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AURINGON SÄDE

Taiteen ja musiikin poluilla kohdanneet
Iina & Ace Eshed
6.............PRO GRADU:

Kädessäsi oleva Pääsky on sävyiltään
värikäs ja iloinen.

Etäkuntoutuspalvelu muistisairaille
ja heidän läheisilleen

K

un sain lehden oikovedoksen pöydälleni, se
ilahdutti mieltäni. Olemme vielä syvässä paaston ajassa, mutta kärsimyksen ja surujen jälkeen koittaa ilon päivä, joka kertoo Vapahtajamme
suuresta voitosta. Tämä ajatus on kuin kirkas auringon
säde, joka vihdoin lävistää tummat ja raskaat pilvet.
En ihmettele, vaikka moni meistä olisi ollut viime
aikoina enemmän Emmauksen tien kulkijoiden ajatuksissa. Raamattu kertoo näistä kahdesta Jeesuksen
seuraajasta, jotka eivät olleet uskoneet kuulemiaan
viestejä hänen ylösnousemisestaan. Raskain askelin
ja ajatuksin he kävelivät pois Jerusalemista. Elämä ei
varmastikaan näyttänyt valoisalta. Uskon, että myös
tämä nykyinen raskas aika masentaa monen mieltä.
Saatat miettiä minun laillani, että pystynkö iloitsemaan pääsiäisestä.
Emmauksen tien kulkijoiden seuraan ilmestyi tuntematon mies, joka alkoi selittää heille, että Jeesukselle tapahtui juuri niin kuin kirjoitukset olivat ennustaneet. Kun he lopulta kävivät aterialle, kahden kulkijan silmät avautuvat näkemään, että heidän seuraansa
tullut mies on itse ylösnoussut Jeesus. Murhe oli sillä
hetkellä pois pyyhitty, ja miesten ilo tuntuu raamatun
kertomana hyvin käsin kosketeltavalta.
Haluaisin välittää sinulle ajatuksen, että Jumala
tietää, millaisissa ajatuksissa näinä aikoina kuljet.
Hänellä on sinullekin varattuna ilo, jota nuo kaksi
kulkijaa saivat kokea. Jeesus puheli Emmauksen tien
kulkijoille niin, että he ymmärsivät Jumalan tahdon ja
rakkauden. Heidän sydämensä paloi innosta ja ilosta.
Niin toimii Jumalan sana tänäänkin. Olipa elämäntilanteesi ja jaksamisesi mikä tahansa, saat uskoa, että
Jeesuksen elämän tapahtuvat menivät niin kuin menivät, että sinä saisit iloita.
Tämä pääkirjoitus lähti kulkemaan kuin itsekseen
saarnan suuntaan. Johtuneeko siitä, että kirjoittaessani tätä teille seurakuntalaisille, tunnen itseni enemmän paimeneksi kuin hallintovirkamieheksi. Kirkkoherran tehtävässä päivät täyttyvät enimmäkseen
hallinnollisista asioista. Kaikki seurakuntayhteisön
johtamiseen kuuluva työ on tuntunut hyvältä ja tarpeelliselta, mutta olen todella iloinen, että tämäkin
tehtävä on olemassa sitä varten, että tärkeimmät asiat
saisivat pysyä tärkeimpinä minun ja sinun elämässä.
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7.............AJANKOHTAISTA:

Palmusunnuntai ja pääsiäinen
8.............LAPSILLE JA PERHEILLE:

Palmusunnuntain perhemessu. Syksyn
kerhotoimintaan ilmoittaudutaan nyt!
Pääsiäisen väritystehtävä
9.............ASKARTELUSIVULLA

Pääsiäisoksat ja vehnänoraat
10...........RESEPTISIVULLA

Täytetyt kananmunat ja kevyt pasha
Sain juuri muiden pappien tavoin henkilökohtaiselta tuntuvan kirjeen piispa Jukalta. Viisailla ja rohkaisevilla sanoillaan hän sain minutkin muistamaan,
että kaiken kiireen keskellä on tarpeellista pysähtyä
ja hiljentyä sanan ääreen. Toivon, että sinäkin saat
hiljaisen viikon alettua ja pääsiäisen juhlan tullessa
tehdä niin. Voimme olla läsnä samassa palveluksessa,
vaikka osallistuisimme etänä eri osoitteista.
Seurakuntamme tunnuslause on Lähellä sinua. Tähän pyrimme myös rajoitusten aikana. Olemme
muun muassa avanneet mahdollisuuden ehtoollisen
viettoon kirkossa striimattujen messujen jälkeen. Lisäksi on mahdollista pitää pieniä ehtoollishartauksia,
joita pappimme voivat seurakuntalaisten pyynnöstä
järjestää kappeleissa tai kirkossa. Työntekijämme
kokivat tämän kevyen, mutta ihmistä lähelle tulevan
toimintamallin hyvänä. Näihin mahdollisuuksiin voit
hyvällä mielellä tarttua.
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HYVÄÄ PÄÄSIÄISTÄ
KAIKILLE LUKIJOILLE!

K

irkkovuoden keskuspyhä ja kristittyjen vuoden suurin juhla on pääsiäinen (s. 14-15). Tänä
vuonna palmusunnuntaina (s. 7) 28.3. jolloin
kesäaika alkaa, Rovaniemen kirkossa toimitetaan
perhemessu (s. 8). Kahden kulttuurin kodin pääsiäisestä kertovat Eshedit (s. 4-5). Pääsky kokosi vinkkejä
pääsiäisoksien askartelemisesta ja vehnänoraiden
istuttamisesta (s. 9) sekä pääsiäisherkkujen reseptejä
(s. 10). Kaikki konfirmaatiot 2021 striimataan (s. 13).
Yhteisvastuukeräystuotteita tilaamalla tuetaan taloudellisessa ahdingossa eläviä vanhuksia (s. 18-19).
Takakannessa tunnelmallista musiikkia pääsiäisen merkeissä!

Pääsiäis-Pääskyyn tuli mukaan kuntavaalimainoksia. Raamatussa kristittyjä kehotetaan toimimaan
oman kaupunkinsa parhaaksi, joten Rovaniemen
seurakunta päätti ottaa myös vaalimainoksia seurakuntalehteen. Ilmoitusmyynti aloitettiin uudestaan vuoden 2021 alussa, sillä Virtuaalikirkko ja
striimaamiset toivat uusia merkittäviä kuluja viestinnän isoon kokonaisuuteen. Kaikkien viestinnän
osa-alueiden toimintaan samalla työmäärällä tarvitaan luovuutta, säästäväisyyttä ja lisätuloja ilmoitusmyynnistä.

Toimitus | 41. vuosikerta | Julkaisija: Rovaniemen seurakunta PL 8104, 96101 ROVANIEMI | Päätoimittaja: Ilari Kinnunen| Toimitus: Noora Hietanen p. 040 670 0277 noora.
hietanen@evl.fi | Jouni Hagström p. 040 685 4935 jouni.
hagstrom@evl.fi | Susanna Karila p. 040 546 6951 susanna.
karila@evl.fi | Lehtityöryhmä: Jouni Hagström, Noora Hietanen, Susanna Karila, Ilari Kinnunen (pj.), Markku Kukkonen, Elina Rask-Litendahl, Merita Orell-Kiviniemi, Maarit
Simoska. | Ulkoasu ja taitto: Susanna Karila | Kirjapaino:
Kaleva 365 Oy | Jakelu: Pohjois-Suomen Suorajakelu
Oy | Jakelureklamaatiot: www.jakelupalaute.fi/paasky
| Painosmäärä: 28 000 kpl. | Seuraava Pääsky ilmestyy
26.5.2021 | Aineistopäivä 10.5.2021.
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English Summary
Marian ilmestyspäivän rukous
Rakas taivaallinen Isämme.
Kiitos, että sinä valitsit Jeesuksen äidiksi juuri Marian.
Hän ei ollut rikas, kuuluisa eikä arvostettu.
Kuitenkin sinä annoit hänelle suuren tehtävän.
Kiitos, että Maria luotti sinuun
ja otti tehtävän vastaan.
Anna meillekin tehtäviä,
joilla voimme palvella sinua.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen tähden.

BROUGHT TOGETHER BY ART AND MUSIC

I

ina and Ace Eshed are a couple from Rovaniemi
who have met through music. Iina is from Reisjärvi
in North Ostrobothnia and Ace is from Israel.
“After I graduated as an art teacher, I have lived here
for about 10 years. I work part-time as an artist and
paint different types of commissions such as portraits
and sceneries. I also make music with my husband.”
Iina’s husband Ace – many Finns call him Assi – was
born in Israel.
“I could call myself many things, but at the moment
I primarily feel I am a musician. I have published five
records in Israel and am working on my sixth. The
latest album we have made together.”
Iina’s road to Rovaniemi began through her studies.
“Before coming to Rovaniemi, I was thinking whether
I should become a Finnish teacher or work with art.
When I first applied, I did not get in to study Finnish
in Jyväskylä. My father encouraged me to apply to
study art in Liminka for a year. That is when I noticed
that my heart beats more for art. The following year I
applied to Rovaniemi to study art and was accepted.”
Ace was brought to Finland through music when he
first visited Finland in 2015.
“I got to know a Finnish couple on the plane from
Helsinki. It turned out that they were musicians Ulla
and Pete Ronkainen. We got on well and after that
meeting we have cooperated with concerts in different congregations in Finland and Estonia and even
on a cruise ship to Sweden.”

Paths meet

ILO VOITTAA
”Murhe väistyi, ilo voitti:
pääsiäisen aamu koitti.”

M

ikä ilo onkaan olla perhekirkossa, kun pikkuisten kuoro laulaa. Oikein kaipaan sitä.
Tänä pääsiäisenä emme ehkä voi kokoontua yhteen laulamaan, leikkimään ja olemaan Pyhän
äärellä. Se harmittaa niin aikuisia kuin lapsia. Surettaakin. Kun on suru, saa itkeä.
Pääsiäisessä ovat läsnä kaikki tunteet. Pääsiäismatka kulkee Vapahtajan askelissa palmusunnuntain
kansanjuhlasta ahdistukseen, kiirastorstain yhteiselle
aterialle ja puutarhan yksinäisyyteen, pitkäperjantain
suureen suruun ja sieltä yllätyksen kautta ikuiseen
iloon, pääsiäiseen.
Pääsiäisen sanoma ja perinteet voivat lohduttaa kaipuussamme. Koristella voi pajunvitsat, nuo pohjoisen
palmunlehvät, joilla virpoen siunataan. Lasten kanssa
tai omaksi iloksi voi kylvää rairuohon muistuttamaan
siitä, että sittenkin elämä voittaa kuoleman. Voi piilottaa munia lasten löydettäviksi. Tällä muistetaan
sitä, miten Jeesuksen ystävät etsivät häntä haudasta,
mutta siellä enkeli kertoikin murheellisille ilouutisen:
Jeesus on ylösnoussut. Kuolema on voitettu. Ylösnousemisellaan Jeesus avasi jokaiselle tien ikuiseen
elämään. Tämän saamme uskoa. Meillekin enkeli sanoo: ”Älkää te pelätkö.” (Matt. 28: 5)
Elina Rask-Litendahl
Lapsi- ja perhetyön pappi, joka toimii liturgina palmusunnuntain perhemessussa (lisätietoja sivulla 8).

The couple met at a concert in Rovaniemi. Ace’s cousin Noam had invited Iina to a concert where Ace
was playing. From that day on, things came together
in many ways. Ace moved to Finland and became a
Christian. The couple got married and had a family
together. Now Ace has his own music business, Eshed
Music & Art.
“With some people it could take years for all of this
to happen, but with us it happened very quickly. Now
that I think about it, that pace probably did not seem
very smart. So many big and good things happened
in such a short time.”
Ace has enjoyed being in Finland a lot. “Sometimes
I think that we could live in Israel too at some point.
I have my roots, but I do not feel like I am tied to any
certain country. I believe that we belong to God and
that is why our earthly home does not matter that
much. Of course I miss my relatives and friends. I am
happy as long as I have my family. And some way of
making music.”

“IF WE THINK ABOUT THE LIFE OF A
MISSIONARY, WE ARE CALLING PEOPLE TO GOD BOTH NEAR AND FAR.”
As a youth worker, Liisa Alanne found joy in seeing
Christiany grow among the youth. The spark for missionary work was there and Liisa was able to take part
in establishing the first Lutheran church in Thailand.
“The work began with establishing parishes. We
studied the language and culture. The grassroots
work was done in Thai. After my years in Thailand,
I moved on to Israel where there are a lot of migrant
workers from Thailand. Though there were human
rights issues and other problems, we were given the
opportunity to spread the Gospel. Many wanted to
become Christians and they were baptised.”

