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4-5.......... YHTEISELLÄ MATKALLA alusta loppuun

– sairaalahoidosta surun jakamiseen,
haastattelussa lääkärit ja hoitoalan
ammattilaiset Hanna Määttä, Svea Vaarala,
Minna Jääskeläinen, Senni Kuosmanen,
Elisabeth Salmela ja Sirkka Peltola

6 ............ SUOMEN LUONNON PÄIVÄ 28.8.2021:

Ekoteologia ja vastuu luomakunnasta
7 ............ MAAILMAN SUURIN SUUNNISTUSKISA

Napapiiri Jukola kohosi Mäntyvaaraan
8 ............ KOULUPOLUT SIUNATTIIN ja lasten

raamatut jaettiin kirkossa ja kappeleilla

9 ............ SATOKAUDEN RESEPTIT: marjahillot

tölkkeineen ja kesäkeitto kiehumaan

10 .......... PRO GRADU -TUTKIELMA:

Aistikas-taidetyöpajoissa on ilo ja riemu
aina, kun opitaan uutta!

IHMISTEN KESKELLÄ
Seurakunta ei ole erillinen saareke Rovaniemellä. Tämä on tullut
erityisen selväksi viime aikoina.

S

eurakuntakeskuksen remontin ajan olemme
olleet evakossa keskellä kaupunkia. Se on tuonut meitä lähemmäksi kaupunkilaisia. Napapiiri
Jukola antoi meille mahdollisuuden lähteä tutuimmasta ympäristöstä sinne missä tapahtuu. Meitä on
tarvittu yhteisöllisen tuen järjestämiseen. Monenlaisia yhteistyötilanteita on edessäpäin.

T

ämä sopii hyvin kirkon olemukseen, joka kumpuaa Jeesuksen lähetyskäskystä. Rovaniemen
seurakunnalla on hyvä valmius järjestää muusta
tarjonnasta erottuvaa toimintaa, jolla on tärkeä merkitys kokonaisuudessa. Toimintamme saa värin ja
sisällön kristillisen uskon näköaloista.

J

ukolassa pidetystä Metsäkirkosta jäi mieleeni
työntekijän kommentti: ”Tällaiseen työtehtävään on mukava tulla!” Helpointahan olisi kulkea
tuttua polkua omalla maalla, mutta selvästi meidän
kannattaa käyttää silloin tällöin aikaa ja resursseja
jonkin erityisen järjestämiseen. Työn touhuun on ilo
ottaa mukaan seurakuntalaisia. Tarvitaan palkattuja
työntekijöitä, mutta seurakunnan työ on yhteistä.

S

yyskuun alusta toimimme jälleen seurakuntakeskuksesta käsin. Peruskorjattu rakennus tuntuu hyvältä, ja sinne on mukava palata. Emme
kuitenkaan halua asettua liikaa omiin poteroihimme,
vaan tarttua mahdollisuuksiin tehdä työtä lähellä
ihmisiä.

J

os kirkon ei ole tarkoitus olla erillinen saareke,
ei myöskään uskon ole tarkoitus olla vain yksi
sektori elämässä. Se on ennemmin tekijä, joka
ohjaa ihmistä kaikilla elämän sektoreilla. Tätä kuvasi
piispamme Metsäkirkossa: ”Jos hyvä otsalamppu,
kartta ja kompassi auttavat suunnistajaa pimeässä
metsässä, niin Jumalan sana ja Pyhä Henki auttavat
meitä elämän suunnistuksessa.” Puheen pohjalla oli
psalmi 119: ”Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee
askeleeni, se on valo minun matkallani.”

11 ........... KRISTITTY KUMMI: isosiskon ja pikkuveljien

yhteinen konfirmaatiopäivä

12-13 . ... RIPARIT 2022 vuonna 2007 syntyneille,

isoskoulutukset, nuorten ja lasten leirejä

14-15 ..... MIKSI KUULUN SEURAKUNTAAN, OSA 4:

Kirkko on kasvattajan valinta
16-17 . ... TOIMISTOT MUUTTAVAT peruskorjattuun

seurakuntakeskukseen perjantaina 27.8.
Toimistot avautuvat jälleen tiistaina 31.8.
klo 9. Seurakuntakodin remontti alkoi ja on
käynnissä vuoden 2022 alkupuolelle.

18-19 . ... TERVETULOA MUKAAN TOIMINTAAN:

diakonian leireille, virkistyspäiviin,
kerhoihin, tilaisuuksiin!
20-21 ..... TUTUKSI Eeva-Liisa Illikainen,

Ida-Maria Oksanen ja Mari Pääkkölä.

22 .......... ROPSIN JOONA LAHDENMÄKI:

Hyvä ilmapiiri tuo menestyksen. Lapin
yliopiston Hiljainen huone uudistui.
Fuksimessut 3.9. Lukuvuoden avajaismessu
6.9. Yhteinen pallomme 19.9.
23-24 . ... ROVANIEMI-VIIKON tilaisuudet

" Suuntaa hakiessakin ihminen voi
uskoa Jumalan johdatukseen. Virheen
tullessa saa luottaa siihen, että Jumala
evankeliumillaan armahtaa syntistä."

tapahtumakalenterissa, allakassa ja
musiikkisivulla – tervetuloa!

HENGELLINEN AJATUS
Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaankansi
kertoo hänen teoistaan. Päivä ilmoittaa ne päivälle,
yö julistaa ne yölle. Ei se ole puhetta, ei sanoja, ei
ääntä, jonka voisi korvin kuulla. Ps 19: 2-4
Luomiskertomukset ja luonnon kuvaukset kulkevat Raamatun läpi. Ne antavat ihmiselle vastuun luomakunnasta ja kehottavat meitä kiittämään.
Israelissa kolusimme Jerusalemin kivikatuja ja Jeesuksen elämän tapahtumapaikkoja. Vaelsimme vehmaassa Galileassa, joka yhä maisemiltaan sopii Vuorisaarnan ja kalastusmatkojen tapahtumapaikaksi.
Matkakumppanini totesi: ”Täällä Jeesuskin viihtyi
paremmin kuin kaupungin kivikaduilla ja synagoogissa.” Vapahtajamme kulki luonnossa. Hän vetäytyi
vuoren yksinäisyyteen rukoilemaan. Luonnonilmiöt

ovat sisältönä puheissa ja vertauksissa. Joskus opettaessaan hän piirsi sormillaan hiekkaan.
Luomakunta huokailee ja luonto tarvitsee suojelua.
Tee pieniä tekoja, kiitä Luojaasi. Kiittäminen tekee
hyvää. Elä luontoa lähellä, vetäydy hiljaisuuteen etsimään itseäsi ja Häntä, joka sinut loi.
Herra, meidän Jumalamme! Sinä olet arvollinen
saamaan ylistyksen, kunnian ja vallan, sillä sinä olet
luonut kaiken. Kaikki, mikä on olemassa, on sinun
tahdostasi luotu. Ilm. 4:11
Lapsityönohjaaja Seija Luomaranta.
Lisätietoja lapsiperhetyöstä ja varhaiskasvatuksesta sivulla 8 sekä Kirkko on kasvattajan valinta
sivuilla 14-15.
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TOIMITUKSELTA
SUOMEN LUONNON PÄIVÄ JA
LUOMAKUNNAN SUNNUNTAI…

S

amassa hengessä Napapiiri Jukola Metsäkirkon
(s. 7) kanssa. Samaa teemaa kuvailee ekoteologia-artikkeli, jossa arvioidaan myös Pauliina
Kainulaisen kirjoittamia kirjoja: Suuren järven syvä
hengitys, Metsän teologia ja Maan viisaus (s. 6). Luontoteemaa jatkavat myös diakonian retkistä ja leireistä
otetut kuvat (s. 18-19).
Hoitoalan ammattilaiset kertovat yhteisestä matkasta alusta loppuun eli sairaalahoidon muuntumisesta surun jakamiseksi (s. 4-5) syventäen teemaa
viime numeron pro gradu -esittelyssä, joka käsitteli
saattohoidon vapaaehtoisten tukihenkilöiden kertomuksia (Kevätkesä-Pääsky 3/2021 s. 17).
Koulupolkujen siunaamiset aloittivat syyslukukauden (s. 8) ja kirkko sekä seurakunta kasvattajana esitellään nuorisosivuilla ja keskiaukeamalla (s. 12-15).
Seurakunta järjestää monta tapahtumaa kirkossa Rovaniemi-viikolla: 6.9. klo 17 Lapin yliopiston lukuvuoden avajaismessun, 7.9. klo 19 RoiMun virsi-illan,
9.9. klo 19 Elvis Gospelin, 10.9. klo 14 Pietarista Pariisiin -konsertin ja klo 16-21 Vaivattoman vihkihetken (s. 23-24).

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 | Pasi Kokko p. 040 702 2223 pasi.
kokko@evl.fi | Lehtityöryhmä: Jouni Hagström, Noora
Hietanen, Susanna Karila, Pasi Kokko, 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 29.9.2021 | Aineistopäivä 13.9.2021.

