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PÄÄKIRJOITUS | Kari Yliräisänen, kirkkoherra

Onko kirkko
vaarassa hajota?
KIRKOLLISKOKOUS jätti 2018
raukeamaan aloitteen kirkon avioliittokäsityksen laajentamisesta. Samalla
se kuitenkin pyysi piispainkokousta
selvittämään vaihtoehtoja avioliittokäsityksestä vallitsevan erimielisyyden
ratkaisemiseksi.

Toivon
välittäjät
SYKSYLLÄ käydään aina
uutta kohti. Tätä lehteäkin
saattaa selailla uusi opiskelija tai uuden koululaisen
vanhempi. Keväästä asti
olemme kaikki joutuneet
opetella uutta. Tätä vuotta
on kuvannut ”uusi normaali”
ja jossittelu. Tulevaisuus on
epävarmaa. Epävarmuus luo
stressiä ja pelkoa.
Jumalan kansa oli samanlaisten ajatusten keskellä noin
2500 vuotta sitten, pakkosiirtolaisuudessa Babyloniassa. He eivät tienneet, kuinka
heidän kävisi. Sen keskellä
profeetta Jeremia saa Herran
sanan: ”Minun ajatukseni
ovat rauhan eivätkä tuhon
ajatuksia: minä annan teille
tulevaisuuden ja toivon.”
Kirkkomme usko pohjaa
toivoon. Tämän ajan epävarmuus ja huolet kerran
katoavat. Tähtäyspisteemme
ei ole vain tämä vuosi tai
ensi vuosikymmen, vaan
iankaikkisuus. Edesmenneen
presidenttimme sanoja lainaten ”Ellemme varmuudella
tiedä, kuinka tulee käymään,
olettakaamme, että kaikki
käy hyvin.”
Jumala lupaa, että loppujen
lopuksi käy hyvin. Tämän elämän murheiden ja
pimeyden keskellä sitä voi
olla vaikea nähdä. Jumalalla
on varattuna meille kaikille kuitenkin tulevaisuus ja
toivo. Jumala pitää lupauksena ja on uskollinen. Olkoon
tämä syksy uusi alku ja uusi
toivo maailmalle. Olkaamme
toivon välittäjiä.
Ilmo Liimatta
seurakuntapastori

KIRKON KESKUSTELUAPU

päivystää kolmella
kanavallaan! Palveleva puhelin
0400 22 11 80 joka päivä klo
18-24. Palveleva chat ma-pe
klo 12-20 avautuu myös
osoitteessa www.
rovaniemenseurakunta.fi.
Palveleva netti vastaanottaa
viestejä 24/7. Viesteihin
vastataan päivän, parin
kuluessa. https://
kirkonkeskusteluapua.fi/

KESÄLLÄ piispat julkaisivat raportin,
jossa korostuu kirkon ykseyden vaaliminen ja vaatimus kunnioittavasta keskustelusta. Piispojen mukaan on hyväksyttävä tosiasiana, että kirkon piirissä on
erilaisia avioliittonäkemyksiä, siksi on
pystyttävä elämään yhdessä erimielisinä.
Se edellyttää kaikilta avointa ja kunnioittavaa keskustelua.
Piispat ovat ratkaisumalleista erimielisiä. Osalle piispoista nykymalli on
ainoa mahdollinen vaihtoehto: avioliitto
on miehen ja naisen välinen, ja samaa
sukupuolta olevien parien hengelliseen tarpeeseen vastataan rinnakkaisen
toimituksen kautta. Osa piispoista taas
näkee mahdollisena ja hyvänä samaa
sukupuolta olevien parien vihkimisen.
He kannattavat joko kahden rinnakkaisen eli perinteisen ja sukupuolineutraalin
avioliittokäsityksen olemassaoloa tai
avioliittokäsityksen muuttamista sukupuolineutraaliksi ja vihkimiskäytännön
muuttamista sen mukaisesti. Jälkimmäisessä papeille voidaan sallia omantunnonvapaus.
VOIDAAN huomauttaa, että piispojen
malleissa toisella suupielellä hyväksytään, toisella kielletään. Yhtäältä kaikille halutaan antaa kirkossa sama arvo ja
samat oikeudet ja toisaalta ei haluta.
Muutamissa kannanotoissa on korostettu, ettei kirkolla voi olla kahta erilaista,
toisensa poissulkevaa näkemystä avioliitosta. Konservatiivisesti ajattelevat korostavat ainoana vaihtoehtona avioliittoa
naisen ja miehen välisenä liittona, heille
se on Jumalan ilmoittama, Raamatun lehdiltä löytyvä totuus, muuttumaton oppi.
Liberaalit puolestaan näkevät ainoana
mahdollisena sukupuolineutraalin avioliittokäsityksen. He katsovat sen ihmisten

”

Uskottavuuden
kannalta ei voida
ajaa kaksilla
rattailla.
yhdenvertaisuuskysymyksenä, joka tulee
evankeliumin ja Jeesuksen opetusten
ytimestä. Syvimmältään on siis kysymys
kirkon uskon perusdokumentin eli Raamatun tulkinnasta koskien ihmiskuvaa,
seksuaalisuutta ja sen toteuttamista.
Helsingin piispa ratkaisi kirkolliskokouksessa hiippakuntansa linjan. Papit
voivat sanktioitta vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja. Linjanvetoa voi pitää
Irtiottona, koska kirkolliskokous ei ole
mitään ratkaisumallia hyväksynyt. Ja toisaalta piispojenkin suulla on korostettu
malttia ja kirkon järjestyksen noudattamista nykytilanteessa.

HELSINGIN Sanomien pääkirjoituksessa ihmeteltiin piispojen saamattomuutta
yhteen yhteiseen linjaan. Pääkirjoitus
neuvoi: ”Rakasta Jumalaasi yli kaiken
ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Siinä
se on sanottu.” Epäselväksi ei jäänyt se,
että myös homoparit tulee vihkiä.
Ehkei asiaa voi noin yksiviivaisesti kuitenkaan ratkaista, koska voidaan kysyä,
mitenkä tulisi suhtautua potentiaalisiin
toiveisiin esimerkiksi useamman henkilön
vihkimisestä avioliittoon. Onko jossakin
raja, jossa lainsäätäjäkin sanoo ei?
Piispojen toive eri näkemysten rauhaisasta rinnakkain elosta seurakunnissa on kannatettava, mutta samalla pia
desideria, hurskas toive, jolle voi ennustaa toteutumattomuutta. Siitä viestivät

VIIKON & PÄIVÄN SANA |
Miten näet
toisen ihmisen?
Muutamille, jotka olivat varmoja omasta
vanhurskaudestaan ja väheksyivät muita,
Jeesus esitti tämän kertomuksen:
”Kaksi miestä meni temppeliin rukoilemaan. Toinen oli fariseus, toinen publikaani.
Fariseus asettui paikalleen seisomaan ja
rukoili itsekseen: ’Jumala, minä kiitän sinua,
etten ole sellainen kuin muut ihmiset, rosvot, huijarit, huorintekijät tai vaikkapa tuo
publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa
ja maksan kymmenykset kaikesta, siitäkin
mitä ostan.’ Publikaani seisoi taempana. Hän
ei tohtinut edes kohottaa katsettaan taivasta
kohti vaan löi rintaansa ja sanoi: ’Jumala, ole
minulle syntiselle armollinen!
Minä sanon teille: hän lähti kotiinsa
vanhurskaana, tuo toinen ei. Jokainen, joka
itsensä korottaa, alennetaan, mutta joka
itsensä alentaa, se korotetaan.” (Luuk 18)

Rukous
Pyhä Jumala.
Sinun edessäsi olemme kaikki samalla
viivalla.
Sinä olet kieltänyt meitä tuomitsemasta
ja väheksymästä toisiamme.
Olemme kuitenkin korottaneet itseämme
painamalla muita,
olemme lyöneet lyötyjä
ja turhentaneet toisten uskon.
Herra armahda.
Ota meistä pois
ylemmyydentunto ja katkeruus.
Katko sisimpämme kahleet,
niin että voisimme elää
avoimessa yhteydessä
sinuun ja toisiimme.
Kuule meitä Poikasi tähden.
Aamen.

monet tosiasiat, mm. se, että vielä tänä
päivänä, 32 vuotta kirkolliskokouksen
päätöksestä, kirkon herätysliikkeissä ja
seurakunnissa on lukuisia ihmisiä, jotka
eivät hyväksy naisia pappeina. Kirkolliskokous on selvästi jakaantunut avioliittokysymyksessä. Myös tuore väitös osoittaa
papiston jakaantuvan avioliittonäkemyksissä. Ei tule ummistaa silmiä siltä, että
taistelutantereiksi tulevat muodostumaan
paikallisseurakunnat.

VOI arvella, että konservatiivisen
kannan voittaessa kirkon jäsenistöstä
entistä useampi äänestää jaloillaan. Jos
taas linjaudutaan liberaalilla ratkaisulla, monet konservatiivisesti ajattelevat
jättävät kirkon. Nämä jälkimmäiset
ovat niitä seurakunta-aktiiveja, jotka
kokoontuvat sanan kuuloon kirkon
penkkiin ja toimivat lukuisin eri tavoin
vapaaehtoisina. Eri liikkeiden piirissä on
jo vuosikymmenten aikana rakennettua
infraa erilaisten pienempien yhteisöjen
syntymiseksi. Joissakin juhlapuheissa
on kehotettu kirkkokansaa valmistautumaan tulevaan tilanteeseen. Kirkon
sisäinen ilme ja toiminta tulisi muuttumaan.
Toisaalta muutamat liberaalit papit
ovat kehottaneet kaikkia kirkon jäseniä
ja pappeja irtisanoutumaan piispoista
hengellisinä paimenina, koska heidän raporttinsa ilmentää Kristuksen jakamattoman rakkauden halventamista. Jännitteitä
näyttää syntyvän eri tahoilla.
Summa summarum. Vaikutelmaksi jää,
että ratkaistiinpa avioliittokysymys ja vihkimiskäytäntö mihin suuntaan tahansa,
se merkitsee luterilaisen kirkon sisäisen
yhteyden ja ykseyden lisämurenemista,
kenties rajumpaa jakaantumista. Jotkut
jopa sanovat, että nykytilanne ilmentää jo
hajoamista.
KIRKON uskottavuuden kannalta ei
voida ajaa kaksilla rattailla. Kirkossa voi
olla vain yksi avioliittokäsitys. Kahdesta
vaihtoehdosta on valittava, joko perinteinen tai moderni. Hajosipa kirkko
sitten suuresti tai vähäsen.

Uusi normaali ja
useat muutokset
Seurakuntakeskus remontoidaan
ja toimistot muuttavat elokuun
lopussa Rovaniemen keskustaan ainakin vuodeksi.
Kirkkoherranvaalikampanjointi käynnistyi kirkkovaltuuston
järjestämän ehdokkaiden haastattelutilaisuuden avulla, Pääsky kokosi katsauksen kysymyksistä ja vastauksista (s.
6-7). Samalla kun toimistot muuttavat,
myös seurakunnan uusi ilme julkistetaan
tämän Syys-Pääskyn keskiaukeamalla (s. 8
jälkeen) sekä toimitilojen Koskikatu 10:n
ja Valtakatu 27:n katutason ikkunoissa.
Kannattaa tulla katsomaan! Rovaniemen
kirkko täytti 70 vuotta (s. 10-11), mutta
vallitsevan tilanteen takia 70-vuotisjuhlat
juhlitaan kirkon freskon 70-vuotisjuhlien
kanssa ensi vuonna. Pääskyn toimitus
toivottaa terveyttä syksyyn!
Pääskyn toimitus
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Rovaniemen seurakunnan
toiminnasta syksyllä
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).
Kirkko-, kappeli- ja seurakuntasalien käytössä on voimassa edelleen alla olevat tilaisuuksien osallistujamäärärajoitukset: www.rovaniemenseurakunta.fi/uutiset
– Ryhmä- ja kerhotoiminta käynnistetään, kokoontumisissa osallistujamäärät suhteutetaan tilan kokoon turvavälit
(1-2 m) huomioiden.
– Katutasonuorisotilassa henkilömäärä korkeintaan 20
henkilöä kerrallaan, kun turvavälit (1-2 m) huomioidaan.
– Jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia jatketaan
nykyisillä ohjeistuksilla ja käytännöillä.
– Osa diakonian ruokatarjoilua sisälLisätiet
tävien tapahtumien järjestämisistä on
Rovanie oja
vielä selvityksen alla.
seuraku men
n
Tilaisuudet toteutetaan voimassa
toimin nan
olevien valtakunnallisten ja paikalkeskiau nasta
ke
listen rajoitusten ja ohjeistusten
irrotett aman
avassa
mukaan.

Rovaniemen seurakunta sosiaalisessa mediassa

Rovaniemen seurakunta

Rovaniemen seurakunta

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

liitteess
ä!

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

∙
∙

Illat järjestetään poikkeusolosuhteiden ohjeita noudattaen.
Huomioidaan toisemme ja tullaan paikalla terveinä.
Tilaan on määritetty myös maksimi väkimäärä joka siellä voi
yhtäaikaisesti olla.

Erityisdiakonian kahviporinat

Muurolassa torstaina 24.9. Mattolaiturin nuotiopaikalla.
Paikalla Antti Härö ja Laila Juntti.
Huomioidaan toisemme – tule paikalle terveenä.

