaa seurakunnan päätöksentekoon ja
tulevaisuuteen tulisi vahvistaa ja nuorten
edustajat tulisi ottaa mukaan kaikkiin
seurakunnan päätöksentekoelimiin.

Vaalisijalla 1 Hanna Kuusela: bit.ly/3nRBGR3

KINNUNEN: On todella tärkeää, että
nuorille syntyy seurakunnan toiminnassa
unohtumattomia kokemuksia, jotka kantavat elämässä eteenpäin. Yhdessä tekeminen turvallisessa ilmapiirissä vahvistaa
itsetuntoa, ja syntyy herkästi läpi elämän
kestäviä ystävyyssuhteita. Seurakunnan
antama tuki ja turva saattavat tulla mieleen
myöhemminkin elämässä, kun apu on
tarpeen.

4) Mikä merkitys seurakunnalla
on ollut (lapsuudessasi ja)
nuoruudessasi?
KUUSELA : Kävin pienenä seurakunnan
kerhoa ja myöhemmin riparin, kun se tuli
ajankohtaiseksi. Muistelen lämmöllä silloisen Jyväskylän maalaiskunnan seurakunnan työntekijöitä, jotka minua ohjasivat.
Sain rippileirillä olla oma itseni. Rippipappini Tarvo Laakso antoi esimerkin siitä,
mitä seurakunnan aikuinen nuorelle on
parhaimmillaan: turvallinen, keskusteleva
ja kuunteleva, huumorintajuinen. Isostoimintaan tai seurakuntanuoriin en hakeutunut mukaan. Pikkuhiljaa opiskelun ja
siihen kuuluvan seurakuntaharjoittelun
myötä kiinnostus syttyi.

Vaalisijalla 2 Tuomo Törmänen: bit.ly/3nXQIoC

TÖRMÄNEN: Minun on mahdotonta
miettiä nuoruusvuosiani ilman seurakunnan nuorisotyötä, koska nuorisotyö
antoi minulle valtavasti hyviä kokemuksia,
eväitä elämään ja uskoon virikkeitä. Ilman
seurakunnan nuorisotyötä en olisi tänään
pappi. Olen kotiseurakunnan kerhotyön,
rippikoulun, nuorisotyön ja jumalanpalveluselämän kasvatti.
KINNUNEN: Kotiseurakunnan nuorten
toiminnasta on jäänyt todella lämpimiä ja
turvallisia muistoja. Lauloin muun muassa
nuorten kuorossa, jonka kanssa esiinnyimme erilaisissa kirkkojuhlissa. Kävin
eräkerhossa ja teimme unohtumattomia
retkiä Lappiin.

Vaalisijalla 3 Ilari Kinnunen: bit.ly/2STWNUJ
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OUNASJOEN KERHOT:
Liiku leiki pelaa -kerho, Meltauksen koulun oppilaille joka
maanantai klo 17-18, koulun liikuntasalissa.
Alkaen ma 19.11.

STARS-TOIMINTAILLAT KOULUIKÄISILLE
Sinetän kappelissa pe 6.11 ja 18.12 klo 17.30-19
Väkimäärärajoitusten vuoksi iltaan on ilmoittautuminen.
Ilmoittaudu Pinja Paukkerille tekstiviestillä / whatsappilla
2.11-4.11 välisenä aikana, nro 040 624 1199. Kerro myös
mahd. ruoka-aineallergiat.