English Summary
FINNISH NATURE DAY, 28 AUGUST
2021: ECOTHEOLOGY AND RESPONSIBILITY FOR GOD’S CREATION
Creation Sunday is celebrated on a Sunday between May
and October, this year it will be 29 August 2021. God has
created all that exists through His Word and He maintains
it. He has given people the responsibility to take care of
His creations. People are meant to cherish and keep His
creations and act against powers of destruction. In ecotheology, Christian teachings, the Bible and life are viewed
from the perspective of the wellbeing of the whole world.
The Bible has often been interpreted from a human-centred
perspective and people’s position of power in relation to
their environment has been emphasised. In Western countries, a hierarchical power relation has developed between
people and nature. The results of this can be seen in our
environmental crisis.
Ecotheology is interested in the Biblical wisdom about
ecology in a broad way. For example, in the creation story,
instead of focusing on control over nature, we focus on the
responsibility aspect. According to many ecotheologists, in
addition to reinterpreting the Bible and tradition, we need
practical changes to our way of life. This change requires the
skill to see the world as one entity in which all parts need
each other and are equal to each other. Spirituality is a help
and motivator in changing our view of the world.
The experience of God’s continual presence in all creation
can bring about great changes not only in attitude, but also
practical actions. According to Martin Luther, nature is a
part of God’s expression. God is present in all creation and
speaks to people through it. Ecotheology began to arise in
its modern form in the 1960’s when the scope of environmental issues caused by people became general knowledge.

beginning of the summer to the end of the summer. The
Forest church mass on 21 August at 21:00 was delivered
by bishop Jukka Keskitalo and assisted by acting parish
vicar Ilari Kinnunen. The music was performed by cantor
Ruusu Tervaskanto and Lapin käsikellot, directed by Jukka
Hakola. The theme for Jukola was crisscrossing and the
team from the Oulu diocese, Piispan pihkaniskat, was put
together from people who had some type of link to parishes
in the diocese: current or former employees, board members, volunteers. The children’s area was located close to
the Forest church and there we organised a stick horse race,
cuddly toy hospital, face painting, music workshop, arts and
crafts spot and hanging chairs.

OUR COMMON BALL 19 SEPTEMBER 2021
Our common ball was kicked off
due to the pandemic from August
2020 to September 2021. The
HolyDay mass in church and
streamed at 10:00 to 11:30 with
the theme of Our Common Ball.
The RoPS – Rovaniemi Football Club (FC RVN) community
encourages families to take part in the mass. FamilyDay
at the Keskuskenttä field from 12 to 13:30, Our Common
Globe friendly match and Rovaniemi parish’s missionary
info point. GameDay at the Keskuskenttä field, RoPS/FC
RVN vs. KPV at 16:00. The Rovaniemi church and RoPS/
FC RVN both turned 70 last year. This year, the fresco of
Rovaniemi church will turn 70 and this will be celebrated
24 October 2021.

WELCOME TO YOUR HOME PARISH!
A lot of different activities for students and young adults.
At our low-threshold events you can easily get to know new
people. You can ask more about activities from our student
workers. We encounter God and each other, we grow in
faith and knowing God and serve with the gifts that God
has given us. Feel free to join us! Additional information:
church.roi.campus@evl.fi
EVENTS

3 September, 10:00-14:00 Rovaniemi parish at the freshman fair at the university.
6 September, 17:00 opening mass for the academic
year in the Rovaniemi church and streamed: youtu.be/
BOVuP2e_bCI

THE WORLD’S LARGEST ORIENTEERING COMPETITION, ARCTIC CIRCLE
JUKOLA, ORGANISED IN MÄNTYVAARA
The Rovaniemi parish built a Forest church on Mäntyvaara
as well as a playground for children for the large event,
which was first postponed from last year and then from the

LUOMAKUNNAN
SUNNUNTAI

www.rovaniemiparish.blogspot.com

Rovaniemen seurakunta sosiaalisessa mediassa

Päivän rukous
Kaikkivaltias Jumala, taivaan ja maan Herra.
Me tuomme sinulle nöyrän kiitoksen siitä,
että kannat rakkaudessasi huolta
koko luomakunnasta. Opeta meitä käyttämään maan ja meren antimia niin,
ettemme itsekkyydessämme tuhoa elämää,
vaan varjelemme elämisen mahdollisuudet
myös seuraaville sukupolville.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen
Kristuksen, meidän Herramme tähden.
Aamen.

Rovaniemen seurakunta
RoisrkNuorisotyö Productions
Rovaniemen seurakunta

rovaniemen_seurakunta
lapset_ja_perheet_roisrk
katutaso.nuorisokahvila
Church_roi_campus
Roisrkmusiikki
korkalounas
roisrknuoret

@toivontori
@korkalounas
Church @ Roi Campus
@nuorisokahvilakatutaso
@Rovaniemenseurakunta
@Diakonia Rovaniemen seurakunta
@lastenjaperheidenrovaniemenseurakunta
@MissionPossible - lähetystyötä Rovaniemen seurakunnassa
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HAASTATTELUSSA

LÄÄKÄRIT JA HOITOALAN AMMATTILAISET

Lapin keskussairaalassa tiivistä yhteistyötä syöpäpotilaiden ja palliatiiviseen hoitoon siirtyvien potilaiden hoidossa tekevät syöpätautien poliklinikan sairaanhoitaja Hanna Määttä,
syöpätautien erikoislääkäri Svea Vaarala, syöpätautien poliklinikan ylilääkäri Minna Jääskeläinen ja kirurgian osaston sairaanhoitaja Senni Kuosmanen.

YHTEISELLÄ MATKALLA ALUSTA LOPPUUN
– SAIRAALAHOIDOSTA SURUN JAKAMISEEN
Kun ihminen sairastuu vakavasti ja kohtaa elämänsä rajallisuuden, on edessä joko
pitkäaikainen palliatiivinen hoito tai elämän viime metrejä tukeva saattohoito.
Teksti Pasi Kokko | Kuva Jouni Hagström

Lääkärit ja hoitoalan ammattilaiset sekä Lapin keskussairaalassa että Rovaniemen kaupungin kuntoutussairaalassa huolehtivat saumattoman hoitoketjun
toimivuudesta, sairaalahoidosta kotiin ulottuvaan
surukäyntiin saakka.
Saattohoito tarkoittaa hoitoa vaiheessa, kun tiedetään, että kuolema on jo hyvin lähellä. Puhutaan
viimeisistä elinpäivistä tai elinviikoista.
Palliatiivinen hoito voi kestää vuosia. Potilaalla

voi olla hidaskulkuisempi, vaikka vakava sairaus, kuten muistihäiriö tai neurologinen sairaus.
- Palliatiivisessa hoidossa pitää olla joku vakava,
henkeä uhkaava sairaus, joka vaatii sairauden hoitoa,
mutta myös ihmisen kokonaisvaltaista hoitoa. Siinä
otetaan huomioon fyysinen, psykososiaalinen ja henkinen hyvinvointi, toteaa Lapin keskussairaalan syöpätautien poliklinikan ylilääkäri Minna Jääskeläinen.
Sairauden etenemistä hidastavan hoidon aikana

keskitytään vielä elämään vaiheessa, kun kuolema ei
ole ihan siinä kosketusetäisyydellä.
- Pyritään vaalimaan elämänlaatua ja asioita, jotka
ovat ihmiselle tärkeitä, sanoo Lapin keskussairaalan
syöpätautien erikoislääkäri Svea Vaarala.
- Palliatiivista hoitoa ei voi voida mitata laboratoriotuloksilla, vaan hoitoon kuuluvat tunteet ja ihmisen
koko henkinen jaksaminen.
- Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon idea on, että

SAIRAALAPAPPI
KULKEE RINNALLA

mutta ei ehkä papille. Jotenkin ajatellaan, että papin
kanssa pitää puhua taivaspaikasta tai uskosta, ja niistä
asioista voi puhua meidän pappien kanssa. Voimme
pitää hartautta tai viettää ehtoollista, mutta se ei ole
mitenkään pakollista. Kunnioitamme potilasta ja hänen omaisiaan, heidän tahtoaan ja tarvettaan.

- Sairaalapappeina tehtävämme on kuunnella potilasta ja kunnioittaa hänen vakaumustaan. Voimme
puhua Jumalasta tai päivän säästä tai olla vain hiljaa.