An Israeli Easter

I

n Israel, Easter is the whole Jewish people’s and
country’s celebration that lasts for at least a week.
Pesach or Passover is a Jewish celebration where
the Jewish Exodus from slavery in Egypt is remembered. As the tenth plague, God killed the firstborn sons
of each Egyptian and their cattle from all the houses
where the doors had not been marked with lamb’s
blood. Because of this, Pharaoh let the Israelites out
of the country.
“Pesach comes from the Hebrew word which means
“to pass”. The celebration includes eating unleavened
bread to remember the hurry the Israelites had while
leaving Egypt when there was no time to leaven the
bread dough. During the Pesach week, no products
are bought which may contain leavening agents
which is why certain shelves in shops are covered.”
In Israel, there are many different groups of Christians. For instance Arabic Christians have their own
celebrations and traditions.
Liisa Alanne has taken part in a Messianic Easter
celebration, which is celebrated by Messianic Jews
who believe that Jesus is the messiah.
“They have a seder meal where Jesus is incorporated literally as the sacrificial lamb, meaning He is
in the bread and the wine. This means the Easter of
the New Covenant replaces the Easter of the Old Covenant. Once after the Easter meal on Holy Thursday, we took part in an ecumenical procession which
went from Jerusalem’s old city towards the slopes of
Gethsemane and we sang Christian songs. There were
soldiers and police making sure we were safe in the
procession. Because of the risk of suicide bombers, sometimes during outdoor services at the Garden Tomb
there would be a helicopter right above us.”
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HAASTATTELUSSA

IINA JA ACE ESHED

TAITEEN JA MUSIIKIN
POLUILLA KOHDANNEET
Teksti Susanna Karila | Kuva Jouni Hagström

Iina ja Ace Eshed ovat
rovaniemeläinen pariskunta,
joka kohtasi musiikin kautta. Iina
on kotoisin Pohjois-Pohjanmaalta
Reisjärveltä ja Ace Israelista.
- Kuvataideopettajaksi valmistuttuani olen asunut
täällä kymmenisen vuotta. Toimin sivutoimisesti taiteilijana ja maalaan erilaisia tilaustöitä kuten muotokuvia ja maisemamaalauksia. Lisäksi teen musiikkia
mieheni kanssa.
Iinan puoliso Ace, suomalaisittain Assi on syntynyt
Israelissa.

- Joku suurempi ja viisaampi oli taatusti asialla, että meidän polkumme kohtasivat, aviopari Iina ja Ace Eshed hymyilevät.

SUOMALAIS-ISRAELILAINEN
PERHE ESHEDIT RADIO
ROVADEISSÄ

Sunnuntaisin
klo 9.55-12.00

kanavalla: 93,4 MHz
tai nettiradio.ﬁ
www.rovaniemenseurakunta.ﬁ

Iina ja Ace Eshedin haastattelu suomeksi ja englanniksi Radio RovaDeissä palmusunnuntaina 28.3. klo
10 alkavan perhemessun jälkeen. Ohjelma-aika alkaa
noin klo 11. Kannattaa olla kuulolla!
Uusintana pitkäperjantaina ja pääsiäispäivänä. Osa 1
pitkäperjantaina 1.4. klo 10 alkavan sanajumalanpalveluksen jälkeen ja osa 2 sunnuntaina 4.4. eli pääsiäispäivänä klo 10 alkavan messun jälkeen.
Radio RovaDei 93,4 MHz tai www.radiot.fi
sekä tallenteet: soundcloud.com/radiorovadei
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Musiikillinen perhe
- Voisin monella tapaa määritellä itseni, mutta
koen tällä hetkellä olevani ensisijaisesti muusikko.
Olen julkaissut Israelissa viisi albumia ja kuudes on
tekeillä. Viimeisimmän albumin teimme yhdessä.
Iinan matka Rovaniemelle alkoi opiskelujen johdosta.
- Ennen Rovaniemeä pohdin, pyrinkö äidinkielen
opettajaksi vai taiteiden pariin. Ensimmäisellä hakukierroksella en tullut valituksi äidinkielen opintoihin
Jyväskylään. Isäni kannusti hakemaan vuodeksi
Liminkaan taiteiden pariin. Huomasin silloin, että
sydämeni sykki enemmän
taiteelle. Hain uudelleen
seuraavana vuonna Rovaniemelle kuvataideopintoihin ja pääsin.
Acen Suomeen toi musiikki, kun hän vieraili ensi kerran Suomessa 2015.
- Tutustuin Helsingistä lähtevässä lentokoneessa
suomalaiseen pariskuntaan. Selvisi, että he olivat
tunnetut muusikot Ulla ja Pete Ronkainen. Juttumme
luisti tosi hyvin ja olemme tuon tapaamisen jälkeen
tehneet yhteistyötä konserttien merkeissä eri seurakunnissa Suomessa ja Virossa, jopa Ruotsin-laivalla.

Perhetausta on vaikuttanut Eshedien nykyiseen elämäntapaan ja varsinkin musiikkiin.
– Sain onnellisesti kasvaa sekä pedagogiikan että
taiteen parissa. Äitini toimi kunnalla erityisopettajana ja isäni maatilan pyörittämisen ohella taitelijana.
Perheemme harrasti myös musiikkia, Iina kertoo.
Acen suvussa on myös musiikillista lahjakkuutta.
- Taiteellisen puolen olen saanut enoltani, joka oli
kuuluisa kitaristi Italiassa.
Kirjoittamisen lahja tulee
isäni isältä, joka kirjoitti
ja julkaisi monta kirjaa.
Vaikka olen saanut perintönä tällaisia ominaisuuksia, nuo lahjat tulevat kuitenkin ensisijaisesti Jumalalta, Ace kommentoi.
Eshedit ovat julkaisseet
yhteisen levyn, jossa kuuluu sekä israelilainen että
suomalainen kansanperinne.
- Assi on ollut perheessämme se, joka laittoi pyörät
pyörimään. Hän kannustaa perhettämme ottamaan
lahjat rohkeasti käyttöön ja rohkaissut minua musiikkivahvuuksieni löytämisessä. Albumimme on toimiva
kokonaisuus musiikista suomeksi, englanniksi ja hepreaksi, Iina kuvailee.

Vaikka olen saanut
perintönä tällaisia
ominaisuuksia, nuo lahjat
tulevat Jumalalta.

Polut kohtaavat
Pariskunta kohtasi toisensa konsertissa Rovaniemellä.
Acen serkku Noam oli kutsunut Iinan katsomaan konserttia, jossa Ace oli esiintymässä. Tuosta päivästä
eteenpäin asiat alkoivat järjestyä monella tavalla. Ace
muutti Suomeen ja tuli uskoon. Pari meni naimisiin
ja perusti perheen. Nyt Acella on oma musiikkialan
yritys Eshed Music & Art.
- Jollakin voisi mennä vuosia tuon kaiken tapahtumiseen, mutta meillä se tapahtui todella nopeasti.
Jälkikäteen ajatellen tuo tahti ei varmasti ole inhimillisesti näyttänyt kovin järjelliseltä. Niin monta isoa ja
hyvää asiaa tapahtui niin lyhyessä ajassa.
Ace on viihtynyt Suomessa todella hyvin.
- Toisinaan mielessä käy ajatus, että voisimme asua
jossain vaiheessa myös Israelissa. Minulla on juureni,
mutten kuitenkaan koe olevani sidottu johonkin tiettyyn maahan. Ajattelen, että kuulumme Jumalalle ja
siksi maanpäällisellä kodilla ei ole merkitystä. Ikävöin toki sukuani ja ystäviäni. Olen onnellinen niin
kauan, kun minulla on perheeni. Ja jokin väline, jolla
tehdä musiikkia.

Pääsiäisenä molempien
perinteet kohtaavat
Perheellä on jo jonkin verran yhteisiä pääsiäisperinteitä.
- Luemme yhdessä Raamattua ja syvennymme pääsiäisen sanomaan. Etsimme Jeesuksesta kertovia dokumentteja ja syvennymme aiheen äärelle.
Israelissa pääsiäisen perinteissä kaiken keskiössä
on se, että perhe kokoontuu yhteen. Luetaan yhdessä
pääsiäissaaga ja lauletaan. Ruokapöydässä on tarjolla
puhdistettua kosher-ruokaa.
- Jotkut ovat tästä todella tarkkoja ja puhdistavat
kotinsa kaikesta epäpuhtaasta. Ruokana ja juomana
on yleensä viiniä ja makeaa kalaa Euroopan juutalaisten tapaan. Idästä tulleet juutalaiset syövät tosin
mausteisempia versioita. On myös eräs leikki, jossa
perheen kesken piilotetaan Afikoman-lahja. Lahja
voi olla ruokaa, rahaa, makeisia tai muuta mukavaa.
Perinne muistuttaa pääsiäismunien piilottamista.
- En valitettavasti koskaan löytänyt lahjaa lapsena,
joten en tiedä mitä se olisi sisältänyt. Olin hiukan
huono löytämään, Ace lisää nauraen.

Iinan perheessä Pohjois-Pohjanmaalla pääsiäisperinteenä on yleensä sytyttää suuri poltettava kokko.

Korona mahdollisti etätyöskentelyn
Elämä ei oikeastaan muuttunut paljon koronan takia.
- Viihdyn kotona ja teen musiikkiyritykseni töitä
lähinnä etänä. Yritys edistää kristillisten muusikkojen
ja musiikkien levikkiä eri radiokanaville ja työskentely sujuu hyvin kotoa käsin, Ace arvioi.
Pariskunta on saanut keskittyä korona-aikana pieneen poikaansa.
- Kotona ollessa etätyö on ollut myös minulle helpompaa maalaamisen parissa. Kirkossa emme ole
päässeet käymään, kun kokoontumisrajoitukset ovat
tiukentuneet. Toivomme kuitenkin koronan hellittävän ja ihmisten pääsevän taas kohtaamaan toisiaan
paremmin, Iina sanoo.

Tärkeää on pitää huolta
toisista ja itsestään
- Toivomme, että ihmiset pysyvät terveinä ja turvassa. Loppu on Jumalan käsissä. Vaikka huolehdimme toisistamme, on myös tärkeää muistaa hoitaa
itseään näinä aikoina, Vaikkapa liikunnan, musiikin
tai taiteen äärellä. Musiikki tekee hyvää mielelle ja
sielulle. Nämä ovat antaneet meille voimaa. Jokainen
voi itse kokeilla mitkä asiat sopivat ja antavat voimaa
arkeen, Iina ja Ace muistuttavat.

Eshedien albumia Closer voi kuunnella YouTubesta, Spotifystä, Diseristä, Itunesista ja
Amazonista sekä sen voi ostaa paikallisesta
kristillisestä kirjakaupasta Ilon Pysäkistä.

FINNISH – ISRAELI FAMILY
ESHED ON RADIO ROVADEI
Iina and Ace Eshed’s interview in Finnish and in English on Radio RovaDei at Palm Sunday March 28th.
Interview on program about 11 am after 10 am starting family mass (only in Finnish).
Replays on Good Friday and Easter Sunday: Part 1
April 1st after church service (only in Finnish) that
starts 10 am and Part 2 April 4th after Easter Mass
(only in Finnish) that starts 10 am. STAY TUNED!
Radio RovaDei 93,4 MHz or www.radiot.fi
and recordings: soundcloud.com/radiorovadei

Sundays at 9.55
to 12.00 on the
channel: 93.4 MHz
or nettiradio.ﬁ
www.rovaniemenseurakunta.ﬁ/english
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ESITTELYSSÄ GRADU

OONA JOHANSSON PRO GRADU

Yhteisvastuukeräys 2021 tukee ja opastaa ikäihmisiä digitaalisten ja älylaitteiden käyttöönotossa
sekä sujuvassa käytössä, lisätietoja sivuilla 18-19.