TERVETULOA 10-SYNTTÄREILLE
Kutsumme sinut, vuonna 2010 syntynyt, mukaan
juhlimaan! Tänä vuonna haluamme antaa lahjaksi
teatteriesityksen, jota pääset seuraamaan muun juhlaväen

kanssa Korkalovaaran kappelissa. Juhlapäivä on lauantai
14.11. ja esitykset järjestetään kello 12, 15 ja 18.
Tilaisuudessa noudatetaan annettuja hygienia- ja
turvallisuusohjeita. Jos haluat mukaan, toimi seuraavien
ohjeiden mukaan: Valitse sinulle sopiva teatteriesitysaika:
klo 12, 15 tai 18. Ilmoittaudu SÄHKÖPOSTITSE Tarulle
viimeistään 8.11. Osoite on taru.spannari@evl.fi Kaikkiin
sähköposteihin tulee kuittaus. Esitykset täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos toivomasi esitys on
täynnä, tarjoamme sinulle toista aikaa.
Iloisin syysterveisin
Rovaniemen seurakunnan nuorisotyön tiimi

KERHOT ALAKOULULAISILLE:
Kerhoissa on vielä tilaa, varmista paikkasi ja ilmoittaudu
kerhoon alueen ohjaajalle. Kerro lapsen nimi, ikä sekä
huoltajan nimi, yhteystiedot, tarpeelliset terveystiedot
sekä kerhon nimi. Kerhoihin mahtuu vain tietty määrä
lapsia. Kerhoissa noudatetaan annettuja turvallisuus- ja
hygieniaohjeita.

Keskikaupunki:

TEHTÄVÄ |

Ilmoittautumiset Mari Pääkkölä 040 583 2517
mari.paakkola@evl.fi

Piirrostehtävä:
Merita Orell-Kiviniemi

Puuhakerho tiistaisin klo 16-17, Viirinkankaan koulu
Askartelukerho Näppärät Näpit, torstaisin klo 16-17,
Katutasolla, Kansankatu 17

Korkalovaara:

Ilmoittautumiset Tarulle, 040 732 1989,
taru.spannari@evl.fi
Kerhot kokoontuvat kappelin asunnolla,
Vaaranlammentie 3.
3-6-luokkalaisten puuha- ja toimintakerho maanataisin
klo 17-18.30. Kerhossa leikitään, askarrellaan ja vietetään
mukavaa aikaa yhdessä.
1-3-luokkalaisten taide- ja askartelukerho torstaisin kello
16.30-18.00 kokoontuu. Kerhossa saa päästää
luovuutensa valloilleen, kun yhdessä kokeillaan erilaisia
askartelu- ja taideideoita!

Saarenkylä:

Ilmoittautumiset Jerelle, 040 546 9408
Ma puuhakerho 1-3 luokille, klo 16.30-18.00,
Kiepissä (Aapatie 6)
Ma puuhakerho 1-6 luokille, klo 17.30-19.00,
Nivavaaran kerhotilalla (Asematie 1)
Ke liikuntakerho 1-4 luokille, klo 16.00-17.30,
Yläkemijoen koulun salissa

Muurolan kappeli:

Ilmoittautumiset Juholle, 040 358 2135.
Mahtis-puuhakerho 1-3 luokkalaisille kerhotilassa
torstaisin klo 17-18. Kerhossa leikitään ja puuhataan jos
jonkinlaista loistavan kerhonohjaajakolmikon vetämänä!

Ounasrinteen kappeli:

Toiminnallisissa kerhoissa askarrellaan, leikitään, pelataan,
ulkoillaan, ystävystytään ja puuhaillaan yhdessä kaikkea
muuta mukavaa.
Ilmoittautuminen Jenniinalle, 040 730 0153,
jenniina.heikkila@evl.fi
Maanantaisin klo 17-18
Tiistaisin klo 17-18
Keskiviikkoisin klo 16-17
Keskiviikkoisin klo 17-18.30 TOS-KII Junior, Ounasrinteen
kappelilla. Kerhossa harjoitellaan kuvaamista, esiintymistä,
editointia ja tutustutaan turvallisesti tube-maailmaan.
Kerholaiset tarvitsevat kuvausluvan videoiden
julkaisemiseksi sekä omalla että Ttila-kanavalla.
Kerho on 2-6.-luokkalaisille.
Ilmoittautuminen Jenniinalle 040 730 0153.
Tubekerho Tos-kii 6-luokkalaisille ja sitä vanhemmille.
Ounasrinteen kappelin Herrankukkarossa klo 16-19
torstaisin kerran kuussa: 22.10. 26.11. ja Joulujuhla.
Ilmoittaudu nuorisotyönohjaajille Jenniina Heikkilä
(040 730 0153) tai