Teksti Pasi Kokko | Kuva Jouni Hagström

- Jos kaipaa ihmisen rinnalleen, niin olemme ihan
hyvä vaihtoehto, sanoo sairaalapappi Susanna Sirviö.
- Yleensä saattovaiheessa hoitaja tai lääkäri saattaa
kysäistä potilaalta, haluaako hän tavata sairaalapappia.
- Kuntoutussairaalassa Pulkamontiellä teen myös
etsivää työtä ja käyn kyselemässä, onko osastolla ketään, joka haluaisi jutella. Silloin hoitaja saattaa tulla
kysymään myös saattohoitopotilaalta, haluaisiko hän
jutella papille. Jos lupa annetaan, niin tulen huoneeseen juttelemaan.
- Monesti kuulee kommentin, että ”en tiedä onko
minulla semmoista asiaa”. On tarvetta jutella ja puhua,

Kuoleman lähestyessä voi olla pelkoa ja
ahdistusta, eikä potilas halua olla yksin.
- Työni on aika paljon hiljaa olemista, kädestä pitämistä
ja virsien laulamista. Työssämme tulee vietettyä aikaa sängyn vierellä ja valvottua potilaan unta, Sirviö sanoo.
- Potilas voi kysyä myös työstämme tai päivän
säästä eli hän haluaa juttukaverin viemään ajatukset
muualle sairaudestaan tai kuolemastaan. Potilas voi
kysyä myös mahdollisuutta viettää ehtoollista tai hän
saattaa kysyä lähdön hetkestä, että millainen se mahdollisesti saattaa olla.
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kuljetaan ihmisen vierellä loppuun asti ja lievitetään
kärsimyksiä. Vähimmäisvaatimuksena, on että kaikille ihmisille tarjotaan rauhallinen ja kivuton loppu,
toteaa Rovaniemen kaupungin kuntoutussairaalan
ylilääkäri Elisabeth Salmela.
- Ihmisen arvokkuuden säilymiseen tarvitaan muitakin kuin hoitohenkilökuntaa ja lääkäreitä. Olisi
hyvä, että vierellä on omaisia tai muita tukihenkilöitä.
Rovaniemen kaupungin kuntoutussairaala toimii
Pulkamontiellä Saarenkylässä. Sairaala palvelee laajaa asiakaskuntaa ja jatkuvan kehittämisen aiheena on
toimiva palliatiivinen hoito ja saattohoito.
- Henkilöstön jatkuva koulutus ja osaamisen varmistaminen on hyvin tärkeää, sekä kotisairaalassa
että osastoilla, sanoo Rovaniemen kaupungin kuntoutussairaalan palveluesimies Sirkka Peltola.
- Hoitopolku lähtee monesti Lapin keskussairaalasta, josta soitetaan kotisairaalaamme, että potilas on
palliatiivisessa vaiheessa. Sen jälkeen potilaan hoito
siirtyy kaupungin kuntoutussairaalamme vastuulle.
Hoidon päättyessä viimeisenä vaiheena on kotisairaalan surukäynti omaisten luona vainajan kodissa,
Peltola toteaa.
- Kotisaattohoitoa ei voida tehdä yksinäiselle ihmiselle eli viimeisien päivien aikana jonkun täytyy olla
potilaan kanssa hänen kodissaan, Salmela sanoo.
- Omaisetkin pystyvät ihan uskomattomiin suorituksiin ilman hoitokoulutustakin, niin tarkkailussa kuin
lääkkeiden annossakin. Ihan vaan omasta halustaan.

Pelko ja ahdistus tulevasta vaivaavat
- Palliatiivisessa hoidossa kysymme ihmiseltä, mikä
elämässäsi on huonosti tai mikä sairauden oire sinua
eniten häiritsee. Lähtökohta on hyvin erilainen kuin
koneisiin tai mittauksiin liittyvä hoito, Minna Jääskeläinen sanoo.
- Henkisellä puolella ihmistä saattavat vaivata pelko
ja ahdistus tulevasta, mitä edessä päin odottaa, Lapin keskussairaalan kirurgian osaston sairaanhoitaja
Senni Kuosmanen toteaa.
- Joskus riittää, että potilaan asia tulee kuulluksi ja
ollaan läsnä tilanteessa, eli ”minä olen juuri sinua varten tässä, meillä on tämä hetki”, Vaarala sanoo.

Hoitajat ovat linkkinä lääkärin
ja potilaan välillä.
- Jos ihmisellä on akuutti kipuasia, lääkärin määräämän lääkityksen jälkeen voimme hoitajina kertoa
rentoutusharjoituksesta tai huomion kiinnittämisestä

- Ihminen lähtee myös usein automaattisesti kertomaan omasta elämästään, sen iloista ja kipupisteistä.
- Sairaalapapin työssäni mielekkäin polku on sellainen, että olen ehtinyt nähdä potilaan ja keskustella
hänen kanssaan sekä tavata omaisia vuoteen vierellä,
ja sitten potilaan kuoleman jälkeen omaiset pyytävät
siunaamaan tai pitämään saattohartauden sairaalan
kappelissa. On mielekästä, kun saan kuulla ensin tarinan ihmiseltä itseltään ja sitten vielä omaisilta, miten
he ovat kokeneet asioita ja saa olla mukana saattelemassa siunaustilaisuudessa tai saattohartaudessa.
- Joissakin tapauksissa soitan vielä parin kuukauden päästä omaiselle, että mitä sinulle kuuluu.
Sairaalapapit kulkevat potilaan ja omaisten kanssa
surussa mukana.
- Surua jakamalla opetellaan yhdessä elämään sen
kanssa, Susanna Sirviö sanoo.
Seurakunnan sairaalapappeina toimivat Sanna Kierivaara,
Lauri Kinnunen ja Susanna Sirviö.

Rovaniemen kaupungin kuntoutussairaalan ylilääkäri Elisabeth Salmela ja palveluesimies Sirkka Peltola
pitävät tärkeänä henkilöstön jatkuvaa koulutusta ja osaamisen varmistamista.

muuhun kuin kipuun, keskussairaalan syöpätautien
poliklinikan sairaanhoitaja Hanna Määttä toteaa.

Mitä tarkoittaa palliatiivinen?

Tunteet ovat vahvasti läsnä
- Usein ihmistä katsomalla saattaa tietää, että hän on
lähestymässä kuolemaa. Lähestyvän kuoleman toteaminen on myös lasipalloon katsomista. Aina emme
osaa elämää arvata, mutta tietyistä merkeistä voimme
aavistaa, että nyt ollaan siinä, Svea Vaarala sanoo.
Kärsimys on yhteydessä elämänkatsomukseen, uskontoon, ihmiseen itseensä.
- Yksi tieteellinen määritelmä kärsimyksestä kuuluu
siten, että jos henkinen, psykososiaalinen tai fyysinen
vointi ei ole paras mahdollinen, eli se on jotain muuta
kuin hyvä, niin se voi aiheuttaa ihmiselle kärsimystä.
- Mikä on sitten epämukavuutta ja mikä kärsimystä,
sen ihminen voi itse tietää ja kokea. Kärsimys on hyvin subjektiivinen asia, ihmisen lähtökohdista määriteltävä asia, Minna Jääskeläinen toteaa.
- Tunteet ovat vahvasti läsnä, kun puhutaan saattohoidosta ja tiedetään, että kuolema on tulossa.
Siinä tulee käytyä läpi kaikki se eletty elämä ja paljon
asioita on läsnä. Kohtaamiset ovat hyvin herkkiä: mitä
puhutaan ja miten puhutaan sekä miten kuullaan ihminen, Sirkka Peltola sanoo.

Sana palliatiivinen tulee latinan kielen sanasta pallium, joka tarkoittaa viittaa. Viitta suojaa, antaa lämpöä sekä turvaa ja kokoaa allensa potilaan, hänen
läheisensä ja moniammatillisen tiedon sekä taidon.
Pallium on myös katolisten arkkipiispojen arvomerkkinä oleva virkakaulus. Alun perin sana pallium
on tarkoittanut roomalaisten viittaa.
Lähteet:
Suomen palliatiivisen
hoidon yhdistys ja
wikipedia

Juttusarjan jatkoa:

P

ääskyn numerossa (3/2021, sivulla 17) esiteltiin
pro gradu, jossa käsiteltiin saattohoidon vapaaehtoisten tukihenkilöiden motivaatiokertomuksia.

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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TEEMANA

SUOMEN LUONNON PÄIVÄ, LUOMAKUNNAN SUNNUNTAI JA METSÄKIRKKO

SUOMEN LUONNON PÄIVÄ 28.8.2021:
EKOTEOLOGIA JA VASTUU LUOMAKUNNASTA
Luomakunnan sunnuntaita vietetään jonakin touko–lokakuun sunnuntaina, tänä vuonna 29.8.2021.