ETÄKUNTOUTUSPALVELUN KEHITTÄMISTYÖ
PALVELUMUOTOILUN AVULLA

V

äestön ikääntyminen tuo tarpeita tuotteille ja
palveluille, joilla ikäihmisten itsenäinen asuminen ja eläminen sekä hyvän toimintakyvyn
ylläpitäminen toimivat mahdollisimman pitkään.
Teollisen muotoilun ja palvelumuotoilun pro gradu
-tutkielmassa kehitettiin muistisairaille ikäihmisille
ja heidän läheisilleen etäkuntoutuspalvelua. Opinnäytetyö käsittelee myös muotoiluprosessia ja sen ri
vaiheita palveluperustan suunnittelussa.
Sidosryhmien osallistamisessa mukaan palvelukehitykseen keskeisenä tutkimusmenetelmänä käytettiin muotoiluluotainta eli itsenäisesti täytettävää
tehtäväpakettia. Se sisältää tehtävävihkon ja työkalun kohderyhmään kuuluvan henkilön päivittäisten

askareiden ja ajatusten kirjaamiseen. Palvelumuotoilun laadullisilla tutkimusmenetelmillä selvitettiin
muistisairaiden ikäihmisten tarpeita, toiveita, arvoja
sekä asenteita. Näin saatiin aikaiseksi vakaa perusta
edelleen kehitettävälle etäkuntoutuspalvelulle.

henkilöiden ja heidän läheistensä on mahdollista harjoittaa itsenäisesti kuntoutustoimintaa kotioloissa.
Tutkimustulokset kattavat seitsemän vähimmäisvaatimusta, jotka on otettava huomioon muistisairaiden
ikäihmisten etäkuntoutuspalvelussa.

Millaiset lähtökohdat on otettava huomioon
palvelukehityksessä, kun kohderyhmänä on
erityisryhmä?

Oona Johanssonin pro gradu Lapin yliopistolle
on luettavissa osoitteessa: bit.ly/2Z198tl

Tutkielmassa
käsitellään
etäkuntoutuspalvelun
perustan rakentamista. Työn tuloksena syntyi perusta
erityisryhmille suunnatusta digitaalisesta palvelusta
sekä konseptiehdotus. Sen avulla muistisairaiden

Lisätietoja muistisairaiden
tukemiseen liittyvistä asioista:
Lapin Muistiyhdistys ry,
toimisto@lapinmuistiyhdistys.fi
p. 040 508 0482

e-Pääskynen on Rovaniemen
seurakunnan sähköinen uutiskirje

Haluatko mainostaa tai ilmoittaa
seurakunnan viestintäkanavissa?

Lataa mediakortti netistä: www.bit.ly/3rNL3D2
ja ota yhteyttä ilmoitusmyyjiin!
Ilmoituksista ja mainoksista seurakuntalehdessä,
e-uutiskirjeessä sekä ostettavasta ohjelma-ajasta
kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Kotimaa Oy:n
ilmoitusmyyjiin: Pirjo Teva, 040 680 4057
ja Juha Kurvinen, 040 665 5983.

Sähköinen uutiskirje ilmestyy kerran kuukaudessa
kaikille e-uutiskirjeen tilaajille sekä seurakunnan kotisivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.
Rovaniemen seurakunnan uutiset, tapahtumat ja tilaisuudet kootaan kuukausittain e-uutiskirjeeseen eli
e-Pääskyseen. Jokaisessa e-uutiskirjeessä julkaistaan
maksullinen mainos tai ilmoitus (1 kpl per uutiskirje).
Tilaa uutiskirje sähköpostiin: www.bit.ly/38dr8Wy

”e-Uutiskirjeellä on
jo yli 500 tilaajaa!”
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TEEMANA

AJANKOHTAISTA ROVANIEMEN
SEURAKUNNASSA 11.4.2021 ASTI

PÄÄSIÄINEN

Seurakunta noudattaa Lapin AVI:n
(Aluehallintoviraston) määräämää 6 henkilön
kokoontumisrajoitusta. Yli 16-vuotiaiden
(sis. aikuiset) sisätiloissa tapahtuva
ryhmäharrastustoiminta on keskeytyksissä.

S

eurakunnan sisätiloissa käytetään kasvomaskia
ja noudatetaan 2 metrin turvavälejä. Rovaniemen kirkon klo 10 messu sunnuntaisin ja klo 18
ehtoopalvelus keskiviikkoisin striimataan www.virtuaalikirkko.fi-alustaan suljetuin ovin. Paikalla ovat vain
työtehtäviään tekevät seurakunnan työntekijät. Suoran lähetyksen jälkeen sunnuntaisin klo 11–12 ja keskiviikkoisin klo 18.30 kirkossa on mahdollista nauttia
jälkiehtoollinen huomioiden kokoontumisrajoitukset.

Ehtoollisia eri alueilla
Pääsiäinen lähestyy ja saatat haluta muistaa Vapahtajan kärsimystietä myös ehtoollista viettäen. Seurakunta tarjoaa siihen mahdollisuuden rajoituksista
huolimatta.
Kerää korkeintaan kuusi ystävää, soita alueesi
kappalaiselle, ja sovi ehtoollishartauden järjestämisestä lähikappelissa tai kirkossa. Voit ilmoittautua
johonkin tilaisuuteen mukaan, vaikka tiedossasi ei
olisi muita halukkaita.

PALMUSUNNUNTAI JA PÄÄSIÄINEN
Palmusunnuntain latinankielinen nimi on Dominica palmarum (=palmujen sunnuntai).

S

e muistuttaa ihmisistä, jotka tervehtivät saapuvaa Vapahtajaa palmunoksin ja huutaen: ”Hoosianna! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran
nimessä, Israelin kuningas.”
Vaikka palmusunnuntaissa toistuu 1. adventtisunnuntain kuva-aihe, juhlapäivien luonteet poikkeavat
toisistaan jyrkästi. Palmusunnuntain kuvassa kaupunginportin yläosassa on kolme ristiä. Kun kirkkovuoden alkaessa Hoosiannaa laulaen tervehditään
saapuvaa kunnian Kuningasta, ratsastaa Betaniassa
ylipapiksi ja kuninkaaksi voideltu Herra Jeesus Jerusalemiin kohti kärsimystään ja kuolemaansa. Kärsimyksen rujot merkit muuttuvat kuitenkin Ihmisen
Pojan kuuliaisuuden ja verenhien ansiosta toivon,
voiton ja pelastuksen riemuviireiksi yhdessä palmunlehvien kanssa.
Betanian kodissa Maria voitelee Herran Jeesuksen
jalat kallisarvoisella nardus-öljyllä (2. vuosikerran
evankeliumi). Tämän hän tekee – niin kuin Vapahtaja itse ilmoittaa – hänen hautaamistaan varten (Joh.

Ilmoitustilaa voit varata myös
seurakuntalehti Pääskystä
Voit lähettää valmiin mainoksen tai pyytää ilmoitusvalmistusta Kotimaa Oy:n taittopalvelusta, jonka
yhteystiedot ja hinnaston löydät mediakortin lisätiedoista. Mainoksen voi ostaa yksi ilmoittava taho
yhteen numeroon kerrallaan ja/tai toistuvana useampaan numeroon.
Lehti ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Lisäksi lehti ilmestyy telineissä 6 eri jakopaikassa sekä nettiversiona seurakunnan sosiaalisen median kanavissa.

”Painosmäärä on
28000 kpl.”

12:7). Suuri vehnänjyvä valmistautuu laskeutumaan
tuonelan syvimpään peltoon. Sieltä hän tuottaa loputtomasti satoa kaikissa niissä, jotka ovat valmiita
kulkemaan hänen seurassaan vehnänjyvän tietä. Näin
alkaa hiljainen viikko. Näin lähtee Marian Poika ja Jumalan Poika alennustielleen kohti ikuisesti kestävää
ylipappeuttaan ja kuninkuuttaan.

Oi terve, auttajamme,
kärsivä Messias
ja orjantappuroilla
kruunattu kuningas!
(Virsi 60:4.)

Saaren-Nammankylät-Yläkemijoki
Topi Litendahl 040-7246 552
Korkalovaara-Ounasjoki
Rainer Väänänen 040-5696 475
Ounasvaara-Alakemijoki
Mikko Reijonen 040-1534 820
Keskikaupunki
Aki Hätinen 040-6216 474
Kaikissa tilaisuuksissa noudatetaan 2 metrin turvaetäisyyksiä ja 6 henkilön rajoituksia.
Olet lämpimästi tervetullut!

Lähde: Jouko N. Martikaisen ja Anniina Mikaman
Kirkkovuosi ja sen pyhien tunnuskuvat (Kirkkohallitus 2019, evl.fi)

Kiinnostaako
ohjelma-aika
Radio RovaDeissä?
Maanantaisin klo 17.30-20.35 ja
perjantaisin klo 17.30-19 tarjolla
tiettyä hintaa vastaan ohjelma-aikaa kristillistä, hengellistä ja epäkaupallista ohjelmaa varten.

”RovaDei kuuluu
Rovaniemen
alueella sekä
nettiradiossa!
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LAPSET JA PERHEET
PALMUSUNNUNTAIN PERHEMESSU
ROVANIEMEN KIRKOSSA 28.3.2021 KLO 10
Tervetuloa perhemessuun omalta
kotisohvalta käsin!
Toimittajat: Liturgi: Elina Rask-Litendahl, Avustava
pappi: Heini Kesti, Kanttorit: Päivi Hintikka ja Sanna
Koivuranta-Virtanen. Virret: Alkuvirsi 15 Tiellä ken
vaeltaa, Päivän virsi 60 Soi kunnia ja kiitos, Esirukouksessa 969 Päivä maillensa käy, Uhrivirsi 59 Leipää, Ehtoollisen aikana 743 Jeesus, kutsut minutkin,
Päätösvirsi 941 Vehnänjyvä nukkuu.

Mahdollisuus jälkiehtoolliseen
Jälkiehtoollinen Rovaniemen kirkossa palmusunnuntaina messun toimittamisen jälkeen. Kirkon ovet
avataan jälkiehtoollisen viettoa varten klo 11. Seurakuntalaiset voivat ilman ilmoittautumista käydä
ehtoollisella niin, että kirkossa on sisällä kerrallaan
korkeintaan 6 henkilöä. Seurakuntamestari seuraa
pääovella väkimäärää päästäen sisään uusia ehtoollisvieraita, kun edellisiä poistuu.

KIRKKOVUOSI LASTEN
KANSSA -KIRJA ON
UUDISTETTU
Kirkkovuosi lasten kanssa on
joka kodin perusteos, joka kertoo
kirkkovuoden pyhistä.
Klassikkoteos on nyt uudistunut täysin ja saanut
entistä visuaalisemman muodon. Kirkkovuosi kuvataan yhdeksänä koko aukeaman kuvana, joissa nykyperheen juhlanvieton keskeltä löytyy myös pyhän
ulottuvuus. Kuvien yksityiskohtia seuraamalla avautuu lisää tietoa, tarinoita ja tekemistä kirkkovuoteen. Kirkkovuodesta kerrotaan Pääsiäis-Pääskyn
sivuilla 14-15.
Eija Kattelus, Tarja Meijer ja Satu Reinikainen sekä
kirjailija-toimittaja Monica Viksröm-Jokela: sacrum.
fi/kirkkovuosi-lasten-kanssa-uudistettu

Lisätietoja lapsiperheiden
toiminnasta ja palveluista:
lastenohjaaja Mira Uimaniemi:
040 653 8415, mira.uimaniemi@evl.fi

2-6-VU

E
O T I A IL L

Syksyn 2021
päiväkerhoihin
haku on nyt
käynnissä
Ilmoittautumiset 15.3.-30.4.2021
h t t p s : / / ur l y . f i / 1 WV P

Rovaniemen seurakunnan sisätiloissa käytetään
maskia. Kaikissa tapahtumissa noudatetaan 2 metrin
turvavälejä. Seuraamme tilannetta ja noudatamme
aina voimassa olevia rajoituksia ja suosituksia.

Katso ja kuuntele suorana
lähetyksenä tai tallenteena:
www.virtuaalikirkko.fi rovaniemenkirkko
TAI lyhytlinkistä: www.bit.ly/3t7AYkm
Suorana lähetyksenä myös Radio RovaDeissä
kanavalla 93,4 MHz tai www.radiot.fi kanavat
RadioDei Rovaniemi. Saarna tallenteena: www.soundcloud.com/radiorovadei

-
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ASKARTELUSIVU

VALMIINA PÄÄSIÄISEEN!

VALMIINA
PÄÄSIÄISEEN!
Pääsiäisvalmistelut kannattaa aloittaa
hyvissä ajoin, mutta vielä ehdit!

Pääsiäisoksat
Älä katko äläkä leikkaa oksia puista!
Oksat voi kerätä maastosta. Tuuli katkoo ja heittää
esimerkiksi koivunoksia maahan ja niitä on hyvä
käyttää esimerkiksi pääsiäispuun rakentamisessa.
Koristeina voi käyttää höyheniä, silkkipaperia, ripustettavia koristemunia, pikkutipusia ja vaikkapa
pop corneja. Oksat ovat kauniita myös sellaisinaan,
varsinkin kun lehdet puhkeavat silmuista. Siksi ne
kannattaa laittaa runsaaseen veteen maljakkoon!

Pääsiäisoksat voi
koristella sulilla,
munilla ja vaikka
värikkäillä nauhoilla!