Donkkis big night-toimintaillat
1-6 luokkalaisille:
Muurolassa pe 6.11. klo 17-19
Ilmoittautuminen Juholle 040 358 2135
Ounasrinteellä la 7.11. klo 17-19.
Ilmoittautuminen Jenniinalle 040 730 0153

RIPARIT 2021

Ryhmät kokoontuvat ja aloittavat toiminnan ennen joulua,
jos epidemiatilanne ei estä tapaamisia. Omat ohjaajat
kutsuvat tapaamisiin sähköpostilla. Tarkkailethan myös
roskapostia siltä varalta, että riparipostisi sujahtaa sinne.

Maiju Roineen
piano-oppilaiden

KAAMOSKONSERTTI
Tiistaina 24.11.2020
klo 19.00
Rovaniemen kirkossa
Vapaa pääsy!
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MAAILMA LÄHELLÄ MEITÄ |

TUTUKSI |
Hannamaria Yliraudanjoki
pappi

HANNA K

NIINA RIMPILÄINEN

Jumalanpalveluksessa voi hymyillä!
HANNAMARIA Yliraudanjoki on kulkenut pitkän tien
pappiskutsumuksessaan.
– Pohdiskelevan ja tuumivan tien olen kulkenut papiksi,
melkein 15 vuoden polku on takanani. Olen opiskellut teologiaa vasta aikuisena ja minut vihittiin papiksi puolitoista vuosi
sitten helluntaina Oulun hiippakuntaan. Sitä edelsi pitkä
mietiskely, että voisiko tämä olla minun paikkani.
Vuonna 2004 ensi kerran Hannamarian mieleen tuli, että
voisiko olla pappi ja 2012 hän lähti opiskelemaan.
– Taustani on psykologiassa, joka on ensimmäinen ammattini. Psykologin työstä puuttui jokin, Jumalan kantokyky.
Piti aina löytää ratkaisu ja olla tuloskeskeinen, nyt voin olla
rohkeammin rinnalla kulkija, kuuntelija ja ajatella, että meitä
kaikkia kannetaan. Tietoinen pyhyyden läsnäolo saadaan
papin työssä sanoa ääneen.
MUA SIIPEIS SUOJAAN KÄTKE

Hannamaria on ollut aina etsijä.
– Varsinkin 2000-luvun alusta olen kysellyt missä on
hengellinen kotini. Olen tutustunut myös idästä tuleviin
uskontoihin, myös ortodoksisuus Suomen kirkon sisällä on
ollut minua kiinnostava. Lopulta minua puhuttelee kuitenkin eniten tämä oma evankelis-luterilainen usko, johon olen
kasvanut - sekä siihen liittyvä hengellinen tie.

MAA ON NIIN KAUNIS

Hannamarian innoitti uudelle uralle myös kesäopinto
kokonaisuus.
– Kurkistin kieli-ikkunasta Uuteen testamenttiin, kun sain
opiskella Uuden testamentin kreikkaa kesäyliopistossa kesällä
2010. Uusi testamentti tuntui tosi kovalta jutulta, löysin sen
silloin uudella tavalla. Alkukielellä luettuna Uuden testamentin tekstit heräsivät eloon.
Minua inspiroi myös hyvekeskustelu; keskustelua hyveistä
on harjoitettu antiikista lähtien, ja samaa hyveisiin liittyvää
keskustelua olen havainnut aivan viime aikoina omassa
ajassamme. Mitä sitten voisi olla hyveellinen elämä? Kristilliset käsitteet usko, toivo ja rakkaus yhdistettynä antiikin
hyveellisinä pidettyihin ominaisuuksiin viisaus, rohkeus ja
kohtuullisuus voisivat totisesti yhteen langetessaan synnyttää
oikeamielisen ihmisen.