J

umala on sanallaan luonut kaiken olevaisen ja
Pauliina Kainulaisen Suuren järven syvä hengitys
ylläpitää sitä. Hän on antanut ihmiselle vastuun
jatkaa sillanrakennustyötä alkuperäiskansojen ja krisluomakunnan huolenpidosta. Ihmisen tehtävä
tinuskon ajattelujen välillä. Teoksen sanoma jäsentyy
on viljellä ja varjella luomakuntaa ja toimia tuhon
hengitykseen ja rytmiin.
voimia vastaan. Ekoteologiassa kristillistä oppia, Raa- Ekosysteemeillä, kuten esimerkiksi Pielisjärvellä,
mattua ja elämäntapaa tutkitaan koko luomakunnan
on omat rytminsä ja jopa hengityksensä. Suuren järhyvinvoinnin näkökulmasta. Raamattua on usein tulven syvä hengitys etsii luonnon rytmeihin sopeutukittu ihmiskeskeisestä näkökulmasta ja korostettu
vaa elämäntapaa, jonka yksi keskeinen rakenneosa
ihmisen hallinta-asemaa suhteessa ympäristöönsä.
on hengellisyyden harjoittaminen – myös hengitysLänsimaissa ihmisen ja luonnon välille onkin kehittyharjoitukset. Teos on myös omakohtainen kertomus
nyt hierarkkinen valtasuhde, jonka seuraukset näkyulospäin yhteiskuntaan ja sisäänpäin järvensyrjään
vät ympäristökriisinä.
suuntautuvasta elämänpolun rytmistä.
Ekoteologia on kiinnostunut Raamattuun sisältyKainulainen on yhtäältä välittänyt kristinuskosta
västä ekologisesta viisaudesta laaja-alaisesti. Esimerkiinnostuneelle lukijakunnalle tietoa monenlaisesta
kiksi luomiskertomuksesta
ympäristöajattelusta ja toipainotetaan luonnonhallinminnasta. Toisaalta hän on
”Metsän teologian perusta on,
nan sijasta vastuullisuuden
välittänyt ympäristönsuojeettä suomalais-ugrilaisessa
näkökulmaa.
lusta ja alkuperäiskansoista
kulttuuriperinnössä on elintärkeää
Monien ekoteologien mukiinnostuneille tietoa krisannettavaa nyky-yhteiskunnan kriisiin.”
kaan Raamatun ja perinteen
tinuskon luontoajattelusta.
uudelleentulkinnan lisäksi
Omakohtaiset kertomukset
tarvitaan käytännöllistä elämäntapojen muutosta.
ja pohdinnat ovat helppolukuisempia ja havainnolMuutos edellyttää kykyä oppia näkemään maailma
listavampia. Ne liittyvät myös Kainulaisen nykyiseen
kokonaisuutena, jonka kaikki osat tarvitsevat toityöhön Enonkosken luterilaisen luostarin pappina.
siaan ja ovat keskenään tasa-arvoisia. Hengellisyys on
Metsän teologia puolestaan on Kainulaisen laaja
apuna ja motivaationa maailmankuvan muutoksessa.
soveltavan ekoteologian puheenvuoro ja toinen
Kokemus Jumalan jatkuvasta läsnäolosta kaikessa luopääteoksensa yhdessä hänen Maan viisaus -väitösdussa voi saada aikaan suuria muutoksia paitsi asenteissa,
kirjatutkimuksen kanssa. Kainulainen on myös yksi
myös käytännön toiminnassa. Martti Lutherin mukaan
keskeisistä teologeista Suomen kirkon Kiitollisuus,
luonto on osa Jumalan yleistä ilmoitusta. Jumala on läsnä
kunnioitus, kohtuus -ilmasto-ohjelman laatijoiden
koko luomakunnassa ja puhuu ihmisille sen kautta. Ekojoukossa. Arjen kannalta haastava kysymys on: Miten
teologia alkoi muotoutua nykyiseen muotoonsa 1960-lusuhtautua kaupunkeihin ja kaupunkilaisiin? Pielisen
vulla, kun ihmisten aiheuttamien ympäristöongelmien
rantaseutujen hyvät vaikutukset tulevat selväksi,
laajuus nousi yleiseen tietoisuuteen.
mutta tuskin ovat odotettavissa kaupunkilaisten
muutot syrjäseuduille. Millaista olisi kaupunkilaisten
kestävä elämä? Onko syrjään vetäytymisessäkin oma
varjopuolensa?
Teologian tohtori
Pauliina Kainulainen on eräs
ekoteologiaan paneutuneista
suomalaisista teologeista, joka
on antanut kasvonsa suomalaiselle
ekoteologialle 2000-luvulla.

Rukoustapaaminen
ke 1.9. klo 18 Arki-illan ehtoollisen jälkeen
kirkossa.
Tervetuloa kuulemaan terveisiä rukousvartioista,
rukoilemaan ja laulamaan yhdessä.
Ensin osallistumme ehtoolliselle,
tapaaminen alkaa n. klo 18.30.
Rukousvartioviikko Rovaniemellä tarkoittaa,
että ihmiset rukoilevat
valitsemanaan ajankohtana kuukauden
ensimmäisellä viikolla yhteisten asioiden puolesta.
Olet lämpimästi tervetullut.

Ympäristöteologian dosentti
Panu Pihkala: Kainulaisen teokset
yhdistävät ilmasto-ohjelman ja
luterilaisen teologian.

Teokset haastavat eri paikoissa
asuvia jatkokeskusteluihin
Niin muinaisella ugrilaisuudella kuin monilla muillakin alkuperäiskansojen kulttuureilla on olennaista
viisautta tarjottavana nykyisille teollistuneille kulttuureille, jossa sekä ihmiset että luonto voivat liian
pahoin. Erityisen haastava kysymys on: Miksi sekä
alkuperäiskansojen että muiden ihmisten on niin
vaikea olla ryhtymättä tuhoisiin elämäntapoihin, jos
niiden houkuttavat puolet ovat tarjolla?
- Metsän teologiassa käsitellään lyhyesti peruslähtökohdat. Seuraavaksi luodaan aatehistoriallinen silmäys metsästä etääntymiseen ja sen jälkeisissä pääluvuissa käsitellään ensin filosofiaa ja lopuksi teologiaa.
Teoksen ydin on viimeisissä pääluvuissa, jotka on kirjoitettu niin että ne ovat luettavissa myös erikseen.
Teoksen erityispiirteenä on runollisen ilmaisun laaja
teologinen käyttö, Panu Pihkala arvioi.
Ajattelussa on vahva muutosten edistämisen henki,
mutta teologinen pohja on perinteisen kristillinen.
- Kainulainen tuo kolminaisuuden lisäksi kristuskeskeisyyttä vahvasti esiin ja korostaa sekä ihmisen
että muun luonnon oikeuksia, Pihkala kommentoi.

LÄHTEET:
Pauliina Kainulaisen Suuren järven syvä hengitys (2019), Metsän teologia (2013), Maan viisaus (2005). Panu Pihkala: www.maansuola.fi/
ekoteologiaa-jarven-rannalta/ ja helda.helsinki.fi/handle/10138/160843. Kirkon ilmasto-ohjelma Kiitollisuus, kunnioitus, kohtuus (2008).
Katekismuksessa 7. käsky kehottaa pitämään huolta luomakunnasta. www.kirkkovuosikalenteri.fi/kirkkovuosipaiva/luomakunnan-sunnuntai. evl.fi/sanasto/-/glossary/word/Ekoteologia. Kuvat: Pauliina Kainulaisesta Tuija Flink KK KUVA Oy ja Panu Pihkalasta Uzi Varon.

Valtakunnallinen poro- ja
kalastuspäivä Rovaniemellä 25.8.2021

T

apahtuma edistää monipuolista kalastusta ja
kalan käyttöä ruoka-aineena ahkerammin. Tarkoitus on myös saada lapset ja nuoret kalastamaan. Toiminnallista kalastuspäivää vietetään Rovaniemellä Ounaspaviljongilla kahdessa osassa: klo 9–11,
jonka jälkeen on tunnin ruokatauko. Päivä jatkuu klo
12-14. Kalastuspäivä koostuu erilaisista toimintarasteista, joilla lapset kalastavat ja tutustuvat muun
muassa kalastuksen nykypäivään, kalabiologiaan ja
kalankäsittelyyn. Mukana on kaksi rovaniemeläiskoulua, kohdennettuna 4.–6.-luokkalaisille.
Tapahtuman Rovaniemellä järjestävät yhteistyössä
Lapin kalatalouskeskus/ProAgria Lappi ry, 4H-Rovaniemen
paikallisyhdistys, Lapin vapaa-ajan kalastajat ja Lapin Martat.
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MAAILMAN SUURIN VIESTISUUNNISTUSKISA
NAPAPIIRI JUKOLA KOHOSI MÄNTYVAARAAN

Kuvat Jouni Hagström

Metsäkirkon hartauden piti piispa Jukka Keskitalo, varhaiskasvatuksen Lastenmaassa
riitti kävijöitä ja Oulun hiippakunnan joukkue Piispan Pihkaniskat osallistui Jukolaan.

S

uurtapahtuma jouduttiin siirtämään ensin
vuodelta 2020 seuraavalle kesäkuulle sekä
sen jälkeen yöttömästä yöstä elokuulle.
Rovaniemen seurakunta rakensi Mäntyvaaran
maisemiin Metsäkirkon ja lasten oman leikkipaikan Lastenmaan. Metsäkirkon 21.8. klo 21
alkaneen messun toimitti piispa Jukka Keskitalo, jota avusti vt. kirkkoherra Ilari Kinnunen.
Musiikista vastasivat kanttori Ruusu Tervaskanto, Tiina Ronkainen ja Lapin käsikellot, joita

johti Jukka Hakola. Lastenmaassa lauantaipäivän aikana kävijöitä oli noin 400. Tunnelmallinen metsäkirkko myös kokosi myös lähes 300
ihmistä yhteen.
Jukolassa teemana oli Ristiin rastiin ja Oulun
hiippakunnan joukkue Piispan pihkaniskat oli
koottu ihmisistä, joilla on jonkinlainen kytkös
hiippakunnan seurakuntiin: nykyisiä tai entisiä
työntekijöitä, luottamushenkilöitä, vapaaehtoisia. Tulokset nähtävillä: www.jukola.com/2021

Lastenmaa sijaitsi Metsäkirkon läheisyydessä
ja siellä oli ohjelmassa: keppihevosrata, pehmoeläinsairaala, kasvomaalausta, muskaripaja,
askartelupiste ja riippukeinuja.
NAPAPIIRI JUKOLA 2021 METSÄKIRKON
tallenne katsottavissa ja kuunneltavissa:

www.bit.ly/3xW60Os
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LAPSET JA PERHEET

Tervetuloa Rovaniemelle

- RISTEYKSESSÄ!