Vehnänoras
Vehnästä kasvatat kauniin leveälehtisen ruohon
muutamassa vuorokaudessa.
Siemeniä voi liottaa vedessä vähintään kahdeksan
tuntia ennen istutusta. Itämisaika on 2–3 vuorokautta.
Vehnässä on paljon hyviä ravintoaineita, joten sitä voi
saksia leivän ja keiton päälle sekä salaattiin.
Istutukseen tarvitaan matala astia, mutta kasvattaminen onnistuu syvemmässäkin. Suihkuta multa
kosteaksi. Kylvä siemenet tasaisesti pinnalle ja peitä
aivan ohuella multakerroksella. Käytä riittävästi siemeniä, jotta saat tuuhean lopputuloksen.
Huom! Lue ohjeet, sillä joitakin siemeniä on hyvä
liottaa ennen istutusta, toisia taas ei kannata peittää mullalla.

MESSUUN JA KONSERTTEIHIN
SUORAAN KOTISOHVALTA?
Voit katsoa seurakunnan ohjelmia suorana
myös kotoasi älylaitteen avulla.

Virtuaalikirkosta
www.virtuaalikirkko.fi

Rovaniemen kirkko

Facebook-livestä

www.facebook.com/Rovaniemenseurakunta

YouTubesta

www.youtube.com

Rovaniemen seurakunta
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RESEPTISIVU

OHJEITA JA PÄÄSIÄISHERKKUJA KAIKENIKÄISILLE

PÄÄSIÄISEN HERKKUJA
RUOKAPÖYTÄÄN
Helppoa, hauskaa ja maistuvaa!

TÄYTETYT KANANMUNAT
Tarvitset 10 kpl kananmunia
(= 20 puolikasta).
Keitä kananmunat kypsiksi, n. 8–10 min. Jäähdytä,
kuori ja halkaise munat.
Koverra keltuaiset kananmunista ja sekoita täytteen sekaan kulhoon. Silppua yrtit, sekoita joukkoon
muut täytteet ja mausteet. Lusikoi tai pursota kananmunanpuolikkaiden päälle.
TÄYTEVAIHTOEDOT

Yrttitäyte
- 150 g ruohosipulituorejuustoa
- 150 g crème fraîchea / smetanaa / kermaviiliä /
maustamatonta / maidotonta jugurttia.
- 1 dl aurinkokuivattua tomaattia
- ½ dl tuoretta basilikaa
- 1 rkl tuoretta timjamia
- 3 rkl tuoretta ruohosipulia
- 1 tl jauhettua mustapippuria

Erilaisilla täytteillä saat helppoja ja herkullisia vaihtoehtoja.

KEVYT PASHA
AINEKSET

- 5 liivatelehteä
- vettä
- 500 g maitorahkaa
- 2 dl sokeria
- 1 rkl vaniljasokeria
- 1 sitruunan raastettu kuori

Mätitäyte
- mätitahnaa tai mätiä
- 1 rkl ruohosipulia
- mustapippuria
- koristeeksi tilliä

- 2,5 dl vaahtoutuvaa
vanilliinikastiketta
- 1 dl mantelilastuja
- 1 dl rusinoita
- 1 sitruunan mehu

Kinkkutäyte
- 1 prk smetanaa
- 50 g savukinkkua
- 4 rkl majoneesia
- 1 tl sinappia
- paprikajauhetta

VALMISTUS

Laita liivatelehdet kylmään veteen noin viideksi minuutiksi turpoamaan. Mausta maitorahka sokerilla, vaniljasokerilla ja sitruunankuoriraasteella. Vatkaa vanilliinikastike
kovaksi vaahdoksi. Lisää vanilliinivaahto,
mantelilastut sekä rusinat maitorahkan joukkoon ja sekoita hyvin. Purista liivatelehdistä
vesi pois. Kuumenna sitruunamehu ja liuota
liivatelehdet kuuman mehun joukkoon. Lisää
liivateliuos ohuena nauhana koko ajan sekoittaen muiden aineiden joukkoon. Kumoa rah-

kaseos kostutetulla sideharsolla vuorattuun
pashamuottiin, siivilään, kahvinsuodattimeen
tai puhtaaseen kukkaruukkuun. Taittele sideharson reunat pashan päälle. Nosta muotti
reunalliseen astiaan. Anna pashan seistä ja
kiinteytyä jääkaapissa noin vuorokausi. Avaa
pashan päälle taiteltu sideharso ja kumoa
pasha tarjoiluastiaan. Poista ensin muotti ja
sitten sideharso varovasti.

Tonnikalatäyte
- tonnikalaa säilyketölkissä
- 1/2dl (kevyt) kermaviiliä
- 1/2dl (kevyt) majoneesia
- 2rkl ruohosipulia
- ripaus suolaa
ja mustapippuria

PÄÄSIÄISEN
HERKKUBOXI

Koristele pääsiäismakeisilla.

TILAA HERKKUBOXI ENNAKKOON
YHTEISVASTUUKERÄYKSEN HYVÄKSI.

Voit valita herkkuboxiin seuraavia tuotteita:
RAHKAPULLA, KUPPIKAKKU JA PORKKANAPIIRAKKA

OPISKELIJAT JA NUORET AIKUISET

Hinnat: 6 kpl/12 €

Tuotteet ovat laktoosittomia.
Saatavilla myös gluteenittomana.

MITEN MENEE?

HOW ARE YOU?

Oppilaitospastorit Milla p. 040
358 6067 ja Heikki p. 040 831 5770
päivystävät kampuksilla. Tule juttelemaan mistä tahansa maan ja taivaan
välillä, kertomaan kuulumiset tai (jos
tuuri käy) juomaan kupponen ilmaista
kahvia. Kaikki keskustelut ovat 100%
luottamuksellisia.

Student pastors Milla tel. 040
358 6067 and Heikki tel. 040
831 5770 are available on campus sites. Come and chat about
anything, and (if you are lucky)
have a free cup of coffee. All discussions are 100 % confidential.

Nouda ja maksa käteisellä tai kortilla la 27.3. klo 15-17
Helmikammarin edestä (Pohjolankatu 4).

Heikki

Milla

LUE LISÄÄ, READ MORE
>> WWW.BIT.LY/3TQGPSG
Church @ Roi Campus
Church_roi_campus

Ennakkotilaukset viimeistään ke 24.3.
p. 040 760 4538 (Marru) tai p. 0400 376 472 (Laura)
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KUMMIN KAA

MARI PÄÄKKÖLÄ

KUMMIUDESSA ON
PARASTA KAIKKI!
Kummi Mari Pääkkölä ja kummityttö Annika Halonen

- Kummina oleminen on ihanaa! Rentoa yhdessäoloa ja mukavaa tekemistä. Kummina
haluaisin olla turvallinen ja luotettava aikuinen jonka kanssa voi myös hassutella.

Marin kummitytön Annikan kanssa on ihanaa olla,
hän on aina valmis kaikkiin yhteisiin juttuihin.
- Me teemme yhdessä mitä milloinkin keksitään,
leivotaan, askarrellaan, käydään ulkoilemassa, kirpparilla, hampparilla, uimassa ja seurakunnan eri tapahtumissa. Lautapelit ja keppihevoset ovat meidän
lempijuttuja.
Retket Angry Birds -puistoon eväiden kanssa ovat
kesän kohokohtia. Annikan nimipäivänä 9.12. on
joka vuosi tehty nimppari-pipari.
- Tärkeintä on yhdessä vietetty aika, se onnistuu hyvin lyhyelläkin varoitusajalla koska asumme
molemmat Rovaniemellä. Yhteyttä pidetään myös
Whatsapin kautta. Annikalta saamani kortit ja kirjeet lämmittävät todella paljon.
Kirkkovuoden aikana seurakunnassa on paljon
erilaisia tapahtumia lapsille kuten pääsiäisvaellus ja
jouluvaellus.
- Kummina olen saanut olla mukana myös tärkeässä kouluun siunaamisessa Rovaniemen kirkossa.
Kappeleilla järjestetään perhetapahtumia kuten
Ounasrinteen kappelilla Pyhät meiningit, joissa on
mukava käydä myös kummilapsen kanssa. Yhteisvastuukeräykseen osallistumme yhdessä vaikkapa
toimimalla lipaskerääjinä.
Kummina oleminen on siunattu tehtävä, kummilapsella on aina erityinen sija sydämessä.

- Kummilapsen puolesta tuntuu hyvältä rukoilla, yhdessä saamme iloita elämän lahjasta ja
luottaa siihen, että rukous ja rakkaus kantavat
meitä läpi elämän.
Vasemmalla ylemmässä kuvassa Mari ja Annika
ulkoilemassa Änkkäripuistossa (Rovaniemen Angry
Birds -toiminta- ja teemapuisto). Alemmassa Pinjapuun alla Korkalovaaran kappelissa kymmenes
tammikuuta, jolloin messun ja pyhäpäivän aiheena
oli Kasteen lahja.

KUMMI ON LAPSEN
AIKUINEN YSTÄVÄ
Kummi-sana on käännöslaina venäjän kielestä, mutta
termin taustalla on latinankielinen sana sponsor – tukija.
Kummin tehtävä onkin olla lapsen ja vanhempien tukena
erilaisissa elämän tilanteissa. Kummilapsen kanssa voi
ihmetellä elämää, sen iloja ja suruja ja puhua kaikesta mikä
on elämässä tärkeää ja arvokasta. Kummin hengellistä tehtävää voi toteuttaa myös rukoilemalla kummilapsen puolesta. Kummi on lapsen aikuinen ystävä, joka kuuluu lapsen
elämään alusta alkaen.
Lisää kummiudesta ja kasteesta: www.kaste.fi
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NUORET JA LEIRIT
TERVETULOA
TUBETTAMAAN!
Tubekerho Tos-Kii Junior on alakoululaisille
suunnattu maksuton kerho.
Siellä tutustutaan tubettamiseen käytännönläheisesti
ja tehdään videota kivassa porukassa. Kuvaamisen
lisäksi kerhossa opetellaan muitakin tubettamisessa
tarvittavia taitoja, kuten esiintymistä, videoiden
suunnittelua ja niiden editoimista.
Kerhonohjaajina toimii kolme nuorta poikaa,
joista jokaisella on aiempaa kokemusta videoiden
tekemisestä.
- Meille ohjaajille kerhon pitäminen antaa mahdollisuuden jakaa tietotaitojamme ja päästä tekemään
monipuolisesti erilaisia videoita, jollaisia emme aiemmin ole tehneet. Mielenkiintoisuuden lisäksi mukava
yhdessäolo innostaa pitämään tubekerhoa.
Kerholaisten ajatuksia kysyttäessä he tykkäsivät
kovasti.
- Tubekerho on tosi kivaa, kun siellä oppii niin paljon uutta ja aina on hauskaa!
Lasten mielestä mukavin video on ollut maisteluvideo.
- Erilaisia herkkuja oli ihan mahtavaa syödä ja sen
videon tekeminen oli muutenkin hauskaa, kun oli niin
monenlaista tehtävää.

Jos tubettaminen
kiinnostaa, niin kerhoon
mahtuu mukaan!
Tos-Kii kokoontuu joka keskiviikko Ounasrinteen
kappelin Herrankukkarossa klo 17. Minkäänlaista
aiempaa kokemusta videoiden teosta ei tarvita. Kerhossa opitaan uutta yhdessä!

Lisätietoja voi kysyä:
Nuorisotyönohjaaja
Jenniina Heikkilä
040 7300153
jenniina.heikkila@evl.fi

Ruusu Tervaskanto yhdessä Valonlähde -kuoron kanssa tammikuussa 2020 ennen pandemiaa.

KUORO, BÄNDI JA LEIRI - MAKSUTTOMAT
MAHTAVAT HARRASTUKSET
Ounasrinteen kappelin Herrankukkaro muotoutuu torstai-iltaisin mahtavaksi bändikämpäksi
kun Valopeili-yhtye roudaa paikalle ukulelensa, viulun, huilun ja harmonikan.