Sielunhoitokortti
kertoo hoitotahtosi

Sielunhoitokortin voi tilata sähköpostitse:
rovaniemi.seurakunta@evl.fi

JOUNI HAGSTRÖM
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Lauantaina 5.9. klo
14-16 Piispan pyöräilyn
päätapahtuma
Rovaniemen
kirkonmäellä ja
kappeleilla, mutta
#piispanpyöräily jatkuu
syyskuun loppuun.

JOKAISELLA kappelilla voi pongata poron, ottaa yhteiskuvan ikkunan takana olevan pongattavan poron kanssa ja
julkaista sen sosiaalisessa mediassa tunnuksella #pongaaporo ja #piispanpyöräily
Piispan pyöräilyn päätapahtumassa 5. syyskuuta:
Telttakatoksessa tarjoilut (vapaaehtoinen maksu KUA:lle
tonkkaan)
Samaan aikaan lähetysjuhlat katsottavissa striimauksena

∙
∙

Katulähetysilta

Helmikammarilla, Pohjolankatu 4, sisäänkäynti torin puolelta.
Maanantaisin 7.9., 14.9. ja 21.9. klo 17. Sanaa, laulua,
keskustelua kahvikupposen äärellä. Antti Härö.

∙

KIRKKO otti vuonna 2015 käyttöön sielunhoitokortin.
Sairaalapappi Lauri Kinnunen kirjoitti sielunhoitokortista Juhannus-Pääskyssä kesäkuussa: ”Olen törmännyt jo
sellaiseen toimiessani sairaalapappina. Sielunhoitokorttia
voi kantaa mukana elinsiirtokortin tavoin. Siihen voi merkitä lempivirren ja kotiseurakunnan.”
Sielunhoitokortti välittää viestin: ”Toivon, että luokseni kutsutaan pappi tai seurakunnan työntekijä, jos olen
sairauden tai onnettomuuden seurauksena kyvytön itse sitä
tekemään. Luonani saa viettää hartaushetkiä, puolestani saa
rukoilla, minulle saa antaa synninpäästön ja jakaa ehtoollisen”.
Jokaisella on oikeus ilmaista hoitotahto.
– Usein hoitotahdosta keskusteltaessa puhutaan sairaanhoitoon ja erityisesti elvytykseen liittyvistä yksityiskohdista.
Nämä tahdonilmaisut ovat tärkeitä. Vähemmälle huomiolle
on jäänyt oikeus määritellä sielunhoito. Sen voi määritellä myös vapaamuotoisesti ja kirjoittaa ylös omaisille, sillä
saattohoito voi tapahtua myös kotona, Lauri Kinnunen
muistuttaa.

Päihde-, kriminaali- ja katulähetystyö

∙ Kappeleilla jaossa patukoita ja pillimehuja pyöräilijöille
∙ Kappeleilla lastenohjaajia ja diakoniatyöntekijöitä
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.

OMA-MESSUT
6.9.2020 alkaen klo 17.

OMA-messu on Rovaniemen seurakunnan
jumalanpalvelus, joka tehdään yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Messut koostuvat
musiikista, opetuksesta, rukouksesta, ehtoollisesta ja rennosta yhdessäolosta. Ohjelmaa myös lapsille ja kouluikäisille. Tulevat
OMA-messut: 20.9., 4.10.,18.10., 1.11.,
15,11., 29.11., 13.12). Olet lämpimästi tervetullut! Lisätietoa: {ŭ{{ßŬJ
Solut - seurakunnan pienryhmät eri elämäntilanteissa oleville: kaipaatko omaa
ryhmää, jonka kanssa voisit jakaa elämääsi,
kasvaa ja pohtia uskoa? Voit kysellä seurakunnasta sinulle sopivaa solua, jossa on ihmisiä samanlaisessa elämäntilanteessa kuin
sinä olet. Ota rohkeasti yhteyttä:
{ŬŬ  ŬAŭ ŭ  ßŬJ
tai tule mukaan OMA-messuun, josta voit
löytää itsellesi sopivan solun.
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HENKILÖT | Minna ja Matti Kantola
Tällä palstalla ihmisten mietteitä ja kysymyksiä elämästä ja uskosta.
NOORA HIETANEN

lainsäädännössä sekä tietysti juhlapyhissä eli esimerkiksi
joulu- ja pääsiäisperinteissä.
– Yleisestihän kristillisyys tarkoittaa meitä, Kristuksen
seuraajia.

Kristityt kummit

Kummeus on luottamustehtävä molemminpuolisesti, niin
silloin kun kutsutaan kummiksi kuin myös kutsuessa
kummeja.
– Kummi on lapselle turvallinen, aikuinen ystävä ja kasvattaja. Tyttäremme Minjan kummeissa on erityisen hienoa,
että hänen kumminsa ovat hyvin erilaisia keskenään.
Minjan kummeiksi on kutsuttu eräät, joiden lapselle Kantolat ovat vastavuoroisesti kummeja.
– Kummeudessa on tärkeää, että lapsella on myös muita
aikuisia läheisiä kuin omat vanhemmat ja sukulaiset.
Noora Hietanen

Vastavalmistunut luokanopettaja
ja musiikin opettaja, kotiäiti
Minna Kantola ja audiovisuaalisen
mediakulttuurin opiskelija Matti
Kantola tyttärensä Minjan kanssa
Kirkkolammen rannalla Rovaniemellä.

”Kirkko on kuin koti”
VASTAVALMISTUNUT luokanopettaja ja musiikin
opettaja, kotiäiti Minna Kantola ja audiovisuaalisen mediakulttuurin opiskelija Matti Kantola kokevat, että evankelis-luterilainen kirkko kokonaisuutena on kuin koti. Rovaniemen juuri 70 vuotta täyttänyt kirkko puolestaan on
rakennus, joka mahdollistaa yhteisön toiminnan. Kantolat
ovat mukana Rovaniemen seurakunnan OMA-yhteisön
toiminnassa.
– OMA-illoista on ollut pitkä matka hyvin toimivaan
OMA-messutoimintaan. OMA-toiminta ja -yhteisö ovat
hyvässä kehitysvaiheessa siksi, että Herra on siinä mukana.
OMA-yhteisölle on tarve ja kysyntää, kasvu on varmasti
keskiössä sen tulevaisuudessa. Sitoutuminen ja sitouttaminen ovat haasteita jatkossa.
Kantolat näkevät tulevaisuuden valoisana, vaikka toinen
korona-aalto ehkä uhkaa ja Minnan työelämän polulla on
alkamassa uusi uravaihe.
– Johdatus on se isoin juttu, joka on tuonut meidät myös
Rovaniemelle. Opintoni hieman pitkittyivät ja jännityksellä
odotan, mitä minun on tarkoitus tehdä työssäni ja työkseni,
Minna Kantola miettii.
Musiikin palvelutehtävissä toiminut Minna on harrastanut bändimusisointia ja ollut opiskeluhankkeessa esiintymässä joskus jopa Pori Jazz -festivaaleilla.
– Kasvun paikka on, että voin valjastaa oman musiikillisen
osaamiseni monilla erilaisilla tavoilla. Eri palvelutehtävien
tekeminen voi toimia voimanantajana sen sijaan, että tekisin
samoja asioita kuin työssäni.
Minna Kantola on ollut syksyllä mukana myös kanttori
Laura Alasaarelan koordinoimassa gospel-kuorossa Spring
of Joy. Matti Kantola vastaa OMA-yhteisön tekniikasta eli
äänentoistosta ja audiovisuaalisista toiminnoista.
– Tänne tullessamme OMA-messutoiminta oli aluillaan ja
tavallaan putkahdin mukaan sellaiseen, jota olen toteuttanut
jo aiemmin muualla. Maisemanvaihdos tekee hyvää, Matti
arvioi.

Kantolat ovat pohtineet paljon vapaaehtoistoimintaa ja
sitä missä menee työnteon ja vapaaehtoisuuden raja, joka
on kiinnostava kysymys kirkon tulevaisuuttakin koskien.
OMA-messutoiminnassa tapahtumien tuottajina ovat toimineet papit, koska se on osa heidän työtään. Toki onnistuneeseen messuun tarvitaan lisäksi monia vapaaehtoisia,
koska OMA-messutoiminta on vain yksi osa heidän työtään.
– OMA-yhteisöllä on tärkeä tehtävä jo siinä vaiheessa,
kun nuori tulee rippikoulusta tai osallistuu isoskoulutukseen. Nuorilla, sekä nuorilla aikuisilla on tarve tulla mukaan
seurakunnalliseen toimintaan ja OMA-aktiviteetit ovat osuva vastaus siihen. Korona-aikanakin on sunnuntaisin ollut
kivoja virtuaalisia kokoontumisia OMA-yhteisön kesken,
Kantolat kehuvat.
Kantolat kuvailevat itseään ennemmin uskoviksi kuin
hengellisiksi ihmisiksi.
– Usko on parempi sana kuvaamaan vaikkapa luottamusta
johdatukseen kuin hengellisyys. Toisaalta hengellisyys on
parempi sana kuin uskonnollisuus.
Muusikkona Minnalle hengellisyydestä tulee mieleen
kristillisen uskon sanoma ja hengellisten laulujen sanojen
tuoma sanoma. Minna on opiskellut kansainvälistä luokanopettajakoulutusta ja ollut Ugandassa opetusharjoittelussa.
– Ugandassa kaikille opetettiin yleistietojen kaltaisesti,
mikä on ollut maan historiallinen kehitys myös uskonnollisesti. Samanaikaisesti siellä on mahdollisuus harjoittaa
omaa uskontoaan osana opetusta.
Kristillisyys on juurissa ja kulttuurissa, mikä on tärkeää
ottaa huomioon opetuksessa vaikkapa koulujen perinteissä
ja siinä mitä opetamme tuleville sukupolville.
– Yhteisessä opetussuunnitelmassa on tietysti tärkeää
huomioida myös muiden uskontokuntien jäsenet ja muihin
uskonryhmiin kuuluvat.
Kristillisyys on kuitenkin iso osa suomalaista kulttuuria ja
perintöä, mikä näkyy Suomessa perustuslain lisäksi muussa

5

Pääsky 26.8.2020
JOUNI HAGSTRÖM

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

Kuuntele: rovaniemenseurakunta.fi/Hengelliseen kasvuun

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

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

 ŭ{ŭ ŭJ

– Jumalan kuunteluun auttaa myös, jos Psalmien kirjasta ottaa ihan pienen pätkänkin ja viipyy sen äärellä. Siellä ihanasti
kerrotaan, minkälainen Jumala on, Liisa Alanne toteaa.

Seurakunta kutsuu
yhteiseen rukoukseen
RUKOUKSEEN aktivoivat Rukousvartioviikot pyörähtävät jälleen käyntiin. Liisa Alanteelle Rukousvartioviikko
on tuttu jo ajalta, jolloin hän toimi Rovaniemen seurakunnassa rukoustyön koordinaattorina.
Liisa työskenteli Thaimaassa Suomen Lähetysseuran
lähettinä lähes 20 vuotta. Sen jälkeen hän jatkoi thaikielistä
työtä Israelissa vielä kaksi ja puoli vuotta vierastyöläisten
parissa. Vanhaan kotiseurakuntaansa Rovaniemelle Liisa
tuli lähetyssihteeriksi 2004. Hänen työnkuvansa muuttui
vuosien varrella niin, että puolet työstä oli lähetyssihteerin
ja toinen puoli rukoustyön koordinaattorin työtä.
Rukousvartioviikko tarkoittaa, että joka kuukauden seitsemän ensimmäistä päivää rukoillaan aktiivisesti. Seurakunta toivoo, että joukko ihmisiä lupautuu olemaan toiminnassa mukana. Rukoilijat voivat valintansa mukaan rukoilla
puolen tunnin tai tunnin ajan kotona tai vaikka lenkkipolulla. Rukousaiheet voivat nousta esimerkiksi seurakunnan,
oman kaupungin ja Suomen ajankohtaisista tilanteista.
Rukoilla voi myös ihan vapaasti niiden asioiden puolesta,
mistä Jumala muistuttaa.
Rukousvartioviikolle voi ilmoittautua ottamalla yhteyttä
kristilliseen kirjakauppa Ilopysäkkiin.
– Ilmoittautuessa voi kertoa, kuinka pitkään rukousaikaan haluaa sitoutua päivittäin tiettyjen asioiden puolesta.
Rukousajan voi jakaa niinkin, että rukoilee aamulla puoli
tuntia ja illalla toisen puoli tuntia. On mahdollista myös
valita tietty kellonaika rukoukselle.
– Voimme laatia aikataulun ja katsoa, saammeko 24 tuntia
vuorokaudessa täyteen. Jos emme saa, niin sitten rukoillaan
niillä ajoilla, jotka saamme täyteen.
– Rukousvartioviikkoon osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta. Riittää kun osaa sanoa: Jeesus auta, Jeesus
siunaa. Joskus ei tarvitse sanoa sitäkään. Sellainenkin ru-

kous on ihana, että istuu Jumalan läsnäolossa ja viestii, ”että
Jumala, tässä on tämä kaupunki ja seurakunta, Sinä tiedät
mitä me tarvitsemme, joten ota, hoida ja auta.”
– Hyvä tuki rukoukseen on Isä meidän -rukous. Ajankohtaisia rukousaiheita voi liittää Isä meidän - rukouksen
eri osiin ja näin laajentaa sitä kulloiseenkin ajankohtaan
sopivaksi.
– Itseäni rukouksessa helpottaa ja siunaa, että saan olla
rauhassa Jumalan kanssa. Ei tarvitse pyörittää konetta, että
miten saan sanani riittämään puoleksi tunniksi. Kun on
hiljaa, niin saa katsoa Jumalan ihanuutta ja siinä Jumalan
läsnäolossa tulla itse ravituksi, Jumalan hoitamaksi. Ei ole
vain niin, että me tuomme asioita Jumalalle hoidettaviksi,
vaan myös niin, että ”Jumala, olen itse tässä, hoida myöskin
minua.” Siinä vain on hyvä olla.