PÄIVÄ VAIN JA HETKI KERRALLANSA

– Papin työssä rakastan jumalanpalvelusta, mutta myös
kirkolliset toimitukset ovat työn puhtainta ydintä. Ne ovat
rituaaleja, pyhiä siirtymiä elämän varrella: kaste, vihkiminen, hautaan siunaaminen. On hienoa saada jakaa seurakuntalaisten kanssa nämä elämän tärkeät hetket.

JO JOUTUI ARMAS AIKA

"JUMALAN SYDÄMESSÄ ON ÄIDIN SYDÄN"

Tutuksi-jutun tekstissä väliotsikoina ovat Hannamarialle
mieleisimmät virret.
– Maa on niin kaunis, koska se on uskomattoman upea
joulunajan tunnelmiin vievä virsi, mutta myös virsi, jolla
on sanottavansa hetkeen kuin hetkeen. Päivä vain ja hetki
kerrallansa, sillä se on perheelleni tärkeä virsi. Suvivirsi, johon
liittyvät hyvät muistot kesäntulosta lapsuuteen asti ulottuen.
Mua siipeis suojaan kätke; tästä virrestä on saksofonisti Jukka
Perko tehnyt kauniin versioinnin – kannattaa kuunnella
kaikki!
Noora Hietasen kirjoittama Tutuksi-teksti perustuu Ulla
Miettusen Radio RovaDeissä julkaistuun haastatteluun:
https://soundcloud.com/radiorovadei/hannamaria-yliraudanjoen?in=radiorovadei/sets/haastattelut-2020

Nimikkolähetti Hanna palasi Suomeen kiitollisena

Pieni luterilainen kirkko
toimii aktiivisesti Etu-Aasiassa
HANNA on toiminut Rovaniemen seurakunnan nimikkolähettinä Etu-Aasiassa vuodesta 2014. Tehtävä päättyy
kuluvan vuoden lopussa.
– Tie nimikkolähetiksi oli pitkä. Yksi iso vaikuttaja lähtemiseeni oli Rovaniemen seurakunta. Osallistuin seurakunnan toimintaan jo opiskeluaikanani Rovaniemellä. Tuolloin
olimme pienellä porukalla aktiomatkalla Venäjällä. Senkin
myötä ajatus nimikkolähettiydestä vahvistui vuosien varrella.
Muutaman vuoden työkokemuksen jälkeen sitten lähdin
matkaan.
Paikallinen luterilainen kirkko toimii Etu-Aasiassa pienenä vähemmistönä, ympärillään islamilainen yhteiskunta.
– Luterilaisella kirkolla on toimintaan vaikuttavia rajoituksia, mutta kirkko on julkinen.

”

Kirkko on Jumalan ja
Jumala pitää siitä huolen
Ensimmäinen
paikallinen pappi
Tänä syksynä luterilaisessa kirkossa vihittiin ensimmäinen paikallinen pappi. Hänet on kastettu kristityksi vasta
neljä vuotta sitten.
– Paikallisen papin vihkiminen on merkittävä askel
kirkolle. On välttämätöntä, että saamme paikallista kulttuuria tuntevan ja paikallista kieltä äidinkielenään puhuvan
ihmisen kirkkoon.
– Hiljattain vihitty pappi on oppinut ja lukenut ihminen,
joka jo ennen kirkkoomme tuloa on lukenut Raamattua
ja kristillistä kirjallisuutta sekä tutustunut kristinuskon
historiaan ja taustaan. Hän osaa myös englantia ja on siten
pystynyt hankkimaan tietoa. Hän on toiminut muutamia
vuosia apulaissaarnaajana ja saanut saarnaajakoulutusta
kokeneemmilta papeilta.
– Pappi on rohkaiseva esimerkki ja osoitus Jumalan uskollisuudesta ja huolenpidosta. Ulkomaalaisia on siellä vähän
ja tarvitsemme tosikipeästi seurakunnalle paimenta. Jumala
on sen nyt mahdollistanut ja sallinut. Rukoillaan, että kaikki
menisi hyvin.
Luterilaisessa kirkossa kastetaan kaikenikäisiä, vauvoista
vanhuksiin.
– Suurin osa kastetuista on aikuisia, koska kristittyjä ja
kristittyjä perheitä on niin vähän. Olen nähnyt neljä vauvan
kastetta. Viime joulukirkossa kastettiin muutaman viikon
ikäinen vauva. Se oli rohkaiseva asia koko seurakunnalle.
Joulu ja pääsiäinen ovat hyvin keskeisesti koko seurakunnan juhlia.
– Monet ovat perheidensä ainoita kristittyjä, joten kotona