Pohditaan varhaiskasvattajan työtä ja sen haasteita.
Pedagogisesti runsaat päivät monipuolisin kanavin
ja ajankohtaisin puheenvuoroin.
Vuosittaiset valtakunnalliset seurakuntien varhaiskasvatuksenneuvottelupäivät kokoavat lasten
ja perheiden kanssa työskenteleviä ammattilaisia
yhteen ajankohtaisten asioiden äärelle Rovaniemelle 23.-24.9.2021.
- Tule mukaan pohtimaan, miten kirkon varhaiskasvatus ja perhetoiminta voi tulevaisuudessakin
olla lapsen ja perheen kokoista ja näköistä kutsuu
Elina Rask-Litendahl.
Varhaiskasvatuksen neuvottelupäivät järjestetään
pandemiatilanteen takia niin paikan päällä kuin etänä.
Etäosallistuminen tapahtuu Zoom-alustan kautta,
jota kautta päivien ohjelma lähetetään suorana. Kanavatyöskentelyt toteutetaan myös Zoom-alustalla.
Etäosallistujille on tarjolla rajallinen määrä kanavia
niiden laadun varmistamiseksi.
Ilmoittautuminen ja lisätietoja lyhytlinkistä:
WWW.BIT.LY/3HJD02Z

Tarkkailemme tilannetta ja
noudatamme terveysviranomaisten antamia suosituksia ja
rajoituksia. Tunturimessu 23.9.
klo 19.30 Rovaniemen kirkossa
katseltavissa ja kuunneltavissa
lyhytlinkistä: bit.ly/3Bifoht

- Meidän ekaluokalle lähtijä kouluun siunaamisen jälkeen kirkon pihassa uuden raamattunsa kanssa
hymyillen, Anri Kylmäaho kertoo.

SIUNATUT KOULUPOLUT
RAKKAAKSI PERINTEEKSI muodostunut kouluun siunaamiset järjestettiin jälleen elokuun alussa Muurolan,
Korkalovaaran, Sinetän ja Ounasrinteen kappeleissa sekä Rovaniemen kirkossa.
- Tänä vuonna olemme palaamassa pandemiasta
normaaliin tilanteeseen, kun kaksi kolmannesta
koulunsa aloittaneista siunattiin ja heille jaettiin
samalla Lasten raamatut, lapsiperhetiimin pastori
Elina Rask-Litendahl kertoo alksyksyn kuulumisia.

Kouluun siunaamisella seurakunta haluaa
olla lapsen ja koko perheen tukena
siunaamassa, toivottamassa kaikkea hyvää
ja rukoilemassa heidän puolestaan.
– Oli enää pari 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 halusimme
yhdessä pakata myös Jumalan siunauksen ja vanhempien rukoukset koulutielle turvaksi, rohkaisuksi,
luottamukseksi sekä iloksi ja ystävällisyydeksi uusia
ihmisiä kohdatessa, sairaalapastori Susanna Sirviö
kuvaili kokemuksia koulupolkujen poikkeusvuoden
2020 siunaamisestaan.
Kirkkoneuvoston varajäsen Maria-Riitta Mällinen
muisteli merkittäviä hetkiä elämässään seurakuntalehti Pääskyssä 2/2020:
– Koulupolun siunaaminen on mielestäni suuri
hetki. Olin kummitytön kanssa kirkossa, kun pikkuväkeä oli paikalla paljon ja heidän koulupolkunsa
siunattiin.
LISÄTIETOJA: www.evl.fi/kouluunsiunaus-sivustolla

HEI!
Onko perheessänne
eri-ikäisiä lapsia?
Seurakunta järjestää
monipuolista toimintaa
lapsille ja perheille.
Lue lisää
sivuilta 14-15.
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RESEPTISIVU

VINKKEJÄ SATOKAUDEN RESEPTEIHIN

KESÄKEITTO
AINEKSET

3-4 porkkanaa
1 kukkakaali
4-6 uutta perunaa
1 nippusipuli varsineen
1 l vettä
  1,5-2 tl suolaa
n. 3 dl tuoreita riivittyjä tai
pakasteherneitä
  (50 gr tuoretta pinaattia tai
nokkosen lehtiä)
4 dl kevytmaitoa
2 rkl vehnäjauhoja
tilliä, persiljaa tai ruohosipulia
hienonnettuna
(ripaus sokeria, valkopippuria
ja nokare voita)

HILLOT
HILLO SÄILYY MONIA
KUUKAUSIA, KUN:
1) Hillosokeria käytetään
    vähintään 500 gr / marjakilo.
2) Purkki on steriloitu
ennen käyttöä.
3) Purkki suljetaan ilmatiiviisti
ja varastoidaan viileässä.

Sokerilla on merkitystä myös hillon
rakenteen muodostajana sekä värin ja
C-vitamiinin säilyttäjänä. Kaikista marjoista ja hedelmistä voi tehdä hilloa joko
yksinään tai sekoituksina. Myös raparperi ja kesäkurpitsa sopivat sekahilloihin.
Hillo valmistetaan kypsistä marjoista.
Ylikypsistä marjoista tulee löysää hilloa.
Yleisohje on, että hilloihin käytetään
sokeria n. 500-700 gr / kg. Jollei halua
kovin makeaa hilloa, siihen on lisättävä
säilymistä ja hyytymistä edistäviä aineita.
Jos haluaa paistamista kestävää hilloa,
keitokseen lisätään perunajauhoja.

KEITTOLOUNAS
KOTIPAKETTIIN
Ounasrinteen kappeli: klo 10.30 - 11.30
joka ti, alkaen 24.8. Aapakirkko: klo
10.30 - 11.30 joka to, alkaen 26.8. Sinetän kappeli: klo 10.30 - 11.30 joka toinen ti, alkaen 7.9. Korkalovaaran kappeli: klo 10.30 - 11.30, joka ke, alkaen
15.9. Muurolan kappeli: klo 11.30 12.30, joka toinen ti, alkaen 31.8. Viirin
seurakuntakoti: klo 12 - 13 joka toinen
ma, alkaen 23.8. Keittolounas annos sisältää lämpimän keiton ja leivän. Järjestää
Rovaniemen seurakunnan diakonityö ja
lapsi- ja perhetyö. Tervetuloa!

LITRA (1 L)
MARJOJA PAINAA:

Puolukoita n. 600 gr
  Mustikoita n. 650 gr
Lakkoja n. 700 gr
  Pihlajanmarjoja n. 500 gr
  Vadelmia n. 500 gr
  Mansikoita n. 550 gr
Karpaloita painaa n. 600 gr
(Lähde: Arktiset Aromit ry)
Hillo keitetään paksupohjaisessa terästai emalikattilassa. Ohutpohjaisessa se
palaa helposti pohjaan. Turhaa sekoittamista vältetään, jollei halua marjojen
soseutuvan. Hillo säilötään puhtaaseen
lasipurkkiin homehtumisen välttämiseksi ja säilyvyyden parantamiseksi. Purkit puhdistuvat kätevästi kattilassa keittämällä muutaman minuutin ajan. Myös
purkkien kannet ja tiivisteet keitetään.

OHJE
1) Kuoritaan ja viipaloidaan porkkanat,
paloitellaan kukkakaali kukinnoiksi,
lohkotaan pestyt perunat ja hienonnetaan sipuli.
2) Keitä vihanneksia suolalla maustetussa
vedessä n. 15 min. Lisää joukkoon herneet
(ja huuhdottu, suikaloitu pinaatti tai nokkosen lehdet). Jos käyttää tuoreita sokeriherneitä, voi paloitella palotkin keittoon.
3) Vehnäjauhot sekoitetaan maitoon ja
lisätään. Keiton annetaan vielä kiehua,
kunnes vihannekset ovat kypsiä. Lisätään keittoon runsaasti yrttejä (ja halutessa myös ripaus sokeria, valkopippuria
ja voinokare).
4) Tarjotaan tuoreen leivän tai näkkileivän kanssa.
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ESITTELYSSÄ GRADU

EMMI KINNUSEN PRO GRADU

”MEILLÄ ON ILO JA RIEMU AINA TÄÄLLÄ,
KUN ME OPITAAN UUTTA”

T

aideperustainen toimintatutkimus hyvinvointia
tukevan taidetoiminnan kehittämisestä muistikuntoutujille ja heidän lähi-ihmisilleen. Pro
gradu rakentuu Lapin Muistiyhdistyksen kanssa tehdyn yhteisötaideprojektin ympärille. Tutkimusstrategiana toimii taideperustainen toimintatutkimus,
joka kohdistuu yhteisöllisen kuvataidekasvatuksen
prosesseihin sekä taidelähtöisten menetelmien soveltamiseen käytännössä. Yhteisötaideprojektissa järjestettiin seitsemän kertaa kokoontunut Aistikas-taidetyöpaja, joiden läpileikkaavana teemana toimi ilo.
Tutkimuksen aineisto muodostuu Aistikas-taidetyöpajojen suunnittelusta, niiden aikana kerätyistä
havainnoista ja dokumenteista sekä työpajojen
päätteeksi pidetystä ryhmäkeskustelusta ja lomakekyselystä. Tutkimuksessa haettiin teoriaohjaavan
analyysin kautta vastauksia kysymykseen, mistä tekijöistä hyvinvointia tukeva taidetoimina muodos-

tuu Aistikas-taidetyöpajassa. Huomiota kiinnitettiin
myös minkälaisia merkityksenantoja osallistujat
antavat itseilmaisulle ja onnistumisen kokemuksille
sekä mitkä taideperustaiset toimintamuodot edistävät sosiaalisten suhteiden syntymistä ja osallisuuden
kokemuksia.
Tutkimuksessa muodostettu taidetoimintamalli
tiivistää tutkimuksen tulokset. Hyvinvointia tukevan
taidetoiminnan keskeisimpinä tekijöinä näyttäytyy
moniaistiset taidekokemukset, yhdessä tekeminen
ja yhteiset päämäärät, luova ilmaisu sekä turvallinen
toimintaympäristö. Työpajat tarjosivat osallistujille
uusia kokemuksia, virkistystä ja yhdessä tekemisen
iloa. Toistuvien rutiinien sekä rohkaiseva ja kannustava ohjauksen myötä, työpajoihin syntyi avoin ja turvallinen ilmapiiri, joka mahdollisti hyväksytyksi tulemisen ja osallisuuden kokemusten muodostumisen.