Tule mukaan!

Rukousvartioon 24/7 joka kuukauden ensimmäisellä
viikolla, syyskuusta alkaen. Voit rukoilla vaikka kotona tai
kävelyllä, lyhyemmän tai pitemmän ajan. Rukousvartioviikoista seurakunnan puolesta vastaa Heini Kesti (heini.
kesti@evl.fi). Seurakunta lähettää rukousvartioviikkoihin
osallistuville tsemppauskirjeitä ja ajankohtaisia rukousaiheita.
Pasi Kokko

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Kristillinen kirjakauppa Ilopysäkki, Rovakatu 24,
p. 016 344 063,
ilopysakki@gmail.com

Kuuntele: rovaniemenseurakunta.fi/Hengelliseen kasvuun
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Kirkkoherraehdokkaat
julkisissa työhaastatteluissa
NOORA HIETANEN

Kirkkovaltuustoryhmien edustajat
ehdottivat kirkkoherraehdokkaiden
haastattelutilaisuutta.
Kirkkoneuvosto päätti, että kirkkovaltuustoryhmät järjestävät
kirkkoherraehdokkaiden haastattelutilaisuuden 13.8.2020
klo 17 alkaen Rovaniemen kirkossa ja
suorana lähetyksenä,
joka on katseltavissa
tallenteena Virtuaalikirkossa: https://bit.
ly/33YGht3
Seuraavat kirkkovaltuutettujen laatimat
kysymykset kysyttiin
kaikilta ehdokkailta
ja niiden jälkeen ovat
heidän vastauksensa.
Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvoston jäsen Maarit Simoska ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Heikki Salo haastattelivat
kirkkoherranvaalin ehdokkaita Hanna Kuuselaa, Tuomo Törmästä ja Ilari Kinnusta Virtuaalikirkossa

Minkä näet tärkeänä
papin työssä?
HANNA KUUSELA:

– Papin työssä on tärkeää muistaa ketä ja
keitä palvelee ja muistaa se, ettei kirkko ja
seurakunta ole olemassa itseään varten.
Pidän vahvuutenani juuri sitä, että olen
ihmisläheinen, rohkenen kohdata ihmisiä
erilaisissa tilanteissa. Rohkeasti pitää yllä
sanomaa Jumalan rakkaudesta ja löytää
keinot, joilla koskettaa tämän ajan ihmisiä
heidän elämäntilanteissaan – se on tärkein
tehtävä papin työssä.

TUOMO TÖRMÄNEN:

– Papin työssä minulle tärkeintä on
ihmisten kohtaaminen, ihmisten vierellä ja rinnalla kulkeminen, ihan arkinen
seurakuntatyö: kastejuhlat, avioliittoon
vihkimiset, hautaan siunaamiset. Missään
muualla en koe olevani niin paljon pappi
kuin arkun äärellä taivastoivolla ihmisiä

lohduttaessani. Pidän hallinnosta, mutten
pidä sitä tärkeimpänä osana seurakunnallista työtä ja silti hallinnon tehtävät pitää
hoitaa jämptisti.

ILARI KINNUNEN:

– Pappi ei koskaan saisi unohtaa perustehtäväänsä mihin hänet on kutsuttu ja
lähetetty eli evankeliumin saarnaaminen
ja julistaminen, hyvän sanoman eteenpäin
vieminen. On tietysti monia asioita, jotka
edesauttavat sitä, että ihmisten kohtaaminen on sellaisella realistisella tasolla, että
tulee ymmärretyksi ja ihmiselle, jonka
pappi kohtaa tulee sellainen tunne, että
”kohtasin oikeasti tämän ihmisen” ja siitä
tulee hyvä ja lämmin mieli.

Missä koet kehitettävää
osaamisessasi kirkkoherran
tehtävissä?

KUUSELA:

– Esimerkiksi juridisissa asioissa on aina
varmasti uutta opittavaa ja itsensä kehittämistä. Kuin myös siinäkin, ettei tässä
viranhoidossa tai seurakunnan työssä voi
tulla ikinä valmiiksi, koen aina olevan
paljon opittavaa. Jos tulisin valituksi
Rovaniemelle, olisi kehittämistä tietysti
siinä, että tutustuisin seurakuntalaisiin ja
seurakuntaan, eri alueisiin, toimitiloihin ja
työntekijöihin.

TÖRMÄNEN:

– Jos minut Rovaniemelle valitaan, suurin
haasteeni on innostava: tähän seurakuntaan tutustuminen. Tutustuessa pystyy myös luomaan näkemyksen, miten
lähdetään yhdessä eteenpäin. Kun tulee
pienestä seurakunnasta, kokoluokka on
Rovaniemellä täysin toisenlainen ja se
pitää sisäistää, sillä kirkkoherran rooli on
silloin erilainen.

KINNUNEN:

– Rovaniemen seurakunnan kirkkoherran tehtävissä monet asiat ovat tuttuja,
mutta on myös osa-alueita, jotka eivät ole
niin tuttuja ja ne tietysti vaativat asioihin
perehtymistä ja koulutusta. Varmasti kirkkoherran virka vaatii varmasti herkkyyttä,
mutta toisaalta myös paksunahkaisuutta
jota kokemus tuo tullessaan.

Millaisen roolin ottaisit
kirkkoherrana työyhteisössä
ristiriitatilanteissa?
KUUSELA:

– Kirkkoherra ei voi koskaan piiloutua kenenkään selän taakse, eikä hakea
kirkkoherran asioihin turvaa tai apua
niiltä tahoilta, jotka eivät voi niitä hoitaa.
On oltava rohkea ja mentävä ristiriitoja ja
asioita päin. Vauhtisokeus ei ole hyväksi,
muttei oman arkuutensa vuoksi voi jättää
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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

puuttumatta johonkin. Ottaisin selkeän,
jämäkän vastuunkantajan roolin, joka haluaa selvittää asiat. Jos omat taidot ja kyvyt
tai käytettävissä olevat keinot eivät riitä, on
haettava muuta apua.

TÖRMÄNEN:

– Annan työntekijöille vastuuta ja annan
heille myös vapautta. Mutta ristiriitatilanteissa puutun napakasti ja kokemukseni
mukaan aika ei hoida ongelmia, eikä niitä
paranna, vaikka auttaa joskus. Puutun
tarvittaessa työntekijää kuunnellen, tukien
ja kannustaen. Työntekijöillä on vastuun ja
vapauden lisäksi myös rajat. Pelisääntöjen
on oltava selkeät ja tasapuolisesti kaikille
samat.

KINNUNEN:

– Aluekappalaisena pyrin samaan mikä on
kirkkoherran rooli eli hoitamaan asioita
niin, että tiimin jäsenillä on hyvä tehdä
töitä. Työntekijöillä on omia työnäkyjä ja
työtapojaan. Annan työntekijälle tilaa toteuttaa sitä omaa kutsumustaan. Kokemus
on opettanut kriisitilanteista, että melko
varmasti asiaan on olemassa enemmän
kuin vain yksi näkökulma. On tosi tärkeää,
että esimies ei asetu kenenkään puolelle
vaan kuuntelee rauhassa molempia osapuolia.

Voisiko seurakunta olla
itseohjautuva organisaatio
eli sellainen, että sinä annat
isot linjat ja henkilöstö etenee
itseohjautuvasti?
KUUSELA:

– Kannatan tällaista linjaa. Kirkkoherran
on tiedettävä missä mennään ja näytettävä
mihin suuntaan ollaan menossa. Samaan
päämäärään tähdätään, yhdessä tehdään
kirkon ja Kristuksen työtä. En ole mikään niskaan hengittäjä. Luotan omaan
henkilöstöön, heidän ammattitaitoonsa ja
arvostan heidän työtään. Mielelläni jaan
vastuuta ja kannustan toimimaan itsenäisesti myös väliportaan tehtävissä rohkeasti,
nimenomaan itseohjautuvasti tekemään
työtä. Aina on hetkiä, jolloin on synkattava
yhteen missä mennään - luottaen ja taustalla ollen, jos joku apuani tarvitsee.

TÖRMÄNEN:

– On vaikea nähdä kirkkoherraa pelkästään seremoniamestarina. Vastuussa ja
velvollisuuksissa on hyvin tärkeää kokonaiskuva, mikä tämä tilanne on nyt ja mitkä ovat haasteet ja kysymykset, joihin pitää
vastata. Kirkkoherralla on oleellinen rooli.
Kun tiimejä on paljon ja eri alueita, pitää
olla mahdollisimman laaja vapaus omien
tehtävien tekemiseen. Tiimien asiantuntemuksen ja näkemysten hyödyntäminen
tapahtuu vuorovaikutuksessa työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa.
Kirkkoherra huolehtii kokonaisuudesta ja
siitä, että kaikki pysyvät mukana siinä.

KINNUNEN:

– Luultavasti seurakunta on itseohjautuva organisaatio, sillä tänne hakeutuu
töihin ihmisiä, joilla on todella vakaumus
ja näkemys siitä miksi he ovat lähteneet
kirkon työhön. Kirkon ongelmanahan on
pitkään oikeastaan pidetty sitä, että on
liikaa sellaista solistikulttuuria eli sitä,
että jokainen tekee sitä mitä itse haluaa. Se
on varmaan tasapainoilua näiden kahden
asian keskellä esimiehenäkin, että molemmat puolet pitää muistaa. On hyvä, että on
itseohjautuvuutta, mutta täytyy olla myös
suunnitelmallisuutta.

Miten suhtaudut yhteistyöhön
muiden kristillisten seurakuntien, herätysliikkeiden ja
järjestöjen kanssa?
KUUSELA:

– Avoimin mielin, hyvällä lähtökohtaisella
asenteella ja ajatuksella. Kaikki se mitä on
jo tehty, mielenkiinnolla ja ilolla olen siinä
mukana – yhdessä voimme myös miettiä
mitä uutta voidaan tehdä jatkossa. Voimien
yhdistäminen on tärkeää niin kuin sekin,
että jokainen kristillinen seurakunta
samalla paikkakunnalla toimien saa hyvällä mielellä ja omatunnolla pitää kiinni
omasta erityisluonteestaan. Toivoen hyvää
yhteistyötä ja kunnioittavaa, arvostavaa,
kuuntelevaa kohtaamista ja että mahdumme kaikki edelleen samaan kirkkoon.
Jos tulee jotakin, sitä voi aina toki asioita
tarkistella ja henkilökohtaisesti ei ole
hirveästi kokemuksia. Pidän tärkeänä, että
kirkkoherran on tietysti oltava kärryillä
tilaisuuksista, joita seurakunnan tiloissa
järjestetään.

TÖRMÄNEN:

– Olen aina avoin yhteistyölle, kunhan
se tapahtuu rehdisti ja reilusti yhteisiä
pelisääntöjä noudattaen - oli sitten kyse
muista kirkkokunnista, kristillisistä
yhteisöistä tai herätysliikkeistä. Itselläni ei
ole mitään herätysliiketaustaa, mutta olen
pappina toiminut eri liikkeiden kanssa ja
olen saanut omaan ajatteluuni vaikutteita
niistä. Kun puhutaan Rovaniemestä, suuri
kysymys on, millä pelisäännöillä toimitaan
vanhoillislestadiolaisen liikkeen kanssa. Ei
voi olla mitään herätysliikettä tai ryhmää,
joka seurakunnassa määrittelisi mitä
seurakunnassa tulee ajatella tai miten pitää
toimia. Olen yhteistyön kannattaja ja koko
seurakunnan pappi.

KINNUNEN:

– On tosi hyvä, että on toimiva puheyhteys
paikkakunnalla toimivien kirkkojen ja
seurakuntien kanssa. Perusajatus on, että
hyvä yhteistyö ja puheyhteys ovat tärkeitä.
Näen herätysliikkeet rikkautena, Korkalovaaran kappelissa on välillä körttiläisten
pyhä ja välillä evankelisten pyhä. Mielestäni se rikastuttaa seurakuntaelämää ja
kansankirkkoon kuuluvan seurakunnan
pitää olla sellainen, että on tilaa monen-

laiselle. Karismaattisten liikkeiden ajatus
on oikea ja hyvä, sille on varmasti oma
paikkansa meidänkin seurakunnassa. Olisi
tärkeää muistaa, ettei ryhdytä mittaamaan
tilaisuuden arvoa tai suhdetta Jumalaan
sillä perusteella kuinka ihmeellisiä asioita
jossakin tapahtuu. Arvostetaan tavallisempaakin työtä seurakunnassa.