R

ummut, kosketinsoitin ja basso Herrankukkarosta jo löytyvätkin. Olli-ope tarttuu kitaraan,
nuorisotyönohjaaja Jenniina kaivelee esiin
nuotit samalla kun Ruusu-kanttori jo virittelee soittimia lasten avustuksella. Takana on jo tunnin mittaiset
kuoroharkat lapsikuoro Valonlähteen kanssa, joten
ensiksi syödään eväät ja sitten soitellaan yhdessä, harjoitellaan, opitaan, kokeillaan, kannustetaan ja tietenkin lauletaan. Valopeili-bändissä soittaa tällä hetkellä
9 tyttöä, jotka ovat 9-13-vuotiaita.
- Harjoiteltavat kappaleet ovat osa Gospel Junior
-messua, joka vietetään myöhemmin keväällä kappelin toisessa päädyssä. Sitä ennen edessä on vielä
monet treenit, sekä harjoittelun huipennukseksi
kuoro- ja bändileiri Norvajärven leirikeskuksessa.
Aiemmin kuoron yhteydessä harjoitteli pieni ukulelekerho yhdessä kuoronjohtaja Ruusu Tervaskannon
johdolla, mutta lahjakkaat lapset ja innokkaat opetta-

jat halusivat lisää. Siksipä mukaa tuli muusikko Olli
Pylkkänen, joka käy opettamassa bändisoittoa tämän
kevään harjoituksissa.
- Tämä bändi tulee takuulla ilahduttamaan vielä
monia jumalanpalveluksissamme ja mikä tärkeintä
soittamisen ja oppimisen ilo saavat olla osana lasten
ja seurakunnan elämää.
Bändi- ja kuoroleirille voi osallistua jokainen musiikista innostunut 7-16-vuotias, vaikkei olisikaan vielä
mukana Valopeili-bändissä tai Valonlähde-lapsikuorossa (kuvassa).

Lisätietoja alkavista kuoroleireistä,
kuoroista ja bändeistä:
Ruusu Tervaskanto p. 040 716 2332
Jenniina Heikkilä p. 040 730 0153

KESÄ 2021 JA RIPPIKOULUT LÄHESTYVÄT

K

orona aiheuttaa haasteita. Keväällä ja mahdollisesti kesälläkään Norvajärven leirikeskuksessa
ei voi olla kahta leiriä yhtä aikaa. Koronakesänä
noudatetaan tarvittaessa rippikoulujen toteutuksen
varasuunnitelmaa. Sen mukaan Norvajärvellä leireilee kahden leirin sijaan yksi leiri kerrallaan, alkuperäisestä poiketen lyhyemmän ajan ja peruuntuneet
leiripäivät korvataan lähipäivillä vaikkapa kappelilla.
Talvikauden seurakuntayhteysjakson tapaamiset ja
leirit toteutetaan THL:n, AVI:n ja seurakunnan valmiusryhmän ohjeiden mukaan.

Leirille ei oireisena
Leirin turvallisuus perustuu koronakuplaan, sillä leiri
on suljettu ryhmä. Leirillä on selkeät toimintaohjeet
sen varalle, että joku saa oireita leirin aikana. Lasten
ja nuorten turvallisuus taataan niin perusteellisesti
kuin se viranomaisten turvallisuusohjeiden mukaan
on mahdollista.
Kaikkien konfirmaatiotilaisuuksien striimauksilla
seurakunta mahdollistaa perheiden ja juhlaväen
osallistamisen konfirmaatioon.
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Rovaniemen kirkko ja seurakunta on somessa: - Kirkolla on sekä Instagram-tili että Facebook-tili. Olisitteko uskoneet? Me emme! Anni Mikkola ja Taru Valaja toteavat.

KIRKKOMYSTEERIN KIMPUSSA
Anni Mikkola ja Taru Valaja tutustuivat Rovaniemen kirkon mysteereihin.

R

ovaniemen kirkon pääsisäänkäynnistä vasemmalla on morsiushuone, jossa valmistaudutaan
vihkimiseen.
Kirkossa on monia eri tiloja, joilla on erilaisia historioita. Kirkon entisessä sielunhoitohuoneessa ja
sittemmin kynttilävarastossa on nyt av-studio, josta
lähetetään suoria lähetyksiä eri kanaviin ja Radio RovaDein eetteriin.
Kirkossa on joskus ollut suntion perheen koti; siten suntion on ollut helppo tehdä työtään kaikkina
viikonpäivinä ja kellonaikoina. Suntion lasten leikkihuoneena oli historiahuone, jossa on nyt vanhojen
kuvien pysyväisnäyttely, hyllyillä hopeaesineitä, vitriineissä Ruotsista lahjoitettuja messukasukoita sekä

KONFIRMAATIOT
STRIIMATAAN
Kokoontumisrajoitukset voivat estää läheisten osallistumisen konfirmaatioon. Konfirmaatioajat muuttuivat kolmella ryhmällä (suluissa on alkuperäisaika),
jotta kaikki konfirmaatiot voidaan striimata:
15. Rippikoululeiri Norvajärvellä 29.6.-5.7. Konfirmaatio la 10.7. klo 13 Korkalovaaran kappelissa
(aiemmin klo 11).
16. Rippikoululeiri Oivangissa 6.-12.7. Konfirmaatio su 18.7. klo 14.30 Rovaniemen kirkossa (aiemmin
klo 13 Korkalovaaran kappeli)
18. Päivärippileiri kappelilla 26.7.-6.8. Konfirmaatio la 7.8. klo 13 Korkalovaaran kappelissa klo 13
(aiemmin su 8.8. klo 13).

ensimmäinen suomenkielinen raamattupainos.
- Historiahuoneen ilmapiiri oli kaikin tavoin suorastaan mysteerinen, kirkkomysteerin kryptaajat ja
riparilaiset Anni Mikkola ja Taru Valaja arvioivat.
Kryptassa olivat ennen kirkon suurremonttia öljykattilat eli krypta on ollut pannuhuone, jossa nyt ovat
pienet urut ja alttarikaide pienimuotoisia ristiäisiä ja
vihkiäisiä varten. Kryptassa on myös mysteeriovi keskellä seinää, sillä ennen remonttia ovelle johtivat pienet
portaat. Salainen piilopaikka sijaitsee kirkon seinien sisällä isoissa ilmastointikanavissa, joissa aikuinen mahtuu
ryömimään.

Erityisrippikoulut
Lapin seurakuntien kehitysvammaistyö järjestää lappilaisille erityisnuorille vuosittain rippileirin. Tähän
ryhmään tulee nuoria eri puolilta Lappia ja leirijakson paikka vaihtelee vuosittain. Ilmoittautumiset ja
lisätietoja erityisrippikoulusta Terhi Ämmälältä: 040
580 7048.

Aikuisriparit
Aikuisena voi käydä rippikoulun yksityisesti tai pienessä ryhmässä. Osa aikuisista tulee rippikouluun,
kun suunnitelmissa on kirkkohäät. Joku on saanut
kutsun kummin tehtävään, mikä edellyttää rippikoulua ja konfirmaatiota. Joku taas etsii elämänsä suuntaa
ja tarkoitusta. Rippikoulu onkin hyvä mahdollisuus
punnita elämän arvoja ja valintoja. Aikuisrippikoulua

Kirkontornin aikamatka
Kirkontornissa palataan ajassa taaksepäin: puuparrut
ja puiset portaat kohoavat kohti korkeuksia. Tornissa
leijailee vanhan puun tuoksu ja eri korkeuksissa olevat lattiat narisevat. Kolme kirkonkelloa on sijoitettu
kolmion muotoon niin, että kaksi kelloa on samalla
korkeudella ja yksi ylimpänä. Jokaisella kellolla on
omanlainen äänensä ja kellojen vanha mekanismi on
vielä paikallaan. Kirkontornin ylimmällä tasanteelta
avautuvat upeat maisemat ympäri Rovaniemen neljästä kolmioikkunasta. Ikkunoiden tasolta ylemmäksi
mennään vain, jos on vaihdettava kirkontornin punaisen ristin valot.

käydään vähintään 20 tuntia ja se on maksuton. Jos
olet kiinnostunut aikuisrippikoulusta, ota yhteyttä
esimerkiksi päivystävään pappiin tai sinulle tuttuun
pastoriin.

Missasin riparin
Jäikö rippikoulu käymättä jostain syystä? Ei hätää…
sillä seurakunta järjestää 16-29-vuotiaille nuorille talvirippikoulun, jossa on tapaamisia arki-iltoina ja viikonloppuina. Saatamme ehkä leireilläkin, jos ryhmä
niin toivoo. Jos olet kiinnostunut Missasin riparin
-ryhmästä, ole yhteydessä nuorisosihteeriin: merita.
orell-kiviniemi@evl.fi tai 040 7301965. Ryhmä aloittaa, jos vähintään viisi on ilmoittautunut mukaan. Jos
ryhmää ei saada kokoon ja haluat käydä riparin, voit
kysyä jonkun papeistamme pitämään sinulle aikuisrippikoulun.
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MIKSI KUULUA SEURAKUNTAAN

OSA 2: KIRKKO ON PERINTEITÄ ARVOSTAVAN VALINTA

KIRKKO ON PERINTEITÄ
ARVOSTAVAN VALINTA
Vuoden kiertoon liittyy kaikissa kulttuureissa perinteitä.
Suomalaisiakin perinteitä sisältyy kristillisiin juhlapyhiin.

P

erinteet välittävät kulttuuriperintöä ihmiseltä
ja sukupolvelta toiselle. Yhteiset juhlapyhät
yhdistävät kristittyjä yli kansallisten ja kirkkokuntarajojen.
Merkkipäivät rytmittävät juhlaa ja arkea ja niihin
liittyvät perinteet ja tavat rakentavat yhteisöä. Kirkolliset juhlapäivät ovat muotoutuneet osaksi eurooppalaista kalenteria ja kulttuuria vuosisatojen kuluessa.
Kirkon ylläpitämillä hautausmailla muistellaan edesmenneitä ja juhlapyhinä viedään haudoille kynttilöitä.

Kristilliset pyhäpäivät
rytmittävät vuoden kulkua

Kirkkovuosi alkaa adventista.

Pyhäpäivät tuovat levon työn keskelle. Sunnuntait
ja pyhäpäivät ovat sellaista kiireetöntä aikaa ja tilaa
ilman vaatimuksia. Kristillisten pyhäpäivien kokonaisuutta kutsutaan kirkkovuodeksi, joka alkaa aina 1.
adventtina. Kirkkovuodessa on noin 60 pyhäpäivää,
joista suurinta osaa vietetään sunnuntaina, mutta jotkut sijoittuvat muille viikonpäiville. Kirkkovuoden
keskus ja kristittyjen vuoden suurin juhla on pääsiäinen. Muut juhlat asettuvat vuoden eri aikoihin ja
viittaavat Jeesuksen elämän eri tapahtumiin. Yhteiset
pyhäpäivät muistuttavat levon ja yhdessäolon tärke-

ydestä ja tuovat pyhän tunnun arjen keskelle. Vapaapäivät tukevat työn ja muun elämän välistä tasapainoa sekä siten hyvinvointia. Kirkkovuoden kuluessa
seurakunta elää mukana kristinuskon keskeisissä
tapahtumissa. Kirkkovuodessa on kolme jaksoa, jotka
nimetään joulun, pääsiäisen ja helluntain mukaan.

Kirkkovuoden
keskus ja kristittyjen
vuoden suurin juhla
on pääsiäinen.

Alueellisesta keskusrekisteristä saat kattavan
palveluverkoston elämäsi suurimpiin
hetkiin, niin iloihin kuin suruihin.
www.rovaniemenseurakunta.fi/rovaniemen-akr
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Pääsiäinen on kirkkovuoden keskus

Pääsiäinen on kirkkovuoden keskus.

Pääsiäistä vietetään ”kevätpäivän tasausta seuraavan
täydenkuun jälkeisenä sunnuntaina” (aikaisintaan
22.3. ja viimeistään 25.4.). Pääsiäistä edeltää paastonaika, joka on pääsiäisen ajankohdasta riippumatta aina
samanmittainen (40 arkipäivää). Paastonaika alkaa
laskiaissunnuntaita seuraavasta tuhkakeskiviikosta.
Paastonajan sunnuntaipäiviä on 6 (1-5 paastonajan
sunnuntaita ja palmusunnuntai). Palmusunnuntaista
alkaa hiljainen viikko, johon sijoittuvat kiirastorstai ja
pitkäperjantai. Paastonaikaa edeltää ”esipaasto”, joka
on aina samanmittainen: 3. sunnuntai ennen paastonaikaa (septuagesima), 2. sunnuntai ennen paastonaikaa (sexagesima) ja laskiaissunnuntai. Kirkkovuoden
kalenteria laadittaessa pääsiäispäivästä lasketaan
pyhiä taaksepäin esipaaston ensimmäiseen sunnuntaihin (septuagesima) asti. Pääsiäisen ajankohdasta
taaksepäin ja eteenpäin laskien määräytyvät useimmat muut pyhäpäivät.