Työpajojen toiminta perustui
moniaistiseen ja muistia aktivoivaan
taiteen tekemiseen ja tutkimiseen.
Työpajojen teoksista järjestettiin yhteinen
näyttely ”Ilokas”, jossa oli esillä myös
yhteisöllisesti rakennettuja teoksia.

L

apin yliopistossa hyväksytty Emmi Kinnusen
pro gradu vuodelta 2020 kokonaan osoitteessa:
www.urn.fi/URN:NBN:fi-fe20201222102541

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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KUMMIN KAA

NOORA HIETANEN

ISOSISKON JA PIKKUVELJIEN
YHTEINEN KONFIRMAATIOPÄIVÄ

Teksti toimitus | Kuva Noora Hietasen kuva-albumi

Menneiden vuosikymmenien aikana
useimpien eri Suomen seurakuntien
alueilla oli tapana järjestellä
nuoret rippikouluihin ja -leireille
syntymäkuukausien perusteella.

A

lkuvuonna syntyneet kävivät vuoden ensimmäiset rippikoulut ja -leirit, loppuvuonna
syntyneet osallistuivat vuoden viimeisiin rippikouluihin ja -leireille. Samassa rytmissä toteutuivat
konfirmaatiot ja rippijuhlat.
- Niin ollen viiden sisaruksen katraastamme me
elo-, syys- ja marraskuussa syntyneet: esikoinen ja
kaksi nuorinta pikkuveljeä olemme kaikki viettäneet
konfirmaatiopäiväämme elokuun kuudentenatoista
päivänä, Noora Hietanen muistelee.
Serkusparven ensimmäisen konfirmaatiopäivän syvällisin merkitys paljastui
vasta vuoden kuluttua, kun äärettömän
rakas ukki kuoli ja haudattiin sekä
siunattiin. Niinpä sotien jälkeen ylioppilaaksi kirjoittaneen kaukopartioveteraanin vanhimman lastenlapsen
rippijuhlissa otetut kuvat jäivät ensimmäisiksi ja viimeisiksi kaikkien yhteiskuviksi lastenlasten konfirmaatio- ja valmistujaisjuhlista.
- Muistan kirkkaasti kuinka noloa oli, kun kaukopartioveteraanin kuopus – valokuvaaja-kummitätini
– haki minut alba päällä kirkon sisältä pihanurmelle
perhepotretteihin monien muiden tuijottaessa tiukasti toimintaamme. Kuinka ikuisesti onnellinen olen

ollut, että nuo kuvat otettiin! Valokuvat ovat tärkein
muisto rippijuhlistani, Noora kiittää.
Kun keskimmäinen pikkuveli pääsi ripille 16.8.
tasan seitsemän vuotta konfirmaatiopäivän jälkeen,
Noora ei ollut vielä valmis luopumaan omasta keltakultaisesta rippirististään. Kymmenen vuotta myöhemmin 16.8. hän antoi nuorimmalle pikkuveljelleen
oman rippiristinsä lahjaksi.
- Kaiverrutin ristiriipuksen kääntöpuolelle yhteisen
konfirmaatiopäivämäärämme pitkälle sivulle, koska
sama päivämäärä eri vuosiluvulla oli jo kaiverrettuna
ristiriipuksen poikkipuun kääntöpuolelle.
Niin ollen tuolloin kaiverrettiin ristiriipuksen yläosaan uudelleen 16. jonka jälkeen valmiiksi oli numero 8 kyljellään äärettömyyden symbolina
,
minkä jälkeen tuli tuolloinen vuosiluku ristiriipuksen alaosaan.
- Oman rippipäiväni päivämäärä jäi
paikoilleen, eikä sitä onneksi tarvinnut
hioa pois.
Myöhemmin nuorimmasta pikkuveljestä tuli Nooran nuorimman
pojan kummi.
- Vielä myöhemmin katraamme
kuopus, pikkusiskomme antoi nuorimman pikkuveljeni ensimmäisen
etunimen poikansa toiseksi etunimeksi
ja minusta tuli viidennen kerran kummitäti
- silloin sisareni pojalle.
Perinteinämme konfirmaatio, kummina toimimisoikeus ja -velvollisuus, kummiksi kutsuminen ja kutsusta
kieltäytymisen vaikeus sekä perheen ja suvun kesken
periytyvät etunimet ovat erittäin merkityksellisiä.

KUMMI ON...
Kummi-sana on käännöslaina venäjän kielestä, mutta
termin taustalla on latinankielinen sana sponsor – tukija.
Kummin tehtävä on 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

Vanhin pikkuveli otti kuvan isosiskosta
hoivailemassa nuorinta pikkuveljeä.
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NUORET JA RIPPIKOULUT

ISOSKOULUTUS
ISOSKOULUTUS UUSILLE ISOSILLE

VUONNA 2007 SYNTYNEET ALOITTAVAT RIPPIKOULUN
Nuoret ja kotiväki ovat saaneet tiedon sähköpostitse 16.-17.8.2021, mihin ryhmään nuori on päässyt.
Rippikoulu alkaa ilmoittautumisvuoden loka-marraskuussa ja konfirmaatio on vuonna 2022. Ryhmät
kokoontuvat ensimmäisen kerran loka-marraskuussa.
Ryhmän ohjaajat lähettävät kutsukirjeet sähköpostiin. Ole yhteydessä heihin, jos sinulla on kysyttävää
tapaamisista tai riparin toteuttamisesta.
Ryhmänvaihtotoiveita otetaan vastaan 19.8. alkaen:
pinja.paukkeri@evl.fi tai 040 624 1199.

Muurolan kappelilla: 1.9. klo 15.30-17.
Korkalovaaran kappelilla: 3.10. klo 11.
Ounasrinteen kappelilla: Ota yhteyttä
Jenniinaan tai Ida-Mariaan.
Sinetän kappelilla: 15.9. klo 15.
Aapakirkossa: 22.9. klo 17.30
(Aapakirkon kieppi).
Keskikaupungilla: 16.9. klo 18 Katutaso.

JÄRJESTÖJEN TAI HERÄTYSLIIKKEIDEN RIPARIT:

2. VUODEN ISOSKOULUTUSLEIRIT

Herätysliikkeillä ja monilla urheiluopistoilla on myös
rippikouluja. Jos käyt tällaisen muualla pidettävän
riparin, sinun tulee tehdä myös useampi ilmoittautuminen: ilmoittaudu riparille siihen järjestöön,
joka riparin toteuttaa ja tee ilmoittautuminen myös
Rovaniemen seurakunnan sivuilla Käyn riparin 2022
muualla -ryhmään, jotta sinut voidaan merkata konfirmoiduksi riparin jälkeen.

2. Isoskoulutusleiri Norvajärven leirikeskuksessa
29.-31.10. sekä 12.-14.11.

SANTASPORTIN URHEILURIPARI 3.-10.7.2022

Urheiluripari järjestetään yhteistyössä Rovaniemen
seurakunnan ja Lapin urheiluakatemian kanssa. Riparille ilmoittaudutaan urheiluopiston sivuilla. Tähän
osallistujat eivät siis ilmoittaudu Käyn riparin 2021
muualla -ryhmään.

Siunattua riparivuotta
teidän perheeseen!

NUORTENILLAT
Muurolan kappeli: Kappelin kerhotila, alkaen ke 1.9.
klo 17-19.
Nuorisokahvila Katutaso: Nuortenillat: 17.9., 8.10.,
12.11. ja 10.12. Raamikset: Joka kuukauden eka tiistai
syyskuusta alkaen klo 17-18. Koodiviikon kaatajaiset:
viimeisen koepäivän jälkeen noin klo 12-15.

UUSI JA TURVALLINEN
LAITURI NORVAJÄRVELLE
Norvajärven kiinteistönhoitaja Ari Nymanin tekemiä ja kauan odotettuja pöytäryhmiä on kehuttu
kovasti, esimerkiksi kesällä vuonna 2020 seuraavasti:
”Ihanaa, kun Norvajärvellä on isosryhmille saatu pöytäryhmät, sään salliessa voidaan työskennellä ulkonakin." Kesäksi 2021 Ari rakensi huonokuntoisen ja
poistetun laiturin tilalle Norvajärven leiri- ja kurssikeskukseen upean sekä turvallisen uuden laiturin.
Kuva Mervi Puro

”Etenkin hellekesänä
laituri ja mahdollisuus
uida esimerkiksi
rippileireillä on
ollut mahtavaa!
Kaiken lisäksi
laituri valmistui
lähes nollabudjetilla.”