Miten suhtaudut samaa
sukupuolta olevien kirkolliseen
avioliittoon vihkimiseen?
KUUSELA:

– Kirkon ja seurakunnan palvelijana olen
sitoutunut virkaan ja se määrittää mitä
pappina teen, keitä vihin ja niin edelleen.
Tällä hetkellä olen täysin sen kannan
edustaja ja tekijä, joka meidän kirkossa
virallisena ja laillisena on. Pidän ongelmallisena tätä ristiriitatilannetta, joka vallitsee. Jos kirkolliskokous joskus tekee sen
ratkaisun, että pappi voi ilman sanktion
pelkoa vihkiä saman sukupuolisen parin,
niin silloin minä voin vihkiä myös, mutten
yhtään aikaisemmin.

TÖRMÄNEN:

– Piispainkokous myönsi, että kirkossa on erilaisia ja ristiriitaisia käsityksiä.
Toivon, että siitä voitaisiin käydä avointa
keskustelua myös kunnioittaen ja hyväksyen, että asiasta ajatellaan eri tavalla. Se
ei ole pelastuskysymys, mutta se on tässä
ajassa merkittävä kysymys. Asiasta päättää
kirkolliskokous. Uskoisin, että mennään
siihen suuntaan, mitä piispatkin viime viikolla hahmottelivat, että kirkon avioliitto
on miehen ja naisen välinen, mutta papeille, jotka tahtovat vihkiä, annetaan siihen
mahdollisuus. Itse toimin sen mukaan,
mikä on kirkkomme linja.

että onko meidän annettava sellainen kuva,
että kaikki on ihanaa, johon sanon yksityishenkilönä, etten jaksa siihen kilpajuoksuun
lähteä. Pidän sosiaalisen median välineitä
hyvinä myös seurakunnan työssä ja etenkin
korona-aikoina, joina meilläkin terästäydyttiin näissä kanavissa.

TÖRMÄNEN:

– Koen olevani hyvin vahvasti olevani
kirkkoherrana viestintäihminen. Viestin
monella tavalla hyvin aktiivisesti. Koen nimenomaan, että kirkkoherrana haluan olla
aktiivinen viestijä niin siinä työyhteisössä
kuin myös ulkopuolelle. Toimin päivittäin
sosiaalisessa mediassa, ennen kaikkea
Facebookissa ja olen siellä seurakuntalaisten tavoitettavissa, keskustelen ja otan
kantaa. Minulle viestinnässä on tärkeää,
ettei se ole ikään kuin ylhäältä alaspäin
”minä kerron mikä on totuus”, vaan erilaisten näkökulmien jakamista ja keskustelua seurakuntalaisten kanssa ajankohtaisista asioista kiinnostuneiden kanssa.

KINNUNEN:

– Varsinkin viime kevät on aika paljon
opettanut minua sosiaalisen median käytössä ja se on tullut luontevaksi ja helpoksi. Facebook on tällä hetkellä aktiivisesti
käytössä niin, että hoidan oman alueen
Facebook-sivua. Henkilökohtaisessa käytössä ei ole omaa profiilia, enkä vielä ole
käyttänyt sosiaalista mediaa kuin seurakuntatyön edesauttamiseksi. Käytössäni ei
ole Instagramia, eikä Twitteriä vielä. Mutta
voi olla, että ne tulevat ajankohtaisiksi
ottaa käyttöön – en ole sitä vastaan.

KINNUNEN:

– Lähtökohtani on aina se, että ihan kaikki
ihmiset ovat samanarvoisia ja kaikkia
ihmisiä pitää kohdella hyvin eikä ketään
saa kohdella huonosti. Tämä koskee myös
erilaisiin sukupuolisuuntauksiin kuuluvia.
Olen raamatullisella kannalla, että avioliitto on tarkoitettu vain miehelle ja naiselle.
Jos kokonaiskirkko joskus päättäisi niin
kuin nyt esimerkiksi yksi tällainen ratkaisumalli on sellainen, että papeille annettaisiin omantunnonvapaus vihkiä samaa
sukupuolta olevia, en aio kuitenkaan itse
niin toimia. Kunnioituksesta Raamattua
kohtaan pysyn perinteisellä kannalla.

Miten käytät sosiaalisen
median kanavia?
KUUSELA:

- Ovat käytössä toistaiseksi siviilihenkilönä ja siinä on vaihtelevia suhdanteita eli
osaan kyllä käyttää, mutta olen hiukan laiska laittelemaan mihinkään mitään. Välillä
muotoutuu vähän arvokysymykseksi, että
kun Facebookissa ja Instagramin puolellakin pyörii sellainen kiiltokuvamainen puoli,

Vain äänestämällä
voi vaikuttaa!
Äänioikeutettuja ovat
kaikki viimeistään 30.8.2020
Rovaniemen seurakuntaan
liittyneet jäsenet, jotka
täyttävät 18 viimeistään
vaalipäivänä 8.11.2020.
Lisätietoja:
www.rovaniemenseurakunta.fi/
info-ja-asiointi/hallinto-jatalous/kirkkoherranvaali-2020
ja liitykirkkoon.fi
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NÄKÖKULMA
KOTISEURAKUNTAAN |
JOUNI HAGSTRÖM

Sairaalapastori Susanna Sirviö siunaasi koulutielle lähteviä ekaluokkalaisia elokuisena maanantaina koulunalkuviikolla.

Kouluun lähtevien siunaus
PERINTEEKSI muodostunut kouluun siunaaminen
järjestettiin tänäkin vuonna perinteisesti eri puolilla
Rovaniemen kirkkoja. Kouluun siunaamisella seurakunta
haluaa olla lapsen ja koko perheen tukena siunaamassa, toivottamassa kaikkea hyvää ja rukoilemassa heidän
puolestaan.
– Oli enää kaksi yötä koulun alkuun, kun olimme yhdessä
kokoontuneet kirkkoon siunaamaan kouluun lähteviä. Mietimme, miten meitä jännittääkään. Monet olivat kuitenkin
jo hyvin valmistautuneet ja pakanneet koulureput valmiiksi.
Sinne kynien, kumien ja teroittimien joukkoon halusimme
yhdessä pakata myös Jumalan siunauksen ja vanhempien
rukoukset. Niiden kevyiden kantamusten kanssa koulutie
voisi olla turvallinen, repusta saattaisi löytyä rohkaisua ja
luottamusta jännittävissä tilanteissa ja iloa ja ystävyyttä
uusia ihmisiä kohdatessa ja vielä uteliaisuutta uusia asioita
oppiessa, sairaalapastori Susanna Sirviö kuvaili kokemustaan koulupolkujen siunaamisesta.
Lisätietoja: www.evl.fi/kouluunsiunaus-sivustolla

Rovaniemen seurakunnan
ja koulujen yhteistyö
Kouluilla ja seurakunnalla on erilaisia yhteistyömuotoja
kuten esimerkiksi kevätkirkot, päivänavaukset, kouluun
siunaamiset.
– Pääsääntöisesti nuo edellä mainitut ovat olleet toteutuksessa vuosia. Yksittäisillä kouluilla on lisäksi omia perinteitä,
esimerkiksi seimivaellukset, koulutuspalvelujen palvelualuepäällikkö Kai Väistö vahvistaa.
Rovaniemen seurakunta näkyy ja kuuluu nykyisen
suur-Rovaniemen alueella; EU:n suurimmassa kaupungissa
on edelleen merkittävänä toimijana.
– Koulutuspalveluiden ja seurakunnan välinen yhteistyö on ollut sujuvaa ja sillä on pitkät perinteet. Toivon,

pääsääntöisesti hyvin positiivisesti. Varsinkin leirit ovat odoettä voimme jatkaa nykyisellä toimintamallilla esimerkiksi
tettuja. Uskon, että sieltä jää jokaiselle jotakin hyödyllistä
koulujen ja päiväkotien kanssa jokaisen ihmisen valinnanelämän varrelle vanhempien kasvatustyön tueksi.
vapautta ja vakaumusta kunnioittaen. Koen tälle yhteistyölle
Koulutuspalvelujen päällikönkin näkökulmasta elämme
todellista tarvetta.
yhteiskunnassa, jossa etiikan ja moraalin kysymykset ovat
Seurakunnalla ja kouluilla voisi olla enemmänkin yhteisyhä tärkeämpiä.
työtä tai ne voisivat luoda uusia rajapintoja.
– Niiden opettaminen on ensisijaisesti meidän lasten van– Koululla ja seurakunnalla on paljon yhteisiä tavoitteihempien tehtävä. Koulu ja seurakunta ovat tärkeä tuki tässä
ta esimerkiksi toisten ihmisten huomioimisessa ja lasten
työssä. Toivoisin, että me kokisimme olevamme osa yhteisöä
ja nuorten hyvinvoinnin turvaamisessa. Mahdollisimman
nykyistä enemmän. Yksilöllisyys on nyky-yhteiskunnassa
konkreettiset palvelut ovat tervetulleita. Etenkin vähävaraikorostunut mielestäni aivan riittävästi.
set perheet tulisi huomioida vaikkapa harrastustoiminnassa.
Noora Hietanen
Pyrimme omalta osaltamme lisäämään harrastustoimintaa
koulupäivän yhteyteen niin kuin esimerkiksi
Islannissa on tehty.
Millaisia muistoja Rovaniemen 70 vuotiaaseen kirkkoon liittyy koulutuspalveluiden
päälliköllä?
– Pääkirkko on minulle hyvin tärkeä ja
läheinen paikka. Siellä minut ja omat lapsemme on kastettu ja siellä meidät on myös
vaimoni kanssa vihitty. Tyttäreni kastetilaisuus
oli kovan ukonilman aikana voimakkaiden
salamoiden valaistessa kirkon ikkunoista. Se
oli vaikuttava hetki. Opettajavuosieni aikana
koulujen yhteiset tilaisuudet ovat jääneet
let
mieleeni. Kirkossa järjestettäviin konsertteihin
Sinä o
mmi
u
k
olen osallistunut varsin usein. Kiireen keskellä
s
a
Kouluun lähtevien siunaus
pa r
ne ovat rauhoittavia tilaisuuksia. Kirkon
Paikka:
Aika:
rakentaminen ja siihen liittyvä varainhankinta
on mielenkiintoinen tarina, johon kaikkien
Tule mukaan! Toivoo:
rovaniemeläisten olisi hyvä tutustua osana
kotikaupungin historiaa, Väistö kertoo.
Suomalaisista 15-vuotiaista nuorista rippikoulun käy vuosittain reilusti yli 80 prosenttia. Miten rippikoulu vaikuttaa koululaisiin?
– Mielestäni nuoret suhtautuvat siihen

Kutsu
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Koulupolun siunaamiseen osallistuvat myös kummit!
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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.
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.
1.9. klo 10-14 Helmikammari aloittaa toimintansa. Ryhmät kokoontuvat yksi kerrallaan turvavälit ja hygieniasuositukset huomioiden.
3.9. klo 12 lähetystyön kirpputoriToivon toriin tutustuminen.
4.-6.9. Saman veden äärellä, Hiippakunnan
lähetysjuhlat netissä ja Radio Deissä. Seuraa
ohjelmaa kotona tai tule katsomaan sitä
seurakuntakodin yläsaliin.
6.9. klo 17 OMA-messu kirkossa.
7.9. klo 17 katulähetysilta Helmikammarilla,
Pohjolankatu 4, sisäänkäynti torin puolelta.
7.9. klo 19 Tuttujen rovaniemeläisten toivevirsiä kirkossa. Rovaniemi -viikon yhteislaulutilaisuus. Vapaa pääsy. Välitetään suorana
Virtuaalikirkon kautta.
8.9. klo 12-16 lähetystyön Käsityökahvila
aloittaa syyskauden seurakuntakodin takkahuoneessa. Kokoontuu joka viikko.
10.09. klo 19 Pianistit tunturissa-konsertti
kirkossa, Paavali Jumppanen, Janne Oksanen, Noora Ylönen. Pääsylippu 15/13/7. Ennakkomyynti holvi.com -palvelussa käynnistyy 1.9. Lippuja saatavissa myös ovelta tuntia ennen konsertin alkua, suosittelemme
välttämään käteisen käyttöä.
12.09. klo 17 kirkossa konsertti, Elvis Gospel
-Aron. Aron, eli Juha Leppänen tulkitsee Elvis Presleyn gospel -tuotantoa. Pääsylippu
20/15€.
14.9. klo 17 katulähetysilta Helmikammarilla, Pohjolankatu 4, sisäänkäynti torin
puolelta.
17.9. klo 19 Lapin sotilassoittokunnan
konsertti kirkossa. Käsiohjelmamaksu,
vapaa pääsy.
20.9. klo 17 OMA-messu kirkossa.
21.9. klo 17 katulähetysilta Helmikammarilla, Pohjolankatu 4, sisäänkäynti torin
puolelta.
22.9. klo 18 Avoin rukouspiiri kirkon kryptassa alkaa. Kokoontumiset parittomilla viikoilla tiistaisin.

23.9. klo 18 kirkossa lapsensa menettäneiden messu.
24.9. klo 11-13 Keskustelu- ja kirjoituspiiri
yli 60-vuotiaille aloittaa syyskauden seurakuntakodin yläsalissa turvavälit huomioiden.