Kirkkovuosi alkaa adventista
Kirkkovuoden alkupuoli puolestaan lasketaan 1.
adventtisunnuntaista alkaen. Adventtiaikaan sijoittuu 4 joulupäivää edeltävää adventtisunnuntaita.
Loppiainen on aina 6.1. Sen edellä on 1 tai 2 joulun
jälkeistä sunnuntaita. Loppiaisesta alkaa loppiaisaika,
johon kuuluvien sunnuntaipäivien lukumäärä määräytyy septuagesiman ajankohdasta (2-6 sunnuntaita
loppiaisesta). Pääsiäisaika on aina samanmittainen: 6
pääsiäisen jälkeistä sunnuntaita. Helatorstai on aina 5.
ja 6. pääsiäisen jälkeisen sunnuntain välissä.

Helluntai on seurakunnan syntymäpäivä
Kuudetta pääsiäisen jälkeistä sunnuntaita seuraa
helluntaipäivä. Helluntain jälkeisen ajan pyhiä on
niin monta kuin niitä mahtuu helluntaipäivän ja 1.
adventtisunnuntain väliin (23-28). Helluntaipäivän
jälkeinen sunnuntai on aina Pyhän Kolminaisuuden
päivä. 1. adventtisunnuntaita edeltävät kaksi pyhää
ovat nimeltään valvomisen sunnuntai ja tuomiosunnuntai. Eräillä muillakin helluntain jälkeisillä pyhillä
on oma nimensä: apostolien päivä (6. sunnuntai helluntaista), kirkastussunnuntai (8. sunnuntai helluntaista) ja uskonpuhdistuksen muistopäivä (22. sunnuntai helluntaista).
Lähteitä: evl.fi/kirkossa/pyhapaivat, evl.fi/plus/seurakuntaelama/jumalanpalveluselama/kirkkovuosi

Helluntai on seurakunnan syntymäpäivä.

TARINOITA SEURAKUNNASTA
Oman seurakunnan tarinoita ja hartauskirjoituksia.
www.sanaviikonvarrelle.blogspot.com

PARISH BLOG ALSO IN ENGLISH
We have different materials in English
monthly, please check out the blog!

www.rovaniemiparish.blogspot.com
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SIELUNHOITO
KESKUSTELUAPUA

DIAKONIATYÖNTEKIJÄT TUKENASI

Seurakunnan työntekijät ovat sinua
varten. Ota rohkeasti yhteyttä.

Diakonissa Laila Juntti: 0400 152 243
(vs diakoniatyöntekijä Aino Riihimäki)
Alakemijoki-Ranuantie, Kirkon keskuteluavun puhelimen toiminnanohjaaja.

Päivystävä pastori
Ma-pe klo 10-13, p. 040 685 4925.

Kirkon keskusteluapua
p. 0400 221180. Joka päivä klo 18-24.

Päivystävä diakoniatyöntekijä
Ma-pe klo 9-10, p. 040 685 4920.
Ohjausta, neuvontaa, diakonia-avustuksia. Taloudellisen avun haku ja päätös voidaan tehdä puhelimessa ja
netissä. Ole yhteydessä alueesi diakoniatyöntekijään.

TOIMISTOISSA ASIOINTI

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@evl.fi

Diakoni Marja-Leena Kivilompolo:
040 760 4538. Ounasvaara, mielenterveystyö.
vs diakoniatyöntekijä Susanna Jokela:
040 546 9421. Korkalovaara, omaishoitajatyö.
Diakoni Mervi Laamanen:
0400 261 589. Ounasjoki-Ylikylä, vanhustyö.
Diakonissa Arja Rissanen:
0400 127 189. Keskikaupunki, monikulttuurinen työ, saattohoidon tukihenkilötoiminta.
Diakoni Sari Koski:
040 734 0221. Lähimmäispalvelu, ruokapankki,
asiakastyötä keskikaupungilla

KIRKON KESKUSTELUAPU¤

Diakoni Nina Helisten-Kerkelä: 040 564 4639.
Saaren-Nammankylät, kehitysvammaistyö
Diakonissa Marja-Liisa Ylipulli:
040 514 2816. Yläkemijoki-Koskenkylä,
kuulovammais- ja näkövammaistyö.

Rovaniemen seurakunnan toimistot palvelevat
arkisin klo 9-15 sähköpostitse ja puhelimitse.

Perheneuvonta: ajanvaraus 040 0575 659
maanantaisin klo 9-12.

Diakoni Jaana Sarajärvi:
040 721 2028. Lähiö- ja perhetyö, asiakastyötä
Korkalovaarassa Sudentie-Lanttotie, Ounasvaaralla
Kolpeneentie sekä Saarenkylässä Käenkuja-Matkarinne-Peiponpolku-Korpitie-Tuohitie-Naavakuja

Kirkkoherranvirasto:
kirkkoherranvirasto.rovaniemi@evl.fi

Helmikammarin vs toiminnanohjaaja
Laura Nuutinen: 0400 376 472.

Hauta- ja puistotoimi:
016 335 5213 ja roisrk.hautauspuisto@evl.fi

Erityisdiakoni Antti Härö: 040 768 7606.
Päihde-, kriminaali- ja katulähetystyö

Rovaniemen alueellinen keskusrekisteri:
keskusrekisteri.rovaniemi@evl.fi ja 016 335 5200

Diakoniatoimistosihteeri Aila Jäntti:
040 583 0966.

Kaikkien työntekijöiden yhteystiedot:
www.rovaniemenseurakunta.fi/yhteystiedot

Johtava diakoni Markku Kukkonen:
040 503 4290. Esimiestyö, kansainvälinen
diakonia, Yhteisvastuukeräys 2021.

Neuvonta ja vaihde: 016 335 511

Puhu, se auttaa
Palveleva puhelin

0400 22 1180

Palveleva chat
ma–pe klo 12–20

joka päivä klo 18–24

Palveleva netti

Palveleva kirje

Kirjoita viesti
nimettömästi

PL 210, 00131 Helsinki

evl.fi/kirkonkeskusteluapu

Luottamuksella, sinua kuunnellen
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AJANKOHTAISTA

LAPIN KREMATORION RAKENTAMINEN

Krematorio rakennetaan Tavivaaran siunauskappelin viereen ja rakennukset yhdistetään käytävällä.

Teksti Noora Hietanen | Kuva Jouni Hagström

ROVANIEMEN KREMATORIOHANKE VIIVÄSTYY
Krematorioon rakennetaan yksi
tuhkausuuni, jolla arvioidaan tehtävän
200-300 tuhkausta vuodessa

Rovaniemen seurakunta on saanut
Lapin aluehallintovirastolta luvan
perustaa krematorion Tavivaaran
siunauskappelin yhteyteen.

- Rovaniemen krematoriossa voi ympäristöluvan
mukaan tuhkata 500 vainajaa vuodessa, mikä riittää Lapin kysyntään ja se mahdollistaa myös Oulun
tuhkausjonojen purkamisen tarvittaessa. Tuhkauksia
on suunniteltu tehtävän keskitetysti 1–2 päivänä viikossa. Yksi tuhkaus kestää 60–80 minuuttia, hautatoimen päällikkö Miia Ylipulli arvioi.

N

iin ikään seurakunta on saanut rakennusluvan
ja ympäristöluvan Tavivaaraan suunniteltua
krematoriota varten. Krematorio rakennetaan
seurakunnan omistamalle tontille, jolla sijaitsevat
myös hautausmaa sekä siunauskappeli.
- Krematorio rakennetaan Tavivaaran siunauskappelin viereen ja rakennukset yhdistetään käytävällä. Rakennuksesta tulee betonirunkoinen ja
yksikerroksinen.
Sen pääasiallinen julkisivumateriaali olisi vihreäksi
esipatinoitu kupari ja vesikatteena bitumikermi. Krematorion kokonaisala on 148 neliömetriä, kiinteistöpäällikkö Kalle Kenttälä kertoo.

Markkinaoikeuden päätöksiä
krematorion tuhkausuunin hankinnasta
Rovaniemen seurakunnan kirkkovaltuusto teki päätöksen krematorion rakentamisesta joulukuussa
2018. Kilpailutus krematorion tuhkauslaitteistosta
alkoi 2019. GEM Matthews International s.r.l valittiin
tuhkauslaitteiston toimittajaksi. Högnanäs Borgestad
Oy valitti päätöksestä markkinaoikeuteen.

Hiljaisuuden retriitti
Norvajärven leirikeskuksessa
14.-16.5.

Ma–Pe klo 10–15, muulloin sopimuksen mukaan

Rovakatu 18
Markku 0400 931 774
Janne 040 565 8116
Minna 0400 175 984
Ninni 040 754 0674

(Maksettu ilmoitus)

(Maksettu ilmoitus)

Suruasioissa apunanne asiantuntemuksella

Rovaniemen seurakunta järjesti uuden tarjouskilpailun, jonka päätteeksi laitteisto päätettiin hankkia
Högnanäs Borgestadilta tammikuussa 2020. GEM
Matthews International s.r.l valitti päätöksestä markkinaoikeudelle. Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvosto merkitsi maaliskuun 2021 alussa tiedokseen markkinaoikeuden päätöksen, jolla kumottiin
Rovaniemen seurakunnan hauta- ja kiinteistötoimen
johtokunnan hankintapäätös.
- Markkinaoikeus totesi 2021, että seurakunta voi
korjata virheellisen menettelyn arvioimalla tarjoajien
soveltuvuuden ja tarjoukset uudelleen. Rovaniemen
seurakunta pyytää ulkopuolista arviota ja riskianalyysia markkinaoikeuden päätöksestä, ennen kuin
Rovaniemen krematorion tuhkauslaitevalmistajien
valinta arvioidaan uudelleen. Selvitys esitetään
hauta- ja kiinteistötoimen johtokunnalle, joka päättää miten edetään, hallintojohtaja Antti Jääskeläinen kommentoi.

hautausalan ja kuolinpesän asioiden
erikoisliike Rovaniemellä vuodesta 1923
Ajanvaraus: www.hautaus.info
tai puh. 016 312 616 (24 h/vrk)
Ruokasenkatu 6, Rovaniemi • liike avoinna ma - pe klo 9.00 - 16.30

Kuljetus kirkon pihasta pe klo 17.30, paluu su klo 15.30.
Retriitin ohjaajina Sanna Kierivaara ja Marjatta Orava,
musiikkia Tiina Ronkainen.
Täysihoito 50 € laskutetaan jälkikäteen.
Lisätietoja sanna.kierivaara@evl.ﬁ 040-7363356
Ilmoittautumiset 24.3.-30.4. sähköisesti:
www.rovaniemenseurakunta.ﬁ
Ilmoittautuneille lähetetään retriittikirje.

Kauttamme kaikki hautaukseen liittyvät palvelut
Korkalonkatu 2
Puh. (016) 347 291
Palvelemme ma - pe klo 10.00 - 15.00
www.rovaniemenhautaustoimisto.fi
www.rovaniemenjuhlapalvelu.fi
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KIRKON DIAKONIA

EU-ruuan lisäksi diakonia on jakanut mahdollisuuksien mukaan kauppojen ylijäämäruokaa. Kuva: Pixabay kuvapankista.

KIRKON DIAKONIA AUTTOI YHÄ USEAMPAA VIIME VUONNA
Diakoniasta myönnettyjen avustusten kokonaismäärä nousi 8,4 miljoonaan
viime vuonna edellisvuoden 6,6 miljoonasta eurosta.

Pandemia selittää muutoksia
Kirkon diakonia mukautuu pandemia-aikaan. Kirkon
diakoniatyöntekijät auttoivat entistä useampia ihmisiä vuonna 2020. Suurimmat syyt kohtaamisille olivat edellisen vuoden tavoin taloudellinen auttaminen
(40 %), terveyteen ja sairauteen liittyvät asiat (37 %) ja
ihmissuhteet (14 %).
Kohdattuja ihmisiä oli kaikkiaan 566 412, mikä on
35 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Erityisesti

Ruokailut vaihtuivat ruokakasseihin
yli 70-vuotiaita kohdattiin aiempaa enemmän. Noin
joka kolmas diakonian kohtaaminen oli yli 70-vuotiaan kanssa. Kohtaamisista lähes 80 prosenttia oli
työelämän ulkopuolella olevan ihmisen kanssa.
Diakonian järjestämien retkien ja muiden tilaisuuksien määrä supistui epidemian vuoksi voimakkaasti. Ruokakassien jakelu lisääntyi, kun ruokailuja
ei voitu järjestää.

KEITTOLOUNAS
KOTIPAKETTIIN
Tiistaisin

Keskiviikkoisin

Klo 10.30-11.30 Korkalovaaran kappelilla.

Klo 10.30-11.30 Aapakirkolla.

Lähde: Kirkon viestintä, Kirkkohallitus.