LEIREJÄ KOULUIKÄISILLE
Leireillä on luvassa mukavaa yhdessäoloa, leikkejä, askartelua sekä uusiin ihmisiin tutustumista! Tervetuloa!
1.-3.10. lasten seikkailuleiri 2.–6.-luokkalaisille
Norvajärven leirikeskuksessa. Lisätietoja nuorisotyönohjaaja Petteri Mäki-Hirvelältä. 34€.

LEIRIT JA RETKET NUORILLE
NUORTEN LEIRI Norvajärven leirikeskuksessa 15.-17.10.2021 Hinta 40€
MAATA NÄKYVISSÄ -FESTARIT 19.-21.11. Hinta 80€
Ilmoittautuminen ja lisäinfoa: www.rovaniemenseurakunta.fi

18.– 19.10. lastenleiri 1.–3.-luokkalaisille Norvajärven leirikeskuksessa. Lisätietoja nuorisotyönohjaaja
Ida-Maria Oksaselta. 25,50€.
20.– 22.10. lasten syyslomaleiri 4.–7.-luokkalaisille
Norvajärven leirikeskuksessa. Lisätietoja nuorisotyönohjaaja Mari Pääkkölältä. 34€.
Kysyttävää? Ota yhteyttä leirien työntekijöihin. Yhteystiedot
saat: www.rovaniemenseurakunta.fi/yhteystiedot
Ilmoittautuminen netissä elo- ja syyskuun taitteessa.

TOIMINTAA, KERHOJA
JA TAPAHTUMIA
ALAKOULUIKÄISILLE
Liikunta- ja leikkikerho keskiviikkoisin klo 18-19.30.
(Kerhot alkavat ke 8.9) Korkalovaaran kappelissa.
Pinjapuun alla perhepyhä Korkalovaaran kappelissa
sunnuntaina 3.10. klo 13. Ohjelmassa lasten ja nuorten messu, askartelua, yhdessäoloa ja tarjoilut.
Varhaisnuorten kerho maanantaina klo 17-18.30 Korkalovaaran asunto (kerhot alkavat maanantaina 6.9).
Stars-toimintailta Sinetän kappelilla 16.9. klo
17.30-19. Lisätietoja tulossa syksyllä.
KERHON OHJAAJILLE:

Ensimmäinen kerhonohjaajapalaveri (ennen KOPia)
to 12.8. klo 15.30-17 Muurolan kappelilla.
Kerhot aloittavat viikolla 36.

TERVETULOA
DONKKIKSEEN KAIKKI
1.-6. -LUOKKALAISET!
Luvassa jännittäviä Raamatun kertomuksia,
toimintapisteitä, herkuttelua, laulamista ja
muuta huippumukavaa!
Pääsemme kuulemaan Sakun ja Ruutin seikkailuista
sekä tapaamaan iki-ihanan sinisen ystävämme Donkki-aasin! Tule ja ota kaverisi mukaan!
Donkkikset ovat ilmaisia tapahtumia.

Haluatko Donkkis-ohjaajaksi?
Donkkikset vaativat paljon etukäteisvalmistelua,
emmekä selviäisi ilman vapaaehtoistyöntekijöiden
porukkaa. Jos olet aikuinen tai vähintään 6-luokkalainen, olet tervetullut Donkkisohjaajaksi! Ohjaaja
pääsee pitämään toimintapisteitä ja auttamaan järjestelyissä. Jos kiinnostuit tai sinulla on muuta
kysyttävää, laita viestiä: Ida-Marialle, Jenniinalle tai
Seijalle. Yhteystiedot netissä!

Huom! Donkkikset elävät koronatilanten
mukaan. Jos linjaukset tiukentuvat,
iltoja saatetaan joutua perumaan.
Huomioimme koronan Donkkiksissa
panostamalla erityisesti käsihygieniaan.

-

Pääsky

-

14

MIKSI KUULUA SEURAKUNTAAN

OSA 4: KIRKKO ON KASVATTAJAN VALINTA

Kuva Jouni Hagström

KIRKKO ON KASVATTAJAN VALINTA
Kirkon kasvatuksellinen tehtävä on tärkeä peruste olla seurakunnan jäsen. Kirkon koetaan opettavan lapsille ja nuorille
oikeita elämänarvoja ja kristillistä lähimmäisenrakkautta. Kirkko on merkittävä päivä- ja iltapäiväkerhojen järjestäjä.
Ilman kirkkoa lapsille olisi vähemmän toimintaa tarjolla.

P

äiväkerhon perustana on kristillinen ihmiskäsitys. Päiväkerhossa toiminta on monipuolista ja lapsen kokonaiskehitystä tukevaa. Kerhojen ohjelmaan kuuluu hartaushetki, luovaa toimintaa, laulua, leikkiä, satuhetki ja ulkoilua.
- Lastenohjaaja kohtaa lapsen sekä ainutlaatuisena
yksilönä että vertaisryhmän tärkeänä jäsenenä. Lapsi
kaipaa kavereita ja kasvaa yhdessä toisten kanssa.
Päiväkerhossa lastenohjaaja rakentaa toiminnan monipuoliseksi, lapsen kokonaiskehitystä tukevaksi. Kerhojen ohjelmaan kuuluu hartaushetki, luovaa toimintaa,

laulua, leikkiä, satuhetki ja ulkoilua. Kerhoryhmät kokoontuvat syksystä kevääseen 1-3 kertaa viikossa 2-3
tunniksi kerrallaan. Päiväkerhoihin otetaan 2-6-vuotiaita lapsia. Päiväkerhoissa on lukukausimaksu.
- Päiväkerhotyössä kohdataan usein lapsen koko
perhe. Yhteistyön lähtökohtana ovat lapsen tarpeet
ja hänen kasvunsa vaaliminen. Perheitä kutsutaan
myös seurakunnan yhteisiin tapahtumiin, kirkkohetkiin ja muuhun toimintaan. Lastenohjaajat toimivat
yhteistyössä muiden varhaiskasvatustahojen kanssa
lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Aapakirkko (Aapatie 6), Korkalovaaran kappeli (Vaaranlammentie 3), Koskenkylän kerhotila (Eliisantie 3
D 10), Nivavaaran kerhotila (Asematie 1), Ounasrinteen kappeli (Saaruantie 3), Seurakuntakoti (Rauhankatu 70 F) MUUTTO 8/2021 Viirinkankaan kerhotilaan remontin vuoksi, Sinetän kappeli (Kittiläntie
2177) ja Viirinkankaan kerhotila (Keltakangas 2).

KIRKKOHETKIÄ JA JUHLIA

PYHÄKOULU - tervetuloa lasten

Lapsiperheille ja päivähoitoväelle suunnattuja lasten
kirkkoja järjestetään säännöllisesti kirkossa ja kappeleilla. Lisäksi järjestetään yhteisiä syntymäpäiväjuhlia, joihin tulee kutsu postitse kotiin kaikille.
Tilaisuudet on suunniteltu alle kouluikäisille ja ne
kestävät alle puoli tuntia.

VAUVAN KANSSA
VAUVAKAHVILAAN!
Mahdollisuus kohdata muita vauvaperheitä –
keskustella ja jakaa asioita ja kuulumisia.
Korkalovaaran kappelilla keskiviikkoisin klo 12-14
ja Katutasossa perjantaisin klo 10-14.

PÄIVÄKERHOPAIKKOJAMME OVAT

kanssa kirkkoon sunnuntaisin
Pyhäkouluun ei tarvitse ilmoittautua.

Lapsi voi osallistua yksin tai yhdessä vanhemman
kanssa. Lauletaan, leikitään, askarrellaan ja kuullaan
kertomuksia Lasten Raamatusta. Pyhäkoulu lapsille
Rovaniemen kiron kryptassa klo 10 alkavan messun
yhteydessä saarnan aikana.
Pyhäkouluun kuljetaan ulkokautta. Vanhemmat voivat
hakea lapsensa ehtoolliselle.
Pyhäkoulu aloittaa elokuussa
su 15.8. urkulehterin takahuoneessa. Oletko kiinnostunut
pyhäkoulunohjaajan työstä tai
muista vapaaehtoistehtävistä
lasten parissa? Ota yhteyttä:
seija.luomaranta@evl.fi
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NAPEROKERHO

PERHEKERHOT

Naperokerho on tarkoitettu 2-vuotiaille lapsille.
Tavoitteena on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja
oppimisedellytyksiä ikäkauteen sopivalla toiminnalla. Lapsi saa leikkiä saman ikäisten lasten kanssa ja
opetella ryhmässä toimimisen taitoja. Kerhopäivällä
on rytminsä, joka hahmottuu lapselle kokemuksellisesti leikkimisenä, toimintana, liikkumisena, satu- ja
lukuhetkenä, laulamisena, musisointina ja hiljentymisenä. Naperokerhossa painottuu lämmin lapsen
ja vanhemman kohtaaminen. Maanantaisin klo 9-11
Viirinkankaan kerhotilassa, ryhmään otetaan 10 lasta.
Kerhomaksu 40 € / kausi.