KORKALOVAARA
27.8. klo 18.30 Miesten raamattupiiri Korkalovaaran kappelilla. Kokoontuu joka toinen
torstai.
7.9. klo 13 Merimieskirkkopiiri Korkalovaaran kappelilla aloittaa syyskauden.Kokoontuu parittomilla viikoilla.
30.8. klo 13 messu kappelissa, Karita
Kaukonen.
6.9. klo 13 messu kappelissa, Ilari Kinnunen.
7.9. klo 14 Ylikylän varttuneiden kerho aloittaa syyskauden. Paikka tarkentuu.
8.9. klo 13 kappelilla eläkeläisten kerho
aloittaa syyskauden.
13.9. klo 13 messu kappelissa, Karita Kaukonen.
20.9. klo 13 messu kappelissa, Ilari Kinnunen, Hanna Kankaala, kirkkokahvit ja lähetystilaisuus.
21.9. klo 14 Ylikylän diakoniakahvit kodeissa
aloittavat syyskauden. Paikka tarkentuu.
24.9. Diakonian syyslenkki nuotiolle, kävellen.

OUNASJOKI
6.9. klo 11 Sinetän kappelissa messu, Ilari
Kinnunen.
13.9. klo 10 Meltauksen kappelissa messu,
Ilari Kinnunen.
13.9. klo 13 Maijasen kappelissa messu, Ilari
Kinnunen.
20.9. klo 11 Sinetän kappelissa messu, Karita Kaukonen.

OUNASVAARA
30.08. klo 15-17 Ounasrinteen kappelilla
Pyhät Meiningit-perhemessu ja -tapahtuma. Ruokailu kappelin pihalla. Pysymme
turvaväleissä. Tervetuloa, tulethan terveenä.
Poikkeusajan ohjeistuksen mukaan kappelisalissa ja ruokasalissa voi oleskella yhtäaikaa 56 henkilöä.
3.9. klo 11-13 kappelin Herrankukkarossa
aloittaa Torstaikerho syyskauden. Kokoontuu parillisilla viikoilla torstaisin.
5.9. klo 17 kappelissa varhaisnuorten
Donkkis Big Night.
10.9. klo 18 kappelissa Kappeli-ilta.
27.09. klo 15-17 Ounasrinteen kappelilla
Pyhät Meiningit-perhemessu ja -tapahtuma.

ALAKEMIJOKI
30.8. klo 13 Pertunpäivän jumalanpalvelus Jaatilansaaressa Pentin kodalla, Heikki
Kerätär.
31.8. klo 18 Ruikan nuotioilta Ruikan Erän
toimitalolla, Pysäkkitie, 300m oikealla.
Heikki Kerätär, Laila Juntti.
4.9. klo 17 kappelissa varhaisnuorten
Donkkis Big Night.
7.9. klo 9.30 kaikenikäisten kerho aloittaa
Kivitaipaleen koululla, Taipaleentie 65.
8.9. klo 10-11 Puuroaamut ja kaikenikäisten kerho alkavat Muurolan kappelissa.
24.9. klo 14 Erityisdiakonian kahviporinat
nuotiolla Muurolan mattolaiturin vieressä.
Jatkot sovitaan kokoontumisessa.

YLÄKEMIJOKI
30.8. klo 13 Rannan hautausmaalla
hartaus, Mirja-Liisa Lindström, Mauri
Miettunen. Kirkkokahvit.
6.9. klo 10 messu Auttin kappelissa, Topi
Litendahl.
6.9. klo 12 messu Viirin kappelissa, Topi
Litendahl.
20.9. klo 10 messu Auttin kappelissa, Topi
Litendahl.
20.9. klo 12 sanajumalanpalvelus Viirin
kappelissa, Topi Litendahl.

SAAREN-NAMMANKYLÄT
30.8. klo 18 Aapakirkon pihakirkossa
Iltakirkko.
2.9. klo 18 Nuotioilta Yli-Namman koulun
laavulla. Seurakunta tarjoaa makkarat ja
pullakahvit. Mukana kanttori Ruusu Tervaskanto ja diakoni Nina Helisten-Kerkelä.
6.9. klo 11 messu Aapakirkossa, Karita
Kaukonen.
10.9. klo 18 Aapakirkossa Virsikirjatutuksi lauluilta, Ritva-Elina Pylväs, Tiina
Ronkainen.
13.9. klo 11 messu Aapakirkossa, Ilmo
Liimatta.
13.9. klo 13 messu Jouttikeron kappelissa,
Ilmo Liimatta.
20.9. klo 11 messu Aapakirkossa, Rainer
Väänänen.
22.9. klo 17 virsi-ilta Jouttikeron kappelissa, Sanna Peltola.
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.

Pelissä oli yleisöä 1 225. Otteluisäntänä
toiminut Rovaniemen seurakunnan
raati valitsi Rovaniemen Palloseuran
parhaiksi pelaajiksi Eetu Muinosen (***),
Simo Majanderin (**) ja Joonas Vahteran
(*). Kotijoukkue RoPSin maalit tarjosi
Rovaniemen seurakunta.

RoPS 70 vuotta -kirkkopyhä 9.8.2020
ROVANIEMEN palloseuran pyöreitä vuosia juhlistettiin
Rovaniemen kirkossa sunnuntaiaamun sanajumalanpalveluksessa 9.8.
– Jalkapallo on maailmanlaajuisesti iso leikki, joka tuottaa
niin täällä kuin kaikkialla muuallakin iloa ihmisille. Jumalalle on mieleen kaikki sellainen, joka nostaa ihmisten
suupieliä ylöspäin. Leikki on todella tärkeä osa elämää,
kappalainen Mikko Reijonen toivotti tervetulleiksi kirkkopyhän palvelukseen.
Saarnassaan Reijonen kuvaili: ”Tänään juhlimme 70vuotiasta Rovaniemen palloseuraa. Useat hyvät pelaajat
ovat seurassa pelanneet, siksi monet hyvät kokemukset
keskuskentän ympärillä ovat olleet osa paikallista kulttuuria.
Ottelut ovat antaneet iloa monelle. Erityisesti mieleeni tulee
Ropsin hopeakausi muutama vuosi sitten, jolloin vielä hopeajuhla kasasi paljon väkeä yhteen. Oli hienoa olla mukana
jakamassa tuota iloa.

Miten Rops on menestynyt peleissään? Mikä tekee hyvän
joukkueen? Mielestäni hyvä joukkue muodostuu hyvästä
pelaaja-aineksesta, jossa on vahvuutta. Vahvuus tarkoittaa,
että perusrunko on vähintään sarjan vaatimalla tasolla.
Lisäksi tarvitaan yksilöiden eroja ja erilaisia lahjoja, jotka
yhteisessä käytössä rakentuvat joukkueen eduksi. Nämä
erilaiset lahjat ovat pelin eri osa-alueilla tilanteiden ja sitä
kautta koko joukkueen voiton mahdollistamia tekijöitä. Ne
tuovat myös iloa peliin, vaikka kaveri joskus voiton veisikin.”
Myöhemmin yhteinen kirkkopyhä jatkui ahvenanmaalaisten vieraita vastaan pelatussa RoPS-IFK M -ottelussa, joka
valitettavasti päättyi jatkoaikasekuntien aikana kotijoukkueen tappioon 2-3.
– Pelasimme parhaan pelimme, mutta kokonaisuus ei
riittänyt, päävalmentaja Vesa Tauriainen totesi.
Noora Hietanen
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SYKSYÄ

jakaa
Seurakunta äruokaa
m
ä
ä
ylij
K-kaupan
lkaen
tiistai 1.9. a
n
e
in
to
a
k
.
jo
la
lil
e
p
p
a
k
Muurolan oka on
Jaettava ru ettua.
kast
pääosin pa itsevat olkaa
rv
ta
a
u
Ruoka-ap kuajan sopimiseksi
a
h
ä
ss
yhteyksi
öntekijä
diakoniaty 0-152243,
4
0
iin 0
Laila Juntt tti@evl.fi
.ju
laila n

Keskikaupunki
Keskustelu- ja kirjoituspiiri yli
60-vuotiaille
aloittaa syyskauden to 24.9. klo
11-13 seurakuntakodin yläsalissa
turvavälit huomioiden.
Tervetuloa mukaan uudet ja vanhat kävijät! Ensimmäisellä kerralla pohdimme piirin syksyä.
Runot ovat tietysti myös tervetulleita! Mukana diakoni
Sari Koski, tiedustelut puh 040-7340221.

Korkalovaara
Ylikylän varttuneiden kerho klo 14: 7.9., 5.10., 2.11. ja 30.11.
Paikka tarkentuu lähempänä.
Ylikylän diakoniakahvit kodeissa klo 14: 21.9., 19.10.,
16.11. ja 14.12.
Paikka tarkentuu lähempänä.
Korkalovaaran kappelilla eläkeläisten kerho klo 13: 8.9.,
22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 17.11., 1.12. ja 15.12.
Diakonian syyslenkki nuotiolle 24.9. Kävellen Korkalovaaran laavulle, omat eväät mukaan.
Lähtö Korkalovaaran kappelilta klo 10, paluu noin klo 15.
Tiedotetaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa. Koronaja säävaraus.
Ounasrinne
Torstai-kerhot Ounasrinteen kappelilla Herrankukkarossa joka toinen torstai parillisilla viikoilla klo 11-13. Syyskausi alkaa 3.9.
Kappeli-illat Ounasrinteen kappelilla, Saaruantie 3, torstaisin 10.9. ja 5.11. klo 18.
Puuroaamut Ounasrinteen kappelilla, ei aloiteta vielä
syyskuussa. Odotamme syksyn ohjeistuksia ja seuraamme koronatilanteen kehittymistä.
Alakemijoki
Kaikenikäisten kerho Kivitaipale, Taipaleen koulu, Taipaleentie 65, maanantaina klo 9.30-11:
7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11. ja 30.11.
Puuroaamu ja kaikenikäisten kerho Muurolan kappelilla,
Kirkkokumpu 1, tiistaina klo 10-12:
8.9., 22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 17.11. ja 1.12.
Puuroaamun kuljetus: Jaatila Rannantie klo 9.00, Jaatilansaari klo 9.10, Varpukoti, Totontie 12 klo 9.35, Muurolan kappeli klo 9.40. Kyydin hinta Jaatilasta 5.50€/suunta ja Muurolasta 3.30 €/suunta. Tarvitessa ole yhteyksissä Laila Junttiin puh. 0400 152 243.
Erityisdiakonian kahviporinat nuotiolla Muurolan mattolaiturin vieressä torstaina 24.9. klo 14. Jatkot sovitaan
kokoontumisessa.
Kappeli-illat Muurolan kappelilla, Kirkkokumpu 1:
to 1.10. ja 19.11. klo 17.30. Ilta alkaa Hirvaan diakoniakylätoimikunnan tarjoamalla kahvilla ruokapankin työn
tukemiseksi.
Yläkemijoki
Kyläpaikka Oikaraisen nuorisotilassa, Koulutie 17, klo 1516.30 maanantaina 28.9., 26.10., 30.11. ja torstaina 10.12.
Kyläpaikka Auttin kappelissa klo 10-11.30 tiistaina 1.9.,
29.9., 27.10., 17.11. ja 8.12.
Kyläpaikka Tennilän kylätalolla klo 10-11.30 tiistaina 8.9.,
6.10., 10.11. ja 1.12.
Kyläpaikka Viirin seurakuntakodissa klo 10-12 torstaina
17.9., 15.10., 19.11. ja10.12. yhteinen joulujuhla. Ruokailua varten ilmoittautuminen viimeistään tiistaina p.
0405142816.
Keskustelukahvit Viirin seurakuntakodissa klo 13-14.30
tiistaina 1.9., 15.9., 29.9., 13.10., 27.10., 10.11. ja 24.11.
Yhteinen joulujuhla 10.12.
Saaren-Nammankylät
Seurakuntakerho Nahkurinpolun kerhohuoneella, Nahkurinpolku 5E, aloittaa syyskauden ti 18.8. klo 10. Kokoontuu joka parillisen viikon tiistai.
Nammankylien tiistaikerho Jouttikeron kappelilla aloittaa syyskauden ti 18.8. klo 13. Kokoontuu joka parillisen
viikon tiistai.
Aapakirkon diakoniakerho aloittaa syyskauden to 20.8.
klo 10 Kiepissä, kokoontuu joka parillisen viikon torstai.
Kehitysvammaistyö
Iloiset Musikantit keskiviikkoisin klo 17.30 Ounasrinteen
kappelissa 2.9. alkaen.
Aikuisten kehitysvammaisten Torstaikerho seurakuntakodin yläsalissa parillisen viikon torstai klo 13.
Kaverikammari aloittaa 19.9. Koronatilanteesta johtuen
väkimäärä rajoitettu ja kerhoon on ennakkoilmoittautuminen Terhi Ämmälälle viikkoa ennen kerhon alkua. Jos
ilmoittautumisia tulee paljon, jaetaan kerholaiset kahdelle lauantaille.
Kehitysvammaisten Askartelukerho koronatilanteesta
johtuen tauolla.
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Syyskausi on alkanut 24.8.
Vapaita paikkoja voi tiedustella
 { ŭ{{ßŬJ{LTLANPLZZVV
Muskareita ohjaavat
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ÄITIEN LEPOLOMA
Pe 23.- su 25.10.
Norvajärven leirikeskuksessa.
Hinta 52€

Rovaniemen kirkko 70
vuotta -juhlamessussa 23.8.
Koronatilanteen vuoksi
juhlallisuudet on siirretty ensi
vuoteen freskon 70-v. juhlien
yhteyteen, mutta juhlamessu
järjestettiin pyöreitä vuosia
täyttäneen kirkkomme
kunniaksi. Messun
toimittivat kappalaiset Topi
Litendahl ja Heini Kesti,
kanttoreina toimivat Maie
Kuusik ja Sari Alakulppi.
Juhlamessun voi katsoa ja
kuunnella suoratoistona
Virtuaalikirkossa
www.virtuaalikirkko.fi

Rentoutumista, saunomista,
ulkoilua, ruokaa, keskustelua,
kädentaitoja....
Tiedustelut:
Diakoni Jaana Sarajärvi 040-7212028
Mukana lapsityön pastori Elina Rask-Litendahl
Musiikkia Tiina Ronkainen
Keskustelut ovat luonteeltaan syvällisiä, joten
huomioithan että olet riittävän hyvässä henkisessä
kunnossa ilmoittautuessasi mukaan.
Ilmoittaudu mukaan jos tunnet, että
kaipaat irtiottoa arjesta!
Ilmoittautuminen 1.9. alkaen sähköisesti:

 ŭ{ŭ ŭJ

LAPSENSA
MENETTÄNEIDEN MESSU
23.9. KLO 18 KIRKOSSA
Messu on tarkoitettu kaikille lapsensa menettäneille,
iästä tai kuolinsyystä riippumatta.