DIAKONIAN ETÄKERHO
ELÄKKEELLÄ OLEVILLE

Klo 10.30-11.30 Ounasrinteen kappelilla.
Klo 10.30-11.30 parillisilla viikoilla 6.4. alkaen Sinetän kappelilla.
Klo 11.30-12.30 parittomilla viikoilla Muurolan kappelilla.

Torstaisin

Jaettujen ruokakassien määrä kaksinkertaistui noin
264 000 kassiin ja diakoniaruokailujen määrä puoliintui noin 105 000 ruokailuun. Ruokakasseissa
hyödynnetään hävikkiruokaa ja etenkin joulunaikaan
niihin ostetaan elintarvikkeita. Lisäksi EU-elintarvikkeita jaetaan ruokakasseissa.

Annos sisältää lämpimän keiton ja leivän.
Järjestää seurakunnan diakoniatyö ja lapsityö.

Tervetuloa keskusteluryhmään, jossa
aluksi hartaus sekä sen jälkeen
keskustelua ajankohtaisista aiheista.
Osallistuminen Teams-sovelluksella,
joka on ladattavissa tietokoneelle,
tabletille tai älypuhelimeen.
Ilmoittautuminen sähköpostilla, jonka
jälkeen saat kutsun Teams-ryhmään.
ILMOITTAUTUMISET JA LISÄTIEDOT:
laura.nuutinen@evl.fi 0400376472
arja.h.rissanen@evl.fi 0400127189
mervi.laamanen@evl.fi 0400261589
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YV-KERÄYKSEN
VAROILLA
TUETAAN
VANHUSTEN
DIGITAITOJA

KYSELYLLÄ KARTOITETTIIN KUULUMISIA:

- Tylsistyttää ja aika käy pitkäksi.
- Ei pääse mihinkään.

- Kotona ollaan enemmän.

- Sukulaisilla on vaikeuksia.

- Ystäviä ei ole saanut tavata.

- Kammottavaa.

Ennen maaliskuun koronarajoituksia
ehdittiin pikakyselyllä tiedustella
diakoniaryhmien 28 eläkeläisjäseneltä
ajankohtaisista asioista.
Kyselyssä kysyttiin mitä digilaitteita he käyttävät
ja joka kolmas (21 henkilöä) vastaaja kertoi käyttävänsä yhtä tai useampaa seuraavista: joka toinen vastaaja käyttää kosketusnäyttöpuhelinta (14 henkilöä),
12 tietokonetta ja 11 tablettia. Joka neljäs vastaaja
(7henkilöä) ei käytä mitään digilaitetta. Lähes joka
toinen vastaajista toivoi digikoulutusta (12 kyllä, 14
ei, 2 ei osannut sanoa).
Digitaitojen vahvistaminen on ajankohtainen aihe.
Yhteisvastuukeräyksen varoilla halutaan vahvistaa
ikäihmisten digiosaamista. Seurakuntaopiston kokoama kansanopistoverkosto toteuttaa yhteisvastuuvaroilla (10 %) ikäihmisille maksuttomia taloudenhallinnan koulutuksia sekä digitaitojen valmennusta
vuodesta 2022 alkaen.
YV-keräyksen Rovaniemen seurakuntaan jäävä 20
prosentin osuus on päätetty kohdistaa paikallisesti
ikäihmisten talousneuvontaan ja digitaitojen vahvistamiseen. Esimerkiksi pankki-, Kela- ja muuhun virastoasioimiseen tietokoneen välityksellä.

YHTEISVASTUU

- Lapsiperheitä ja sukulaisia nähty
harvemmin ja heitä kaivataan.

- Matkustusta on rajoitettu.

- Helmikammarin aukiolo auttanut
(toiminta tauolla 11.4. asti).

- On vähemmän harrastuksia.

- Käsityöt auttavat.

- Usein on turvauduttava rukouksiin.

- Raamatun lukeminen on auttanut.
- Ei ole suuria haasteita korona tuonut.

- Ihmiskontaktit ovat vähentyneet.

- Liikkumista pitänyt vähentää.

- Pärjäämistä ovat helpottanut ulkoilu,
kerhotoiminta ja jumppa.

- Tullut uusia asioita ja tekemistä tilalle,
joita toteuttaa Jumalan johdatuksen kautta.

- Maskin käyttö uutta.
AJATUKSIA PÄÄSIÄISESTÄ:

- Hiljentymistä Herran edessä ja uutta voimaa.

- Valoa kevääseen ja kesään.

- Ettei korona-aika pahentuisi.

- Ajan paranemisen toivossa.

- Koronarokotteen saamista.

- Jeesuksen armoon, luottamukseen ja lupaukseen nojaten.

- Raamattua lukien ja radiota kuunnellen.

- Elämistä Raamatun kertomusten mukaan.

- Luottavaisin ja kiitollisin mielin.

- Seurakunnan uutta sisältöä ja hengellistä kasvua.

- Avoimin ja iloisin mielin.

- Jeesuksen uhria muistellen.

LAHJOITA YHTEISVASTUUKERÄYKSEEN

TEE HYVÄ OSTOS
– NÄY JA TUO VALOA!

1.

2.

Ostamalla korkealaatuisia
yhteisvastuutuotteita autat
lähimmäisiä lähellä ja kaukana.
Yhteisvastuulahjoilla voit ilahduttaa
merkkipäivinä ja muissa yhteyksissä.
Tuotteita voi tiedustella diakoniatoimistosta:
040 583 0966.
1) Vuoden 2021 uutuustuote:
heijastavat turvavaljaat, 15 €.
2) Yhteisvastuuheijastin Enkelin suojassa, 5 €.
3) Antiikkikynttilät 2 kpl, 4 €.

LISÄTIETOA YHTEISVASTUUKERÄYKSESTÄ: WWW.BIT.LY/3RVI4GF

3.

-
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LÄHETYSTYÖ

Lue lisää nimikkoläheteistä ja -kohteista seurakunnan
nettisivuilta osoitteesta: www.bit.ly/37pF3Iq

ANGOLA
KYPROS

ILOLAT

KIINA

RAAMATTUTYÖ
MEDIALÄHETYSTYÖ

(Medialähetys Sanansaattajat)

LUTERILAINEN
KIRKKO (SLS)

HIV- JA AIDS-TYÖ (SLS)

TAIWAN
HSINCHUN TEOLOGINEN
SEMINAARI (SLS)

ITÄ-AASIA

HENRIKSSONIT

MONGOLIA

Ella ja Janne ovat vuoden 2021 Suomessa.
Seurakuntamme tukee Mongolian luterilaisen kirkon
työtä ja teologien koulutusta kirkon palvelukseen.

PAPUA-UUSI-GUINEA

MOROGORON
HIIPPAKUNTA (SLS)
KIRPPUTORI TOIVON TORI (SLS)
Gandaki Boarding Schoolin oppilaat Nepalissa
Lasten turvakoti Dikoni Viipurissa Venäjällä
Nuorten naisten ammattikoulutus Senegalissa

LUTHER- THAIMAA
SEMINAARI (SLS)

” Yhteisvastuukeräys
näkee tärkeäksi tukea
avun tarpeessa olevia niin
Suomessa kuin maailmalla.
Lahjoita MobilePayllä numeroon 72084.

Kiitos avustasi!
#yhteisvastuu2021
#enitenyllättiköyhyys

MARIA JA MIKKO
VUORMA (SEKL)
TANSANIA

KIINNOSTAAKO
LÄHETYSTYÖ?
OTA YHTEYTTÄ
LÄHETYSSIHTEERIIN!

-
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RAAMATTU KUTSUMUKSENA
JA JOHDATUKSENA
Teksti Noora Hietanen | Kuva Jouni Hagström

”Jos ajatellaan lähetystyöntekijän
elämää, me kutsutaan ihmisiä Jumalan
yhteyteen lähellä ja kaukana.”
Raamattukoulu ja nuorisotyö
Liisa Alanne opiskeli Helsingin Raamattukoulussa
nuorisotyönohjaajaksi.
– Saimme kolmen vuoden aikana yli tuhat tuntia
raamattuopetusta ja se on ollut elämässäni merkityksellisintä niin työssä kuin muutenkin elämässä.
Raamattukoulussa oli rehtorina Risto Santala, joka
oli ollut lähetystyössä Israelissa ja kertoi kokemuksistaan. Lähetyskäsky tuli tärkeimmäksi elämässäni,
Liisa Alanne muistelee.
Nuorisotyönohjaajana Liisa Alanne sai iloita ja seurata nuorisoherätyksen kehittymistä nuorten parissa.
Lähetyskäskyn kipinä oli syttynyt ja Liisa pääsikin perustamaan Thaimaan ensimmäistä luterilaista kirkkoa.
– Työ aloitettiin perustamalla seurakuntia. Opiskeltiin uutta kieltä ja kulttuuria. Ruohonjuuritason työtä
tehtiin thain kielellä. Thaimaan vuosien jälkeen matka
jatkui Israeliin, jossa oli paljon thaimaalaisia vierastyöläisiä. Vaikka oli ihmisoikeusongelmia ja vaikeuksia,
saimme mahdollisuuden evankelioimiseen. Monet halusivat tulla kristityiksi ja heidät kastettiin.

Israelilainen pääsiäinen
Israelissa pääsiäinen on koko juutalaisen kansan ja
maan vähintään viikon juhla. Pesah tai pesach eli
pääsiäinen on juutalainen juhla, jolloin muistellaan
israelilaisten vapautumista Egyptin orjuudesta. Kym-

UT2020 ON JULKAISTU!
UT2020:n teksti on nyt yksi raamattu.fi:n
kaikille avointa käännösvalikoimaa.

K

rista Kososen lukemaa äänikirjaa voit kuunnella rekisteröitymällä Piplia-sovellukseen.
Piplia-sovelluksen voi ladata Android-puhelimeen ja iOs-laitteisiin.
Palvelun tuottaa Suomen Pipliaseura yhteistyössä
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanssa.
www.raamattu.fi/julkaisu/ut2020-on-nyt-julkaistu

menentenä vitsauksena Jumala surmasi Egyptissä
ihmisten ja karjan esikoiset kaikista taloista, joissa
ovenpieliä ei sivelty karitsan verellä. Sen seurauksena
faarao päästi israelilaiset pois maasta.
- Pesah tulee hepreankielisestä sanasta, joka
merkitsee ”kulkea ohi”. Juhlan viettoon kuuluu
happamattoman leivän syöminen muistona israelilaisten kiireisestä Egyptistä lähdöstä, jolloin ei
ollut aikaa kohottaa leipätaikinoita. Pesah-viikon
aikana kaupoista ei osteta valmistuotteita, jotka
saattavat sisältää hapatetta ja siksi kaupoissa peitetään tietyt hyllyt.
Israelissa on monia erilaisia kristittyjen ryhmiä, esimerkiksi arabikristityillä on omat juhlansa ja perinteensä. Liisa Alanne on ollut messiaanisessa pääsiäisjuhlassa, jota viettävät messiaaniset eli Jeesukseen
uskovat juutalaiset.
- He viettävät seder-ateriaa, jossa Jeesus on mukana
uhrikaritsana kirjaimellisesti eli Hän on siinä leivässä
ja siinä viinissä. Tällöin uuden liiton pääsiäinen tulee
vanhan liiton pääsiäisen tilalle. Kerran siirryimme
pääsiäisaterialta kiirastorstaina mukaan ekumeeniseen kulkueeseen, joka kulki Jerusalemin vanhasta
kaupungista kohti Getsemanen rinteitä ja lauloimme
kristillisiä lauluja. Silloin oli sotilaita ja poliiseja turvaamassa kulkuettamme. Itsemurhapommittajien takia joskus ulkoilmajumalanpalveluksen aikana Puutarhahaudalla helikopteri pörräsi yläpuolellamme.

Thaimaan pääsiäinen
Thaimaassa pääsiäistä vietettiin ensin pienimuotoisesti ja kristittyjen sekä seurakuntien määrän kasvaessa yhä näyttävämmin.

- Pääsiäissunnuntain aamuna kokoonnuttiin isompaan puistoon anivarhain. Pimeässä pidettiin ensin
ehtoollispalvelus ja sitten piknikateria. Puistossa oli
keitettyjen kananmunien kätkemistä, etsimistä ja
löytämistä. Pääsiäisnäytelmä saatiin aikaiseksi, kun
kristittyjen joukko oli kasvanut suuremmaksi. Kerran
eräs pappi piti saarnansa haudaksi lavastetun luolan
suuaukolta.