he eivät juurikaan juhli. Varsinainen juhla on kirkossa.
Etu-Aasiassa joulu ei juurikaan näy ei-kristittyjen keskuudessa. Pidämme hartauden tai iltakirkon jouluaattona tai
joulupäivänä. Varsinaista joulujuhlaa vietetään joulun jälkeisenä sunnuntaina, juhlaan kuuluu myös ruokailu yhdessä.

Monipuolisia
tehtäviä
KM, YTM Hanna on ammatiltaan sosiaalityöntekijä.
– Kovin lähelle sitä työtä en nimikkolähettinä päässyt.
Olen toiminut muun muassa kanttorina sekä osallistunut
kirjallisuustyöhön.
– Huippukohtia tehtävässäni ovat olleet kasteet, joita ei
voi olla kuivin silmin todistamassa sekä ylipäänsä Jumalan
huolenpito omassa elämässäni ja seurakuntalaisten kanssa
eläessä. Oli myös mahdollisuus tutustua toiseen kulttuuriin
läheltä ja sain paikallisia ystäviä. Kohtasin kulttuurin, jossa
ihmiset ovat vieraanvaraisia ja auttavaisia.
– Löysin oven, josta en tiennyt mitä saa, kun siitä sisälle
astuu. Elämä on rakasta, raskasta ja rikasta, elämää isolla
eellä.
Hanna on ollut Suomessa nyt pari kuukautta.
– Olen asettunut Vihantiin ja päässyt sosiaalityöntekijäksi
Oulaskankaan sairaalaan. Vielä tänä syksynä kierrän lähettämissäni seurakunnissa, joita on yhteensä seitsemän.
Hanna luottaa luterilaisen kirkon tulevaisuuteen Etu-
Aasiassa.
– Kirkko on Jumalan ja Jumala pitää siitä huolen. Lämmin
kiitos Rovaniemen seurakunnalle yhteisistä vuosista, kaikista
esirukouksista ja taloudellisesta tuesta.
Pasi Kokko

J. HAVERINEN

– Sukujuureni ovat Etelä-Karjalasta, josta isäni on kotoisin
ja toisaalta täältä Kemijoen varrelta äitini synnyinseudulta.
Lapsesta asti olen käynyt Rovaniemellä ja meillä on täällä
kesäpaikka, sillä äitini molemmat vanhemmat ovat täältä.
Minä olen nyt juurillani ja kiitollinen siitä, että saan ensi
kerran elämässäni asua täällä.

Yli satavuotias kirkko kutsuu ihmisiä Sanan kuuloon.

Krushevon kirkko nousee
Rovaniemen seurakunta on tukenut Krushevon kirkon
rakennusprojektia Bulgariassa. Hannakin on vieraillut
Krushevon seurakunnassa, joka kiittää Rovaniemen
seurakuntaa saamastaan tuesta.
Kirkon edistymistä voi seurata linkistä
https://kansanlahetys.fi/kirkko-krushevoon/
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MUSIIKKITOIMINTA
AINUTLAATUINEN YHDEN NAISEN
KAMARIMUSIIKKIDUO
Suomen yksi tunnetuimmista mezzosopraanoista, entinen ammattiviulisti, tuo soolokonserttiinsa
mukanaan viulunsa, jota hän soittaa samanaikaisesti laulaen.