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

Kuvat: Jouni Hagström

Rovaniemen kirkko täytti
70 vuotta 20.8.2020
Rovaniemen kirkko
70 vuotta, osa V
PIISPA Väinö Malmivaara toimitti Rovaniemen
kirkon vihkimisen 14 papin avustamana 20.8.1950.
Vihkimisjuhlaa ja juhlajumalanpalvelusta seurasivat
ulkona kovaäänisistä kaikki ne 10 000 osallistujaa, jotka eivät mahtuneet sisälle kirkkoon. Sisällä
kirkossa puolestaan osa juhlaväestä istui tuoleilla,
sillä kirkon penkit urakoinut Kokkolan Puuteollisuus
ei saanut kelvollisen puutavaran puutteessa kaikkia
penkkejä valmiiksi vihkiäisiin. Rovaniemen kirkko
vihittiin elokuussa 1950 ja lopulta kirkko oli valmis
21.10.1951, jolloin Lennart Segerstrålen fresko Elämän lähde kuoriseinällä paljastettiin.
Lennart Segerstråle oli tehnyt matkan Lappiin 1945
ja liikkunut tuhotusta kylästä toiseen sekä poltetun Rovaniemen raunioilla. Kokemus syvensi hänen pohdiskeluaan repivien ja rakentavien voimien taistelusta: rauha
ei merkitse vain sodan poissaoloa, vaan rakentavien
voimien läsnäoloa ja työtä hyvien tavoitteiden puolesta.
Lapin luonnossa sodan raa’at jäljet näkyivät masentavimpina. Segerstråle tapasi matkallaan myös jälleenrakennustyöhön tulleita kveekareita, joiden myönteinen
elämänasenne ja iloisuus tekivät lähtemättömän vaikutelman. Rovaniemen kirkon freskon Elämän lähteen
teema alkoi hahmottua.
Freskossa on esillä ihmiselämän eri tilanteita: sovinto

kahden ihmisen välillä, vihittävä nuoripari, kastettava
lapsi vanhempineen. Vasen puoli ihmisineen kuvaa totuuden ja selvyyden etsimisen halua. Oikea puoli kuvaa
ihmisen kielteisiä voimia: riitaa, pilkallisuutta, epäuskoa, välinpitämättömyyttä, aineellisia vaistoja ja viettejä.
Ulvovat ja poroa raatelevat sudet ovat osa pahuuden
maailmaa.
Luonto oli ollut metsänhoitajankin koulutuksen
saaneelle Segerstrålelle taiteensa suuri innostaja.
Segerstråle halusi tutustua Rovaniemellä työskennellessään elävään lähteeseen, joka löytyi Korkalovaaran
pohjoisrinteestä. Samasta paikasta avautui näkymä
Ounasjokilaaksoon, jonka maisemallisia piirteitä on
freskossa. Taiteilija on kertonut tavoitelleensa Kristuksen kasvoihin Lapin erämaaprofeetan ilmettä ja juhlan
sekä pyhän lisäksi läsnä on arkinen työ, esimerkiksi
kaksi haalaripukuista miestä lapion kera.
Noora Hietanen
Lähteitä: Eino Mäkisen Rovaniemi – kirkko ja seurakunta,
kyrkan och församlingen (1954)
Risti ja lähde – Rovaniemen kirkon
juhlakirja (2000)
Lapin kirkot (2005)
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Piispa Väinö Malmivaaran ja 14 avustavan papin lisäksi Rovaniemen kirkon vihkiäisjuhlallisuuksiin osallistuivat
myös opetusministeri, rovasti Lennart Heljas, kirkkoneuvos Esko Kekomäki kirkkohallituksesta, Luterilaisen
Maailmanneuvoston tohtori Igor Bella, johtaja Johansson Ruotsin kirkosta ja pastori Auranen Amerikan luterilaisista
kirkoista.

KEVÄÄN 2020 PÄIVÄ- JA NAPEROKERHOT
Päiväkerho on tarkoitettu 3-6 -vuotiaille lapsille.
Kerhot kokoontuvat yhdestä kolmeen kertaa viikossa
eri puolilla Rovaniemeä.
Päiväkerhot ovat kasteopetukseen pohjautuvaa viriketoimintaa.
Naperokerho 2-vuotta täyttäneille kerran viikossa.
Ryhmässä lapset oppivat sosiaalista kanssakäymistä
toimiessaan ikäistensä kanssa. Kerhossa on lapsen
tietoja ja taitoja kartuttavaa toimintaa: lauluja,
leikkejä, askartelua ja ulkoilua.
Kerhoja ohjaavat ammattitaitoiset lastenohjaajat.
KERHOPAIKAT
Aapakirkko, Aapatie 6
Korkalovaaran kappeli, Vaaranlammentie 3
Koskenkylän kerhotila, Eliisantie 3 D 10
Nivavaaran kerhotila, Asematie 1
Ounasrinteen kappeli, Saaruantie 3
Seurakuntakoti, Rauhankatu 70
Sinetän kappeli, Kittiläntie 2177
Viirinkankaan kerhotila, Keltakangas 2

Saarnastuolin äänikaton yllä on taitelija Gunnar
Uotilan tekemä lintuaiheinen veistos, poikasiaan
sankariverellään ruokkiva joutsen.

Lennart Segerstrålen mukaan Kristus tuo valon
ja vapautuksen astuessaan Lapin karun ja jylhän
maiseman keskelle sekä kuvastuessaan Elämän
lähteeseen, ihmisen omatuntoon.

Rovaniemen kirkon
peruskivi muurattiin
ja harjannostajaiset
järjestettiin 1949.
Esimerkiksi
kirkontorni on
rakennustoimikunnan
esityksestä tehty
sirompilinjaiseksi ja 5-6
metriä korkeammaksi
kuin alun perin oli
suunniteltu.

LUKUKAUSIMAKSU 40€
Kävitpä sitten kerran tai
kolme kertaa viikossa!

LISÄTIETOJA:
Mira Uimaniemi
puh. 040 6538 415

Seuraa meitä Facebookissa:
Rovaniemen seurakunnan
lapsi- ja perhetyö
WWW.ROVANIEMENSEURAKUNTA.FI/
ILMOITTAUTUMISET

Sururyhmä läheisensä menettäneille
alkaa ma 7.9. klo 18-19.30

seurakunnan perheneuvonnan tiloissa
Maakuntakatu 7

Kuvat:
Rovaniemen
seurakunnan
kuva-arkisto

Ohjaajina sairaalapappi Sanna Kierivaara ja
diakoniatyötekijä Marja-Leena Kivilompolo.
Ryhmä kokoontuu 5 kertaa. Seuraavat
tapaamisajat sovitaan ensimmäisellä kerralla.
Ryhmään otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä
6 osallistujaa.
Ilmoittautuminen Sanna Kierivaara 040-7363356.
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TUTUKSI | Norvajärven kiinteistönhoitaja Ari Nyman

Uusi työ tuo muistoja nuoruudesta
NOORA HIETANEN

Ari Nymanin tekemiä ja kauan odotettuja pöytäryhmiä on kehuttu kovasti, esimerkiksi
seuraavasti: ”Ihanaa, kun Norvajärvellä on isosryhmille saatu pöytäryhmät, sään salliessa
voidaan työskennellä ulkonakin.”

DONKKIS BIG NIGHTTOIMINTAILLAT
TULEVAT TAAS!
Tervetuloa Donkkikseen kaikki 1-6
luokkalaiset! Luvassa jännittäviä
Raamatunkertomuksia,
toimintapisteitä, laulamista ja muuta
huippumukavaa! Pääsemme myös
kuulemaan Sakun ja Ruutin
seikkailuista sekä tapaamaan ikiihanan sinisen ystävämme, Donkkiaasin! Tule ja ota kaverisi mukaan!
Donkkiset ovat ilmaisia. Järjestäjänä
Rovaniemen seurakunnan lapsi- ja
nuorisotyö.
HUOM! Olemme huomioineet
Donkkiksissa vallitsevan
koronatilanteen. Panostamme illoissa
hyvään käsihygieniaan sekä
turvaväleihin. Herkuttelupiste on
suljettu. Tule Donkkiksiin vain
terveenä!
Donkkiksiin on nyt myös
ennakkoilmoittautuminen ja
väkimäärärajoite (40 lasta/ilta).
Ilmoittautuminen tekstiviestillä, johon

tiedoksi lapsen nimi, ikä ja onko hän
tulossa Muurolaan vai Ounasrinteelle.
Muurolassa perjantaisin klo 17-19:
4.9. (ilmoittautuminen 31.8.-.2.9.
nuorisotyönohjaaja Juho Rinteelle
040 3582135)
9.10. (ilmoittautuminen 5.-7.10.
nuorisotyönohjaaja Jenniina
Heikkilälle 040 7300 153)
6.11. (ilmoittautuminen 2.-4.11.
pyhäkouluohjaaja Seija
Luomarannalle 040 731 7987)
Ounasrinteellä lauantaisin klo 17-19:
5.9. (ilmoittautuminen 31.8.-.2.9.
nuorisotyönohjaaja Juho Rinteelle
040 3582135)
10.10. (ilmoittautuminen 5.-7.10.
nuorisotyönohjaaja Jenniina
Heikkilälle 040 7300 153)
7.11. (ilmoittautuminen 2.-4.11.
pyhäkouluohjaaja Seija
Luomarannalle 040 731 7987)

ARI NYMAN aloitti Norvajärven leiri- ja
kurssikeskuksen kiinteistönhoitajana
toukokuun alussa. Nyman on tehnyt koko
ikänsä kirvesmiehen erilaisia töitä ja työskennellyt timpurina Oulun seudulla yli 30
vuotta. Ari on kotoisin Ruukin kunnasta
ja muutti pari vuotta sitten Rovaniemelle
vaimonsa kotiseudulle.
– On ollut todella yllättävää, kuinka monipuolinen kiinteistönhoitajan toimenkuva
onkaan.
Ensimmäisten kahden kuukauden aikana
timpuritaustainen Ari on tehnyt esimerkiksi
useita uusia pöytäryhmiä leirikeskuksen
pihapiiriin. Talvella on luvassa lumitöitä ja
kaikenlaisia uudistuksia, joita toivotaan ja
tilataan ensi kesälle.
– Kirvesmiehen työ on yleisesti ottaen
raskasta, sillä siinä liikutaan monilla työmailla ja tehdään töitä melkein mihin aikaan
tahansa. Hain kiinteistönhoitajan työtä
pysyvyyden ja säännöllisempien työaikojen
takia. Työtaustani antaa näihin tehtäviin
varmuutta.
Ari Nymanin ammatti on osittain periytynyt kotoa.
– Pappa kävi tekemässä silloin tällöin kirvesmiehen töitä naapurissa piispa Hannes
Leinosen pyynnöstä.
Oulun hiippakunnan piispa Hannes
Leinosen synnyinpaikka on Nymanien
kotipaikan vieressä Ruukissa. Rippileirien aikana työskentelemisestä muistuvat
mieleen myös omat rippileiriajat, vaikka
Norvajärven rippikoulut toteutetaan hyvin
erilaisissa olosuhteissa kuin Arin oma ripari
Revonlahdella aikoinaan.
– Rippileiri ja sen olosuhteet olivat täysin
erilaiset kuin täällä Norvajärvellä, sillä
yövyimme seurakuntatalon pihalla teltoissa.
Silloin ja siellä ei ollut samanlaisia aktiviteetteja kuin täällä, missä on mahdollisuudet harrastaa vaikka mitä.
Ari Nymanin riparilla oli muuten kesäkanttorina kansainvälisestikin loistavasti
menestynyt sopraano Soile Isokoski, joka

”

On ollut todella
yllättävää, kuinka
monipuolinen
kiinteistönhoitajan
toimenkuva onkaan.
aloitti 1985 työt Paavolan seurakunnan vakituisena kanttorina. Vaikka rippileiriryhmiä
on Norvajärvellä tänä kesänä puolet vähemmän kerrallaan, ripareiden aikana leirikeskuksessa on yhteensä viisi työntekijää.
– Tiimissä työskentelevät lisäkseni leirikeskuksen hoitaja Tuovi ja keittäjä Mira
sekä kausityöntekijät Riikka ja Soili. Teen
koko ajan arkisten kunnossapitotöiden
ohessa timpurointi- ja korjaustöitä joka
puolella keskusta. Ripareiden pyöriessä käyn
kolme kertaa viikossa tukussa ja kuljetan
keittiöön esimerkiksi elintarvikkeet.
Ari Nyman on käynyt armeijan Someroharjulla ja se muistuu aina mieleen työpaikalle ajaessa, koska mennessä ja tullessa
ohitetaan varuskunta-alueet.
– Someroharjulta siirryttiin välillä Ivaloon
lentokenttätöihin ja kelit olivat loistavat,
vaikka sääskiä silloin piisasi niin kuin tänäkin kesänä.
Ari harrastaa erilaisia liikuntalajeja,
juoksee ja käy kuntosalilla. Nuorempana Ari
pelasi pesäpalloa siikajokelaisessa Ruukin
Into -nimisessä seurassa.
Noora Hietanen