Ateriayhteyden kaipuu
Pandemia-aikaan Liisa Alanne kaipaa eniten ateriayhteyttä, joka on olennainen kristittyjen kokoontumisissa: esimerkiksi jumalanpalvelusten jälkeen saman
pöydän ääreen kerääntyminen.
- Vaikka yhteydenpitomme olisi rajoitettua pääsiäisenä, Jeesuksen kanssa yhteydenpito ei ole koskaan rajoitettua. Jumala haluaa kertoa meille jotain.
Ensinnäkin Jumala on sallinut jostain syystä koronan
ja Hänellä on sanottavaa meille sitä kautta. Ilmestyskirjan mukaan Jeesus seisoo meidän sydämemme
ovella, pyytää päästä sisälle elämäämme ja haluaa
aterioida meidän kanssamme.
”Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku
kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä
käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen
kanssaan, ja hän minun kanssani.” (Ilm. 3:20)
- Nyt on hyvät mahdollisuudet hiljentyä ja pysähtyä kuuntelemaan mitä asiaa Jeesuksella on. Tule
sydämeeni täyttämään tyhjyys ja antamaan rauha ja
lepo. Kiitos, että olet avannut yhteyden taivaaseen,
Isän lapseuteen, sinun kauttasi minulla on oikeus Jumalan lapseuteen, Liisa toivottaa siunattua pääsiäistä
Pääskyn lukijoille.

Rakkaudesta Rovaniemeen

- keskustan kuntavaaliehdokkaat 2021 -

Keskusta rakentaa elinvoimaista Rovaniemeä, joka mahdollistaa viihtyisän elinympäristön rovaniemeläisille, opiskelijoille ja
täällä vieraileville ihmisille. Väljempi Suomi - väljempi Rovaniemi tarkoittaa meille sitä, että jokaisella on oikeus ja mahdollisuus
tehdä työtä, opiskella ja elää siellä, missä tuntee itsensä onnelliseksi.
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TUTUKSI

Rovaniemen seurakunta on merkittävä paikallinen työnantaja

Päivittäisistä lenkityksistä huolehtii Kleinspitz Keke, joka juhli 3-vuotissynttäriään emäntänsä Susannan ja hänen miehensä Samin hääpäivänä 13.3.
– Nautimme ihanista kevättalven päivistä ja auringosta!

SUSANNA KARILA LAAJENTAA
AMMATTITAITOJAAN AV-TEHTÄVISSÄ
Taiteiden maisteri, graafinen suunnittelija Susanna Karila palasi Rovaniemelle ja seurakunnalle töihin.
Teksti Noora Hietanen | Kuva Jouni Hagström

P

ohjanmaalla syntynyt Susanna on ollut opiskeluaikanaan Rovaniemen seurakunnan palveluksessa diakonia- ja viestintätiimeissä. Viitisen
vuotta sitten hän oli ottamassa käyttöön kaikkien
evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteistä Lukkari-julkaisujärjestelmää Rovaniemellä.
- Silloin seurakunnan sivusto pystytettiin ensimmäisen kerran Lukkari-nimisellä uudella järjestelmällä. Nyt työstän sivuston saavutettavaksi saattamista, sillä saavutettavuuslain viimeinen vaihe
astui voimaan viime vuoden syyskuussa, Susanna
Karila kertoo.
Tällä hetkellä tiedottajan tehtävissä työskentelevä

Susanna Karila on päävastuussa Radio RovaDein toimittajana ja juontajana tuotetuista ohjelmista Rovaniemen kirkon audiovisuaalisessa studiossa.
- On hienoa laajentaa omaa ammattitaitoa audiovisuaaliseen osaamiseen, joka toteutuu nyt Radio
RovaDeissä sekä Virtuaalikirkon ja seurakunnan
Facebook-livelähetysten kuvauksissa.
Susanna Karila on suunnitellut ja toteuttanut Rovaniemen seurakunnan ilmeuudistuksen, joka noudattelee Kirkko Suomessa -ilmettä kesältä 2019. Rovaniemellä ilmeuudistus on ulottunut vuoden 2021
ensimmäisissä numeroissa myös tähän pääsiäisen
Pääsky-seurakuntalehteen.

Tulisitko meille töihin? Lämpimästi tervetuloa!
NUORISOTYÖNOHJAAJA
Rovaniemen seurakunnassa on haettavana
nuorisotyönohjaajan virka.

R

ovaniemen seurakunnan nuorisotyössä on 12
työntekijää ja haluamme sinut joukkoomme.
Avoinna olevaan virkaan kuuluu Rovaniemen seurakunnan Keskikaupungin alueen nuoriso- ja
varhaisnuorisotyöstä vastaaminen ja alueen rippikoulutyö yhdessä aluekappalaisen kanssa. Esimiehenä
toimii nuorisopappi.
Toivomme tänne nuorisotyönohjaajaa, joka haluaa
kohdata nuoria, rakentaa työyhteisöä ja puhua Jeesuksesta.

- Uudistuksiin osallistuminen suunnitellusti on ollut
antoisa kokemus. Työ alkoi viime vuoden puolella
kesätiedottajana graafisten ohjeiden, logon, kirjekuorten, käyntikorttien ja julisteiden sekä seurakuntakeskuksen ikkunoihin ripustettavien julisteiden
toteuttamisella, Susanna muistelee.
Monien modernien koirien tyyliin Kekeen voi tutustua
sosiaalisessa mediassa #MeetKeke- ja @meetkeke
-tunnusten avulla Instagram-kuvia ja -videoita
katsomalla.

Uusi kasvo

Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 501 mukaisesti. Kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä kirkon nuorisotyönohjaajan tutkinto. Tehtävässä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää
hyväksyttävä lääkärintodistus ja rikosrekisterilain 6 §
2 mom. mukainen rikosrekisteriote.
Tule osaksi osaavaa ja innostunutta nuorisotyön tiimiä! Lisätiedot: nuorisopappi Ari Jarva p. 0400 194
845, sähköposti etunimi.sukunimi@evl.fi
Sähköinen hakemus viimeistään 31.3.2021 klo 15.
Kirkko HR-palvelun kautta. Linkki löytyy:
www.rovaniemenseurakunta.fi

Katariina Seppänen
Hauta- ja puistotoimen toimistosihteeri
katariina.seppanen@evl.fi
016 335 5213
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MUSIIKKIA JA TAPAHTUMIA
29.4. klo 18 seurakunnan työntekijöiden Lahjat likoon -konsertti. Seurakunnan työntekijät heittäytyvät esittelemään taitojaan sellaisissa rooleissa,
joissa emme tavallisesti ole tottunut heitä näkemään.
FACEBOOK -LIVE.

30.4. klo 19 konsertti Maksetut viulut. Henna-Maria Harju, Ossi Mäki-Reini, Neea Lamminmäki,
Sirpa Luoma ja Tuuli Malve. Pääsylippu 20€.
LIVELÄHETYKSET ROVANIEMEN KIRKOSTA

24.3. klo 18 Arki-illan ehtoollinen, liturgia Heini Kesti,
avustaa Susanna Sirviö, kanttorina Päivi Hintikka.
FACEBOOK-LIVE. Jälkiehtoollinen.
27.3. klo 18 Hengellisen musiikin konsertti. Kati
Kanto ja Riikka Jalkanen, laulu. Säestykset Maie Kuusik. FACEBOOK -LIVE.
28.03. klo 10 kirkossa perhemessu, liturgia ja
saarna Elina Rask-Litendahl, avustaa Heini Kesti,
kanttoreina Päivi Hintikka ja Sanna Koivuranta-Virtanen. VIRTUAALIKIRKKO. Jälkiehtoollinen.

Pitkäperjantai 2.4. klo 10 pitkäperjantain sanajumalanpalvelus, liturgia ja saarna Ilmo Liimatta, kanttoreina Sari Alakulppi, Laura Alasaarela, Maie Kuusik,
Joona Saraste. RADIO ROVADEI.
Klo 15 Jeesuksen kuolinhetken rukoushetki,
Aki Hätinen, Joona Saraste. FACEBOOK-LIVE.
Hiljainen lauantai 3.4. klo 23 pääsiäisyön messu,
liturgia ja saarna Heikki Kerätär, avustavat Topi Litendahl ja Hannamaria Yliraudanjoki, kanttoreina Maie
Kuusik ja Joona Saraste. FACEBOOK-LIVE.
1. Pääsiäispäivä 4.4. klo 10 pääsiäispäivän messu,
liturgia ja saarna Ilari Kinnunen, avustavat Susanna
Sirviö ja Rainer Väänänen, kanttorina Sari Alakulppi.
VIRTUAALIKIRKKO.

2. Pääsiäispäivä 5.4. klo 18 Tuomasmessu, liturgia
Rainer Väänänen, saarna Ismo Virtanen, kanttoreina
Maie Kuusik ja Joona Saraste. FACEBOOK-LIVE.
(JÄLKIEHTOOLLISESTA SIVULLA 7)

PÄÄSIÄISVIIKKO

MUSIIKKIA ROVANIEMEN KIRKOSSA

27.3. klo 18 Hengellisen musiikin konsertti. Kati
Kanto ja Riikka Jalkanen, laulu. Säestykset Maie Kuusik. FACEBOOK -LIVE.
31.3. Seitakuoron hiljaisen viikon konsertti.
Pääsylippu.
10.4. klo 19 Lapin pianoseuran Nuorten pianistien konsertti, Konsta Rautakoski. Vapaa pääsy.
17.4. klo 18 konsertti ”Ranskalaisia säveliä”. Pianonsoiton lehtori Sam Krausen muistokonsertti yhteistyössä Lapin musiikkiopiston kanssa. Vapaa pääsy.
27.4. Lapin sotilassoittokunnan konsertti.

Hiljaisen viikon maanantai 29.3. klo 18 Ahtikirkko,
Heini Kesti, Ruusu Tervaskanto, Musiikkiluokkien
kuoro. FACEBOOK-LIVE.
Hiljaisen viikon tiistai 30.3. klo 18 Ahtikirkko,
Lauri Kinnunen, Laura Alasaarela, YO-kuoro Lucida
Intervalla. FACEBOOK-LIVE.
Hiljaisen viikon keskiviikko 31.3. klo 18 Ahtikirkko, Karita Kaukonen, Päivi Hintikka, Joona Saraste, lauluyhtye Punctum. FACEBOOK-LIVE.
Kiirastorstai 1.4. klo 19 kiirastorstain messu, liturgia Rainer Väänänen, avustavat Aki Hätinen ja
Susanna Sirviö, kanttorina Maie Kuusik. Lauluyhtye
Eva. FACEBOOK-LIVE.

HOX: Koronavirusepidemiaan liittyvien mahdollisten turvallisuusohjeiden
muutosten johdosta tilaisuuksia saatetaan siirtää. Siitä tiedotetaan tilanteiden
mukaan seurakunnan sivuilla osoitteessa
www.rovaniemenseurakunta.fi, sosiaalisessa mediassa, Uusi Rovaniemi -lehdessä
ja Lapin Kansan seuratoimintapalstalla.

TOIVEUUSINNAT

PÄÄSIÄISYÖN JUMALANPALVELUS
2020 ROVANIEMEN KIRKOSSA

SEITSEMÄN SANAA RISTILLÄ
ROVANIEMEN KIRKOSSA

Messua toimittamassa kappalainen Topi Litendahl,
seurakuntapastorit Susanna Sirviö ja Rainer
Väänänen sekä kanttorit Laura Alasaarela ja Ruusu
Tervaskanto. Virret: 90 Kristus nousi kuolleista,
805 Isä meidän, 960 Maksettu on velkani mun, 94
Nyt kansat kaikki laulakaamme.

Jeesuksen kuolinhetken rukous: Seitsemän sanaa
ristillä, Josef Haydnin musiikkia, Korundi-kvartetti,
raamatunluku Rainer Väänänen. Korundi-kvartetin
muusikot: Reetta Kataja, 1. viulu ja Kaia Voitka, 2.
viulu ja Taru Lehto, alttoviulu sekä Lauri Angervo,
sello. Taltioitu Radio RovaDein studiossa Rovaniemen kirkkosalista kiirastorstaina 2020.

Katso tästä linkistä:
www.virtuaalikirkko.fi
Rovaniemen kirkko
TAI lyhytlinkki: www.bit.ly/3rP9H6l

Kuuntele Radio RovaDein tallennelistalla:
www.soundcloud.com Radio RovaDei
TAI lyhytlinkistä: www.bit.ly/3bzK0kg

CLUB
FOR
FIVE

ILAHDUTA ITSEÄSI JA LÄHEISTÄSI HANKKIMALLA LIPUT
CLUB FOR FIVE VIRRET ETÄKONSERTTIIN

PITKÄPERJANTAINA 2.4.2021 KLO 19
KONSERTTI OSOITTEESSA:
www.jumalanpalvelusverkossa.fi
TALTIONTI KATSOTTAVISSA 8.4. ASTI.
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