Virpi Räisänen on luonut korkeatasoisen ja kansainvälisen VIULAJAprojektin, jossa hän soittaa
viulua ja laulaa samanaikaisesti.

Konsertin ohjelmassa mm. Bachin ja Gustav Holstin teosten
lisäksi Virpi Räisäselle sävellettyjä ja sovitettuja teoksia. Ennen
siirtymistään laulajaksi mezzosopraano Virpi Räisänen teki
merkittävän uran viulistina konsertoiden solistina ja kamarimuusikkona. Lauludiplominsa hän suoritti parhain mahdollisin arvosanoin Utrechtin ja Amsterdamin konservatorioista. Tästä alkoi laaja kansainvälinen ura myös laulajana.
Räisänen on laulanut lukuisten tämän hetken merkittävimpien kapellimestareiden ja orkesterien solistina Euroopan maiden lisäksi Aasiassa sekä Pohjois- että Etelä-Amerikassa. Nopeasti alkunsa saanut laulajanura on viime vuosina
vakiinnuttanut Virpi Räisäsen yhdeksi Suomen kansainvälisesti kysytyimmistä mezzosopraanoista sekä ooppera- että
konserttilavoilla.
”Virpi Räisäsen kaksoisurapolusta riittää moneen. Vaikka
hän onkin taitava viulisti, hän tekee nyt nimeä mezzosopraanona – näiden kahden taidon hallitseminen ei ole ennennäkemätöntä, mutta todella harvinaista ja sillä on ilmeisen
positiivisia taiteellisia sivuvaikutuksia. Pohjoismaisella
sävyllä, joka viittaa geneettiseen sukulaisuuteen Karita

VIULAJA-PROJEKTI YHDISTÄÄ VIULUN JA LAULUN
Räisänen on luonut korkeatasoisen kaksoisammattitaitonsa
ympärille kansainvälisen VIULAJAprojektin, jossa hän soittaa viulua ja laulaa samanaikaisesti. Keväällä 2020 julkaistulla albumillaan Trasparente Räisäsen kyvyt tulevat esille.
Levy koostuu hänelle sävelletyistä tai sovitetuista kappaleista, jotka on tallennettu nyt ensimmäistä kertaa yhtäaikaisesti soittaen ja laulaen.
”TRASPARENTE” -KONSERTTI
31.10. kello 18 Tavivaaran siunauskappelissa
Liput: Vapaa pääsy, käsiohjelma 20€.
Virpi Räisänen, laulu ja viulu.

Tutustu myös näihin konsertteihin

MUSIIKKITÄRPIT SINULLE

WANHAN
MUSIIKIN
KONSERTTI
KORKALOVAARAN KAPPELISSA

PE 30.10.2020
KLO 19.00
V A P A A

Mattilan kanssa, Räisäsen instrumentti on selkeä, puhdas
ja kauniisti tuotettu teknisestä näkökulmasta, ja siinä on
jotain omaperäistä, jota on aluksi vaikea nimetä.”
- Gramophone.co.uk

P Ä Ä S Y !

T E R V E T U L O A !