13

Pääsky 26.8.2020

Unohtumattomia kokemuksia
kesän urheiluriparilta

Teksti ja kuva: Harri Nykänen

HARRI NYKÄNEN

SANTASPORT Lapin Urheiluopistolla ensimmäistä kertaa
järjestetty urheiluripari kokosi tänä kesänä useiden lajien
edustajia viettämään ikimuistoisen viikon Ounasvaaran
maisemissa. Urheilupainotteiselle rippileirille osallistuneen
Emilia Holmilan mielestä leirin parasta antia oli yhdessä
tekeminen.
Lapin urheiluakatemian ja Rovaniemen seurakunnan
yhteistyössä toteutetulla rippileirillä yhdistyivät sulavasti niin
urheilullinen harjoittelu kuin perinteinen rippikouluopetuskin. Ensimmäistä kertaa järjestetylle urheiluriparille osallistui
urheilijoita ympäri Suomen maan ja jopa viidestä eri lajista.
– Leirillä oli mukana alppihiihtäjiä, jääkiekkoilijoita, suunnistajia, taitouimareita sekä salibandyn pelaajia, rippileirin
urheiluvalmennuksesta vastannut Pirjo Muranen muistelee.
Entisen huippuhiihtäjän mukaan urheiluripari oli valmentajallekin mielenkiintoinen ja antoisa kokemus, sillä valmennettavien lajikirjo oli kovin moninainen.
– Keskityimme harjoituksissa yleistaitoon, mikä on rippikouluikäisillekin vielä varsin hyvää kesäajan treeniä. Juoksimme, harjoittelimme koordinaatiota, lihaskuntoa sekä
kehonhallintaa. Pystyimme hyödyntämään harjoituksissa
myös urheiluopiston ammattitaitoista taitovalmentajaa Sami
Huuskoa, Muranen kertoo.
Yksi leirille osallistuneista nuorista oli Emilia Holmila.
Alppihiihtoa harrastavan Emilian mukaan rippileiriviikko
Santasportilla oli unohtumaton ja ainutlaatuinen kokemus.
Uusia ystävyyssuhteita syntyi ja niihin liittyivät myös parhaat
leiriltä saadut muistot.
– Parasta leirillä oli ehdottomasti yhdessä tekeminen. Vaikka
ohjelmaa oli paljon, niin se ei tuntunut yhtään raskaalta, kun
saimme toimia yhdessä samanhenkisen porukan kanssa, Holmila muistelee lämmöllä.
Rippikouluun kuuluvan opetuksen ohella nuoret pääsivät
purkamaan energiaansa urheilemisen muodossa, kun urheiluvalmennusta järjestettiin leirin aikana päivittäin kahteen
otteeseen. Holmilan mukaan leiripäivien jaksottaminen oli
oikein onnistunut ja antoi lisävirtaa pitkiin päiviin.
– Riparioppituntien välissä oli kiva saada taukoa ajattelutyöstä ja keskittyä treenaamiseen. Uskon, että treenit tarjosivat
varmasti kaikkien lajien edustajille uutta oppia. Urheiluriparin
ympäristö tarjosi myös upeat olosuhteet erilaisiin aktiviteetteihin, Holmila kiittelee järjestelyjä.
Alppihiihtäjän mieleen jäivät leiriltä pääteemojen lisäksi
myös ajanvietto kylpylässä, iltaohjelmat sekä tietysti viikon
päättänyt konfirmaatio Rovaniemen kirkossa. Pienet kannustuksen sanatkin irtosivat pyytämättä Emilian suusta seuraaville urheiluriparilaisille.
– Voin lämpimästi suositella urheiluriparia kaikille, joilla
urheilu on lähellä sydäntä.

Ensi kesän urheiluripari on suunnattu kaikille tavoitteellisesti urheileville nuorille, jotka suorittavat rippikoulun kesällä
2021 (06-syntyneet).

Urheiluripari tulee taas
kesällä 2021!
Urheiluripari järjestetään Santasport Lapin Urheiluopistolla
4.-11.7.2021.
Voit ilmoittautua urheiluriparille Lapin urheiluakatemian
nettisivujen ilmoittautumislomakkeella 30.9.2020 mennessä.
Rovaniemen seurakuntalaisten tiedot rippileirin
suorittamisesta urheiluriparilla siirtyy automaattisesti
kotiseurakuntaan. Ulkopaikkakuntalaisten on ensin
ilmoittauduttava urheiluriparille ja ilmoittaa sen jälkeen
kotiseurakuntaan, että suorittaa rippileirin muualla.
Kotiseurakunta antaa tämän jälkeen tiedon mahdollisista
ripariin valmistavista tehtävistä.
Lisätietoja:
www.lapinurheiluakatemia.fi/urheiluripari-2021/

TEHTÄVÄ |
Piirrostehtävä:
Merita Orell-Kiviniemi
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MAAILMA LÄHELLÄ MEITÄ |

PUUROAAMUT

KOULUIKÄISTEN Hyvät jäljet
-toimintapäivät pidettiin kesällä kolme
kertaa. Tansanian lähetti Pia Pyhtilä
kertoi tansanialaisen lapsen tarinan,
josta Seija Luomaranta kirjoitti näytelmän. Se on tämän kertaisen Maailma
lähellä meitä -palstan aiheena. Päivien
aikana laulettiin, soitettiin ja leikittiin,
askarreltiin, melottiin, pelattiin ja
muuten touhuttiin kavereiden kanssa.
Ja mukavaa oli.

Ounasrinteen kappelissa
Puuroaamuja ei aloiteta vielä syyskuussa.
Odotamme syksyn ohjeistuksia ja seuraamme
koronatilanteen kehittymistä.
Tiedustelut Antti Härö 040-7687606
Mari Pohjanen 040-7617448
Marja-Leena Kivilompolo 040-7604538

viikoilla 8.9. alkaen
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.

Tarina alkaa
LAULULORU: Afrikkaan, Afrikkaan,
Afrikkaan me matkataan
Lähde matkaan, lähde vaeltamaan. Lähde
matkaan, lähde vaeltamaan
Yli vuorten yhdessä näin kuljetaan. Tervetuloa Tansaniaan.
Tansanialainen perhe on köyhä, mutta
heistä on aina hauskaa, kun tulee
vieraita. Äidin nimi on Helen. Hän
asuu savitiilitalossa lastensa kanssa.
Heillä on ikkuna ja oviaukko, jotka
peitetään yöksi peltipalasilla. Vanhin
tyttö Karen on 19 vuotta, Neema-tyttö
kahdeksan. Pieniä poikia on kolme
Mussa, Domisian ja Daudi.
Helenin perheellä on kolme kanaa,
pesuvati, keittoastioita, muovimukeja,
lautasia, kauhoja ja 2 lusikkaa. Heillä
on puujakkara, patja ja peitto, yksi
makuumatto, hyttysverkko, ja muovirasioita, joilla he voivat käydä ostamassa
sokeria, riisiä ja teerouhetta. Heillä
on veitsi, jolla voi leikata pinaattia tai
muita vihanneksia. Heillä on muutamia
vaatteita ja yksi puhelin. Se ladataan
naapurissa akkulataamossa pientä maksua vastaan. Helen ei osaa lukea, eikä
laskea, mutta hän osaa laulaa.
Toimintapäivissä opimme hauskan,
tansanialaisen laululeikin Simama kaa.
Seistiin, istuttiin, hypittiin, käveltiin,
juostiin ja vauhti kiihtyi seuraavalla
kierroksella.

Helen: Neema, meneppäs nyt torille.
Tässä on karkkikori. Käy myymässä
nämä. Antaisin sinulle kananmunia myytäväksi, mutta ne ovat liian
arvokkaita. Olet vielä liian pieni. Joku
saattaisi varastaa ne sinulta.
Karen: Minäkin lähden töihin hotellia siivoamaan.
Neema: Ostakaa karkkeja, hyviä
karkkeja, halpoja karkkeja.
Neema: Menen myymään karkkeja
kirkon pihalle.
Kirkon pihalla harjoittelee kuoro, joka
soittaa ja laulaa ”Furaha kwako na
kwangu. Furaha kwako na kwangu”.
Suomeksi laulu tarkoittaa ilo sulle ja
mulle.
Helen: Saitko myytyä kaikki?
Neema: En saanut, saanko äiti maistaa yhden?
Helen: Ota yksi, anna rahat ja kori
tänne, pannaan se korkealle, etteivät
pikkupojat sitä löydä.
Neema: Siellä oli lapsia laulamassa.
Minäkin haluaisin mennä kuoroon
Helen: Sinä et osaa lukea, enkä
minäkään. Ei kuorossa voi olla, jos ei
osaa lukea.
Neema: Miksen saa mennä kouluun?
Helen: Sinun pitää myydä karkkeja,
että pääsemme kauppaan. Sinulla on
kolme pientä veljeä. Rahaa on koko
ajan liian vähän. Teitä tyttöjä
tarvitaan täällä kotona.

Helen: Minkä ikäistä? Meillä kaikki
isommat käyvät töissä. Meillä ei ole
varaa kouluun.
Neema: Minä olen.
Helen: Neema, mene ruokkimaan
kanoja, anna niille vesikin…
Toivo: Kirkolle on tullut koulurahaa
ulkomailta. Kaikki kylän lapset pääsevät
nyt kouluun.
Helen: Minä olen sairas, minulla ei
ole muuta apua kuin kolme kanaa ja
nuo tytöt. Vanha lehmäkin kuoli viime
viikolla. Neemaa en anna turhaan juoksentelemaan, turhaa oppimaan. Opetan
sitä työhön täällä kotona. Me tarvitsemme rahaa.
Toivo kävi perheessä monta kertaa. Hän on töissä kirkossa. Hän toi
perheelle vaatteita ja kuunteli Helenin
huolia. Naapurikylästä perheelle tuotiin
nuori lehmä. Joku antoi sen lahjaksi.
Nyt heillä on tuoretta maitoa ja he saavat lantaa pellolle. He kasvattavat maissia itse. Äiti laittoi Neeman kouluun ja
meni itsekin naisten kerhoon. Hän käy
siellä oppimassa lukemista ja laskemista. Äiti pääsi lääkäriin ja kipuihin löytyi
lääke.

KIITOSLAULU: Asante sana Yesu.

Kiitän sua Jeesus.

Pirita Bucht
Lähetyssiheeri

LAULU: Mitä miettii pieni
tyttö, karkkikori päällä pään.
Koria kantaa tietä kulkien.
Paljaat varpaat, hiekka hiertää,
aurinko kun kuumottaa. Töitä
tehtävä on lapsen jokaisen.
Askeleet, kuljettaa. Jeesus
kanna pientä kulkijaa. Askeleet, jotka huomispäivään vie.
Siunaathan nuo askeleet.
Toivo: Onko teillä monta
kouluikäistä lasta?

ENGLISH SUMMARY |
Hiippakunnan
lähetysjuhlat
4.-6.9. netissä ja
Radio Deissä.
Seuraa ohjelmaa
kotona tai tule
katsomaan sitä
seurakuntakodin
yläsaliin.

Lapinkävijäntie 23
Kiinnostaako vapaaehtoistyö kirpputorilla?
Tule tutustumaan Toivon torin toimintaan
to 3.9. klo 12 alkaen.
Paikalla lähetyssihteerit Pirita ja Paula.
Kahvitarjoilu.
Rovaniemen seurakunnan lähetystyön kirpputori
Toivon torin tuotolla tuetaan lasten koulutusta
Nepalissa ja Venäjällä sekä nuorten naisten a
mmatillista koulutusta Senegalissa.

Käsityökahvila aloittaa syyskauden ti 8.9. klo 12-16
seurakuntakodin takkahuoneessa.
Tule tekemään käsitöitä, jotka myydään
nimikkolähettien työn hyväksi syksyn myyjäisissä.
Ryhmä kokoontuu joka viikko.