06.11. klo 19 Sopraanojen konsertti kirkossa.
Suomalaista klassista musiikkia. Pirkko Vuoti-Vainikka, Irma Pakarinen, Kati Kanto ja Riikka Jalkanen,
laulu. Säestää Maie Kuusik. Vapaa pääsy.
12.11. klo 19 Lapin musiikkiopiston konsertti.
Taru Tervamäen ja Anna Rainion viululuokkien
konsertti kirkossa. Vapaa pääsy.
13.11. klo 12.15 Lapin sotilassoittokunnan
lounaskonsertti kirkossa. Vapaa pääsy.
20.11. klo 19 Lapin sotilassoittokunnan konsertti
kirkossa. Vapaa pääsy.
24.11. klo 19 Lapin musiikkiopiston Kaamoskonsertti
kirkossa. Maiju Roineen piano-oppilaat. Vapaa pääsy.
26.11. klo 19 Lapin musiikkiopiston huilistien
konsertti kirkossa. Laura Raudaskosken ja Katri Ristolaisen oppilaat. Vapaa pääsy.
28.11. klo 15 joulukonsertti kirkossa, Naiskuoro
Vocaliisat. Pääsylippu 20€.
29.11. klo 18 adventtivesper kirkossa, Topi Litendahl, Joona Saraste, Laura Alasaarela, Rovalan kuoro.
01.12. klo 17 ja klo 19.30 kirkossa hyväntekeväisyysjoulukonsertti. Petrus Schroderus, laulu, säestää
Tetyana Kushniruk. Pääsylippu 15€ ennakkoon tiketti.
fi ja ovelta mikäli lippuja jäljellä. Katseluoikeus virtuaalikonserttiin 5-7€.

ROVANIEMEN SEURAKUNNAN TILAISUUKSISSA NOUDATETAAN HYGIENIA- JA TURVASÄÄNTÖJÄ. Tilaisuuksien osallistujamäärät voivat muuttua
pienemmiksi ja tapahtumia saatetaan joutua siirtämään sisätiloista ulkoilmaan. Tilaisuuksia saatetaan joutua perumaan myös viime hetkellä. Pääsääntöisesti
seurakunnan sisätiloissa käytetään aina kasvomaskia ja ruoka- ja juomatarjoilut järjestetään ulkona. Seuraa siis ilmoittelua.

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, Heini Kesti, 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 2.12.2020 | AINEISTOPÄIVÄ 16.11.2020.
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JOUNI HAGSTRÖM

Helenalle tärkeä hengellinen laulu on Luojan kaunein ajatus. - Kuuntelin sitä paljon raskausaikana ja mietin tulevaa tytärtä. Saanan synnyttyä meni monta kuukautta ennen kuin
pystyin kuuntelemaan laulun herkistymättä. Helenalle merkityksellisiä ovat myös monet Hillsong-laulut, esimerkiksi Laulakaa Herralle. - Niitä lauluja laulettiin paljon meidän Hollannin
seurakunnassa, joten niiden parissa olen kasvanut kristityksi. Valtterille eräs tärkeä laulu on Olet valveilla, jota hänelle laulettiin usein lapsena iltalauluksi.

Valtteri, Saana ja Helena Lehti:

Ensimmäinen yhteinen
isänpäivä tulossa!
NUORI aviopari Lehti muutti reilu vuosi sitten Jyväskylästä Rovaniemelle, josta tuli Saana-tyttären synnyinkaupunki. Pääsky-seurakuntalehden englanninkielisen tiivistelmän kääntäjä, äiti Helena Lehti on kotoisin Espoosta
ja asunut lapsuudessaan Pohjois-Hollannissa. Perheen
isä Valtteri Lehti on kotoisin Tuusulasta ja pariskunta
on tavannut toisensa Muoniossa Kylväjän järjestämällä
laskettelureissulla.
Helena ja Valtteri Lehti ovat tulleet mukaan Rovaniemen
seurakunnan toimintaan Jyväskylän seurakunnasta saamien
tietojen perusteella.
– Kävimme Jyväskylässä Kohtaamispaikassa, josta tulimme
mukaan OMA-toimintaan. Jyväskylän Kohtaamispaikassa
tutut tunsivat nykyisen vs kirkkoherra Heini Kestin, joka
otti yhteyttä ja toivotti tervetulleeksi mukaan.

”

Voi mikä riemu,
kun jälleen y hdessä
vietämme juhlaa.