Parish vicar candidates in public
work interviews
The parish council of Rovaniemi interviewed the candidates for the parish
vicar position in the virtual church.
. Representatives from parish council
groups proposed the interview event for
the parish vicar candidates.
. The parish board decided that the parish council groups would organise the interviews for the parish vicar candidates.
. The parish council decided to organise
the event on August 13, 2020 starting
at 5 PM in the Rovaniemi church and
to stream it live and record it for later
viewing in the virtual church: https://bit.
ly/33YGht3 (only in Finnish).
Spiritual thought: Givers of hope
Autumn is always a season for new things. Readers of this magazine may be new
students or parents to a child who has
recently started school. Since spring we
have all had to learn new ways. This year
has been defi ned by “the new normal”
and uncertainty. The future is unpredictable. Not knowing brings stress and
fear.
The people of God were faced with similar questions around 2,500 years ago
while in exile in Babylon. They did not
know what would happen to them. Here
the prophet Jeremiah received the word
of God: “For I know the plans I have

for you, plans to prosper you and not to
harm you, plans to give you hope and a
future.”
The faith of our church is based on
hope. The uncertainties and worries of
this time will once be gone. Our visions
are not simply for this year or the next
decade, but for eternity. To quote our
late president Mauno Koivisto, “If we
do not surely know what will happen, let
us suppose that all will be well”.
God promises that all will be well in
the end. With the worries and darkness
of this life it may be difficult to see.
However, God has a future and hope for
all of us. God keeps His promises and
stays faithful. May this autumn be a new
beginning and new hope for the world.
Let us be givers of hope.
Ilmo Liimatta, parish pastor
The World Close to Us
The Good roads activity days (Hyvät
jäljet) for school-aged children were held
this summer three times. Missionary
Pia Pyhtilä from Tanzania told the
story of a Tanzanian child and Seija
Luomaranta wrote a play about it. This
is now the theme for the World Close to
Us column. During the activity days we
sang, played music and games, did arts
and crafts, paddled, and had fun with
friends. What a time we had.
Pirita Bucht

ELVIS GOSPEL

Elvis Presley’s
music is still
alive and
fi nding his way
to the hearts of
new generations again and
again.
This american artist
has been named the most famous
person of the 20th century. Presley is
said to popularise rock and roll music
and considered to start whole cultural
revolution. For the memory of the artist
there will be arranged a concert in Rovaniemen kirkko-church on Saturday
12th of September at 17:00. In this
concert Presley’s most beloved gospel
and love songs will be performed by
ARON. Finnish artist ARON, alias Juha
Leppänen, is well-known on his Elvis
versions. Artist has re-made Presley’s
songs as Let it be me, How great thou
art and If I can dream. This February
ARON was taken to the local TV Talk
show during his vacation in Las Vegas!
Two days later he was performing in
famous Gold Nugget hotel-casino with
the local band!
Elvis Gospel – Aron at Rovaniemen
kirkko-church, Rovaniemi. Sat 12th
of September at 17. Tickets 20€/15 €

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

Seuraava Pääsky ilmestyy ke 23.9.2020 | Aineisto ma 7.9.2020.
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MUSIIKKITOIMINTA

VAIVATON VIHKI-ILTA

Perjantaina 11.9. klo 15-21
Rovaniemen kirkossa

Vihki-illassa pääset vihille juhlavasti pienellä vaivalla.
Ainutlaatuisessa vihkitilaisuudessa samana iltana vihitään
useita pareja. Hääillaksi kaikki musiikista pieneen tarjoiluun
on järjestetty valmiiksi. Talo tarjoaa tarvittaessa todistajat,
mutta myös omat ovat tervetulleita. Tapahtumassa voi
myös pyytää siunaamista aiemmin solmitulle avioliitolle.

Juha Leppänen on tunnettu Elvis-tulkinnoistaan.

ARON TULKITSEE ELVISTÄ ROVANIEMELLÄ
Elvis Presleyn musiikki elää edelleen ja löytää tiensä aina uusien sukupolvien sydämiin.
Yhdysvaltalaista artistia on tituleerattu 1900-luvun tunnetuimmaksi henkilöksi. Presleyn sanotaan nostaneen rock
and roll-musiikin yleiseen tietoisuuteen ja häntä pidetään
suoranaisen kulttuurisen muutoksen käynnistäjänä.
Artistin muistoa kunnioitetaan Rovaniemen kirkossa lauantaina 12.9 kello 17 alkaen. Presleyn gospel-tuotantoa tulkitsee tilaisuudessa ARON.
Suomalainen ARON, eli Juha Leppänen, on tunnettu
Elvis-tulkinnoistaan. Artisti on käsitellyt uudelleen muun

MUKAAN TARVITSET VAIN:
tulevan puolisosi ja sormukset,
avioliiton esteettömyystodistuksen,
molempien henkilöllisyystodistukset.
Lisätietoja:  ŭ{ŭ ŭJ

muassa Presleyn kipaleet Let it be me, How great thou art ja
If I can dream. Helmikuussa 2020 ARON tempaistiin lomamatkallaan Las Vegasissa yllätyshaastatteluun paikalliseen
TV-talk show’n ja niinhän siinä kävi, että pari päivää tuon
jälkeen mies esitti Elviksen musiikkia kuuluisassa Gold Nugget hotelli-casinolla paikallisen bändin säestyksellä!
ELVIS GOSPEL - ARON Rovaniemen kirkossa
Lauantaina 12.9 klo 17, liput 20€/15€.

LAPIN SOTILASSOITTOKUNNAN
KONSERTTI

Torstaina 17.9. klo 19 kirkossa

VIHDOIN LAULAMAAN!

Rovaniemen seurakunnan kuorot
aloittavat syksyn toimintansa.

Käsiohjelmamaksu, vapaa pääsy – tervetuloa!

Kirkkokuoro 3.9 klo 13, kirkon krypta, Sari Alakulppi
Naiskuoro Gaissa 23.8 klo 15,
kirkon krypta, Sari Alakulppi
Tuomaskuoro 26.8. klo 17.30, srk-kodin yläsali,
Maie Kuusik ja Joona Saraste
Kamarikuoro Ave 27.8 klo 18, srk-kodin yläsali,
Maie Kuusik ja Joona Saraste
Tyttökuoro Lumitähdet ke 26.8 klo 17,
kirkon krypta, Päivi Hintikka
Gospelkuoro Spring of Joy to 3.9 klo 16.30,
kirkon krypta, Laura Alasaarela
Iloiset musikantit ke 2.9 klo 17.30,
Ounasrinteen kappeli, Sanna Peltola
Yläkemijoen srk-kuoro ma 7.9 klo 17,
Auttin kappeli, Sanna Peltola
Ounasjoen kuoro ti 8.9 klo 18,
Sinetän kappeli, Sanna Peltola
Muskarikuoro ti 25.8. klo 16.30 krypta,
Sanna Koivuranta-Virtanen ja Henna Väistö
Lapsikuoro Valonlähde to 27.8 klo 16.30,
Ounasrinteen kappeli, Ruusu Tervaskanto
Ukulele+ -kerho to 27.8 klo 17.30,
Ounasrinteen kappeli, Ruusu Tervaskanto

PIANISTIT TUNTURISSA

10.9. klo 19 Rovaniemen kirkossa

Paavali Jumppasen johdolla. Lippujen ennakkomyynti www.
holvi.com -palvelussa käynnistyy 1.9. Lippuja on saatavissa
myös ovelta ennen konsertin alkua.
Pääsylippujen hinnat:
15 € / aikuinen
13 € / eläkeläinen
7 € / opiskelijat, lapset 7–18v, varusmiehet, työttömät.

TOIVEVIRSIÄ YHTEISLAULUKONSERTTI

Maanantaina 7.9. klo 19
Rovaniemen kirkossa
Tuttujen rovaniemeläisten toivevirsiä -yhteislaulutilaisuus. Rovaniemiviikon avauskonsertti.
Tilaisuuden voi myös katsoa suorana:
{ Ŭ{{ J
Tervetuloa!
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Antti Syväjärvi
– Lapin yliopiston rehtori
– Syntynyt vuonna 1968 Pellossa
– Filosofian tohtori ja hallintotieteen
tohtori
– Vietti Iso-Britanniassa lähes koko
1990-luvun yliopistotyön parissa
– Tutkinut tieteellisellä urallaan mm.
henkilöstövoimavarojen johtamista ja
sähköistä hallintoa
– Toiminut Lapin yliopiston
yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan
dekaanina ja tutkimuksesta
vastaavana vararehtorina
– Parasta rehtorin työssä:
Yliopistoyhteisö, vaikuttaminen ja
kollegat

Antti Syväjärven elämää ja työtä ohjaavia arvoja ovat totuudenmukaisuus, luottamus ja suvaitsevaisuus sekä toisen ihmisen ja hänen mielipiteidensä kunnioitus.

”Tieteelle ja uskonnolle on
paikkansa ja tilauksensa”
Lapin yliopiston rehtori Antti
Syväjärvi toimii tieteen maailmassa, mutta ymmärtää, että
ihmisten uskonkysymyksille
on tilauksensa ja tarpeensa.
ANTTI Syväjärven ensimmäinen vuosi rehtorina on ollut

kiireinen ja työntäyteinen. Keväällä koronavirus mullisti
kertaheitolla myös yliopiston arjen.
– Siirtyminen verkkoyhteyksien päähän on ollut suuri
ponnistus opiskelijoille ja työntekijöille. Jos jotain myönteistä haetaan, niin korona on antanut vauhtia etäisyyksien
hallintaan ja digitaalisten ratkaisujen käyttämiseen opetuksessa, tutkimuksessa ja opiskelussa.
Antti Syväjärvi on tutkinut johtamista ja esimerkiksi johtamisen psykologiaa.
– Koronapandemian aikana korostuu tarve inhimillisesti
tehokkaalle johtamiselle. Inhimillisyys on toisista välittämistä ja asioiden tekemistä ihmisiä ja heidän kokemuksiaan
kunnioittaen. Poikkeustilanne kysyy yhteisöltä paljon omia
voimavaroja, samaan tapaan kuin esimerkiksi aikoinaan
sota-aika on kysynyt, kuinka paljon meillä on välittämistä,
sietokykyä, yhteisöllisyyttä ja luottamusta.

”Kypsät kärpäset
eivät suuhun lennä”
Antti Syväjärvi on kotoisin Pellosta ja siten ensimmäinen
lappilaislähtöinen rehtori Lapin yliopistossa.
– Pohjoisen sielunmaisema on työteliäisyyttä, yritteliäisyyttä, yhteisen hyvän tekemistä, periksiantamattomuutta ja
tietynlaista elämäntaistelua, mottona ”kypsät kärpäset eivät
suuhun lennä”. Asioiden eteen pitää nähdä vaivaa.
Vuonna 1979 perustettu Lapin yliopisto on runsaan 40

”

Sielun ja mielen tasapainon
löytämiselle sekä
uskonkysymyksille on oma
tilauksensa ja tarpeensa.
vuoden aikana lunastanut paikkansa arktisuuteen profiloituneena tiede- ja taideyliopistona.
– Perinteinen tiedeyliopiston rooli värittyy ja saa uutta potentiaalia taiteen eli taiteiden tiedekuntamme kautta. Tiede
ja taide ovat samassa yliopistossa vain Lapin yliopistolla ja
Aalto-yliopistolla.
– Ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen myötä arktisen alueen ja ilmaston kysymykset ovat saaneet runsaasti
painoarvoa viime vuosina. Tervehdimme sitä ilolla, sillä
erityisesti Lapin yliopiston Arktisessa keskuksessa näitä
kysymyksiä on luontaisesti selvitetty jo pitkään.
– Lapin yliopisto yhdessä Lapin ammattikorkeakoulun
kanssa tekevät myös hyvää yhteistyötä ja rakentavat elinvoimaa koko Lapille ja Pohjois-Suomelle.

Totuuden
metsästystä
Rovaniemen seurakunnan kesäteologi Mikko Salo kirjoitti blogissaan, että kristillinen usko ja tiede eivät sulje toisiaan pois, vaan täydentävät toisiaan. Tieteellisellä tiedolla

on rajansa: se rajoittuu asioihin, jotka voidaan perustella
tieteellisesti. Vastaamatta jäävät esimerkiksi kysymykset
siitä, mikä on elämän tarkoitus, mikä on hyvää ja mikä
pahaa ja mitä tapahtuu kuoleman jälkeen.
Syväjärvi yhtyy pitkälti Salon ajatuksiin.
– Sekä tieteelle että uskolle on paikkansa ja tilauksensa.
Eletyn ja koetun totuuden metsästys kuuluu korkeamman
tieteen ja taiteen kenttään.

Jumalan olemassaolosta
Kysymykseen Jumalan olemassaolosta Antti Syväjärvi
vastaa monisanaisesti.
– Eri elämänvaiheissa koetellaan sitä, onko Jumala olemassa vai eikö ole. Näkisin, että kokemus on hyvin henkilökohtainen ja ihmisen oma asia. Ihminen voi kokea vaikeuksia ja haasteita suurissa kysymyksissä, joihin ei välttämättä
halua lähteä vastaamaankaan. Jokaisen näkemys ja kokemus
ovat arvokkaita. Jokaista mielipidettä on syytä kunnioittaa.
Antti Syväjärven elämää ja työtä ohjaavia arvoja ovat totuudenmukaisuus, luottamus ja suvaitsevaisuus sekä toisen
ihmisen ja hänen mielipiteidensä kunnioitus.
Yliopisto ja Rovaniemen seurakunta ovat tehneet hyvää
yhteistyötä jo pitkään. Syväjärvi näkee yhteistyön merkityksellisenä.
– Seurakunnan rooli on osalle yhteisömme jäsenistä aivan
ainutlaatuinen ja tärkeä.
Lapin yliopisto aloittaa syyslukukautensa koronapandemian ”ohjauksessa”.
– Lukukausi käynnistyy mahdollisimman normaalisti
elo-syyskuun vaihteessa. Tiloissamme jatkamme toimintaa
”rajoittimet päällä” lokakuun loppuun asti. Toiveena on
päästä normaaliin toimintaan vielä syksyn edetessä, Antti
Syväjärvi toteaa.
Teksti: Pasi Kokko
Kuva: Jouni Hagström