Rovaniemen seurakunnan
OMA-toiminta on parhaimmillaan…
– Meidän näkökulmasta avainasemassa on OMA-yhteisö,
jota rakennetaan ja siellä otetaan ihmiset huomioon. Yhteisö on kristittyjen kohtaamispaikka ja hengellinen koti,
jossa on oma ilmapiirinsä.
Helenalle hengellisyys ja kristillisyys ovat sama asia. Valtterille kristillisyys on perusta.
– Hengellisyys toimii kaiken pohjana, eikä niinkään vain
osana elämää. Kyseisen alustan päälle kaikki muu rakentuu.
Hengellisyys ja kristillisyys tulevat enemmän esille tietyissä
elämäntilanteissa kuin toisissa ja ne ovat jotain aina pysyvää,
Valtteri kuvailee.
Pyhäinpäivänä muistellaan edesmenneitä läheisiä

Onko juhlapyhällä teidän
perheissänne muita merkityksiä?

– Iskä on kotoisin Pohjois-Karjalasta ja äidin suvun
haudat olivat myös meiltä kotoa kaukana, joten juhlalla ei
erityisempiä merkityksiä ole. Läheisten haudoilla on käyty,
jos ollaan oltu Joensuussa niiden lähettyvillä, Valtteri
kommentoi.
Valtterin, Saanan ja Helenan ensimmäinen yhteinen isänpäivä on tulossa pian pyhäinpäivän jälkeen.
– Isänpäivästä tulee todennäköisesti meille vielä tärkeämpi kuin tähän asti. Minun isäni syntymäpäivä on lähellä
isänpäivää, mutta isälleni isänpäivän vietto on aina ollut
tärkeämpää, joten juhlimme isää aina isänpäivänä suuremmin, Helena kertoo perheensä perinteestä.
Nuoren perheen ikioman isänpäivän viettämiseen ei ole
vielä muotoutunut perinteitä.
– Ei ole erityisiä suunnitelmia, eikä isänpäivän perinne

ole vielä vakiintunut meidän kesken. Mutta varmasti jollain
tavalla Valtterin yllätän, Helena lupaa.
Isiä ei tietystikään ole ilman äitejä, eikä yhteistä vanhemmuutta.
– Vanhemmuudessa palkitsevaa on seurata kasvua ja
kehitystä. Sellaisen pienen ihmisen, joka ei ollut vähän
aikaa sitten olemassa. On hienoa tutustua häneen. Nyt on
vauva-aika, jonka jälkeen tulee taaperoikä ja koululaisuus
sekä teini-ikä. Kaikki vaiheet ovat omalla tavallaan mielenkiintoisia.

Kastejuhlat luonnon helmassa
Saanan ristiäisissä laulettiin Helenalle ja Valtterille tärkeä
laulu: Simojoen Voi mikä riemu.
– Koronakevään jälkeen erityisen merkitykselliset olivat
sanat "Voi mikä riemu, kun jälleen yhdessä vietämme juhlaa" - suurin osa perheestämme tapasi Saanan ensimmäisen
kerran vasta ristiäisten aikaan, kun Saana oli jo yli kolmen
kuukauden ikäinen, joten yhteiset juhlat tuntuivat erityisen
tärkeiltä.

Kristityt kummit
Saana-vauvan kastejuhlat olivat koronaturvalliset eli niissä
noudatettiin hygienia- ja turvallisuussääntöjä.
– Ihanat metsäristiäiset olivat hyvin meidännäköiset ja
onnistuneet luonnon keskellä. Saanan kummeiksi kutsuttiin hänen tätinsä eli Helenan sisko ja hänen miehensä
sekä Valtterin työkaveri. Me taas olemme Helenan kolmen
sisaruksen lasten kummeja. Valtterin perheessä puolestaan
perinteisesti kummit ovat olleet enemmän perheystäviä.
Noora Hietanen