Perhekerho tarjoaa mahdollisuuden luontevaan seurakuntayhteyteen ja vertaistukea vanhemmille.
Yhdessä oleminen, yhdessä tekeminen ja toisiin tutustuminen tukevat perheitä jokapäiväisessä arjessa.
Perhekerhoissa kokoontuvat vanhemmat tai hoitajat
alle kouluikäisten lastensa kanssa kerran viikossa
1,5-3 tunniksi kerrallaan. Perhekerhon päiväohjelmaan kuuluu hartaushetki, leikkiä, laulua, kätten töitä
ja yhteinen kahvihetki.
Maanantaisin Viirin perhekerho klo 10-12 (Kappelinpolku 6) joka toinen maanantai. Tiistaisin Koskenkylä klo 10-11.30 (Eliisantie 3 D 10) ja Muurolan

NAPEROPARKKI

Satunnaisen hoitotarpeen mukaan ilmoitetaan
2-6-vuotiaan lapset Naperoparkkiin, joka on ilmaista
lastenhoitopalvelua, sisältäen kristillistä kasvatusta,
vapaata leikkiä ja ohjattua toimintaa lasten iästä riippuen. Ensimmäisellä kerralla lapsesta täytetään tietolomake. Paikka naperoparkkiin on varattava etukäteen aina jokaiselle kerhokerralle erikseen. Paikkoja
on rajoitetusti ja ne täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Syksyllä 2021 Naperoparkki
aloittaa Viirinkankaan kerhotilassa ja Aapakirkolla
perjantaisin klo 9-11. Hoitopaikka varataan puhelimitse: ma-to klo 8-15
p. 040 834 5877.

”Kun olin vanhempainvapaalla oli
ihanaa, että seurakunta järjesti oman
kohtauspaikan meille aikuisille ja
lapsille. Oli tosi tärkeää päästä välillä
pois kotoa ja saada tavata muita.”
kappeli klo 10-12 joka toinen tiistai (Kirkkokumpu
1), Ounasrinne klo 9-11 (Saaruantie 3), Seurakuntakoti avoin perhekerho klo 9-14 (Rauhankatu 70 F),
Sinetän kappeli klo 9-11 joka toinen tiistai (Kittiläntie 2177). Keskiviikkoisin Aapakirkolla iltaperhekerho klo 17-19 (Aapatie 6), Korkalovaaran kappeli
vauvakahvila klo 12-14. Torstaisin Helmikammarilla
iltaperhekerho klo 17-19 (Pohjolankatu 4), Aapakirkko klo 9-11 (Aapatie 6). Perjantaisin Nivavaaran
kerhotilassa klo 9-11 (Asematie 1), Korkalovaaran
kappeli klo 9-12 (Vaaranlammentie 3), Katutasossa
vauvakahvila klo 10-14 (Kansankatu 17)
ILTAPÄIVÄKERHOISSA

Koululaisten iltapäiväkerhoissa lastenohjaajat
toteuttavat kasteopetusta ja tarjoavat pienille koululaisille turvallisen paikan leikkiin, toimintaan ja
lepohetkiin koulun jälkeen. Kirkon iltapäiväkerhotoiminnalla on sekä kasvatuksellinen että diakoninen painotus. Toiminnalla tuetaan lasten sosiaalista
kasvua, yhteistyötaitoja ja autetaan ymmärtämään
kristillisen uskon keskeisiä asioita. Iltapäiväkerhossa tehdään yhteistyötä vanhempien ja koulun
kanssa. Seurakunnan iltapäiväkerhotoiminta järjestetään yhteistyössä kaupungin kanssa. Iltapäiväkerhoihin otetaan 1.-2. luokkien perusopetuksessa
lapsia sekä 1.-3. luokkien erityisopetuksessa olevia
lapsia. Iltapäiväkerhot toimivat jokaisena koulupäi-

vänä klo 11-17. Kerhoissa tarjotaan välipala. Iltapäiväkerhoissa on kuukausimaksu.
Koululaisten iltapäiväkerhot koulupäivinä klo 1117: Aapakirkko (Aapatie 6 ja p. 040 742 8846), Korkalovaaran koulun tiloissa (Miehentie 12 ja p. 040
840 4178), Koskenkylä (Eliisantie 3 D 10 ja p. 0400
264 944), Nivavaara (Asematie 1 ja p. 040 559 6551),
Ounasrinne (Saaruantie 3 ja p. 040 840 4163), Sinettä
(Koulurinteentie 13 ja p. 040 742 8867).

KIRKKOMUSKARI

MUSKARIKUORO

Muskarissa lauletaan, leikitään, loruillaan,
liikutaan, soitetaan ja kuunnellaan.

Tule mukaan ottamaan kuoropolun
ensiaskel muskarikuorossa!

KERHOTILAT JA
SÄHKÖPOSTIOSOITTEET

Ohjelmistona on sekä perinteisiä että uudempia
lastenlauluja ja loruja. Muskarihetket tukevat myös
kotien kristillistä kasvatusta sisältäen lasten virsiä
sekä muita hengellisiä lauluja kirkkovuoden aiheiden
mukaisesti. Muskarissa tärkeää on vuorovaikutus
lapsen ja vanhemman välillä sekä yhdessäolo koko
ryhmän kanssa.
Kaikkiin alle 5-vuotiaiden perheryhmiin lapset
osallistuvat yhdessä vanhemman tai muun tutun aikuisen kanssa. Muskarikuoroon (5-7-v) lapset osallistuvat ilman aikuista. Kirkkomuskari on kirkon
kryptassa, kirkon alakerrassa, kulku Vapaudentien
puoleisesta ovesta.

Kuorotoimintaan valmentavassa
muskarikuorossa lauletaan, leikitään, liikutaan, soitetaan ja
kuunnellaan. Muskarikuoro on
tarkoitettu noin 5-7-vuotiaille.
Muskarikuoro ja lapsikuorot
ovat maksuttomia. Muskarikuoro kokoontuu tiistaisin klo
16.30 -17.15 kirkon kryptassa.
Kirkkomuskarin kevätkauden hinta on 50 € / 1 lapsi +
aikuinen ja sisarusryhmät 70 €
/ perhe. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koululaisten kerhot kaikkina koulupäivinä klo
11-17. Aamuparkki tarpeen mukaan klo 7.30-10
(iltapäiväkerhomaksu, iltapäivätoiminta 90 € / kk).

Rovaniemen seurakunta järjestää lapsille ja
perheille kerhotoimintaa eri puolilla Rovaniemeä.
Muissa asioissa ota yhteys lapsityön ohjaajiin.
Aapakirkko: aapakirkko.paivakerho@evl.fi
Korkalovaaran iltapäiväkerho:
korkalovaara.ipkerho@evl.fi
Korkalovaaran kappeli:
korkalovaara.paivakerho@evl.fi
Koskenkylä: roi.koskenkyla@evl.fi
Nivavaara: rovaniemi.nivavaara@evl.fi
Ounasrinne: ounasrinne.paivakerho@evl.fi
Sinettä: sinetta.paivakerho@evl.fi
Seurakuntakoti: rovaniemi.seurakuntakoti@evl.fi
Viirinkangas / Keltakangas:
keltakangas.paivakerho@evl.fi
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ROVANIEMEN SEURAKUNTA INVESTOI JA TYÖLLISTÄÄ

Seurakuntakodin Kirkkolammen puoleiseen päätyyn
rakennetaan uutta sisäänkäyntiä.

Näkymä seurakuntakeskuksen portaikosta Rauhankadun
sisääntuloaulaan alkukesästä (pienempi kuva alla) ja elokuun
lopussa (isompi kuva vasemmalla). Kuvaa ottaessa oli enää
viikko aikaa viimeistellä seurakuntakeskuksen sisätiloissa
tehtävät työt ennen paluumuuttoa.

MY-Insinöörit Oy:n Ville Kokko ja Jani Toivonen (kuvassa
vasemmalla) seurakuntakeskuksen peruskorjaustyömaalla,
jonka taustalla näkyy touko-kesäkuussa 2021 kahden
urakan väliseksi yhteiseksi työmaaksi muodostunut
alue. Tästä yhdistelmätyömaasta kertoi Pääskyn ja
Radio RovaDein toimituksille JA-Nord Oy:n vastaava
työnjohtaja Ossi Vaarala (kuvassa oikealla).
Radio RovaDei jalkautui kirkonmäen peruskorjaustyömaalle JA-Nord Oy vastaava työnjohtaja
Ossi Vaaralan ja rakennustyöntekijöiden kanssa.
Radiohaastattelussa käydään ensin seurakuntakodin
täysin maansiirtokoneiden valloittamalla pihalla,
sen jälkeen alakerrassa, eteisessä ja seurakuntakodin
ulkoportaissa. Haastattelun taustalla kuuluu erilaisia
rakennustyömaaääniä: www.bit.ly/3y9zkAQ
Kesän alussa toteutetuissa purkutöissä paljastui muiden
muassa 1950-luvun tapa tehdä eristystä kylmää vastaan:
oljista ja betonista muotoillut eristelevyt seinäkerrosten
välistä (kuvassa oikealla).
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ROVANIEMEN SEURAKUNTA
PERUSKORJAA SEKÄ TYÖLLISTÄÄ:

SEURAKUNTAKESKUKSEN
REMONTTI ON VALMIS!
Teksti ja kuvat Noora Hietanen

Seurakunta investoi rakennushankkeisiinsa lähes yhdeksän
miljoonaa euroa 2020-2022.
– Etenkin tällaisena poikkeusaikana työllistävä vaikutus on merkittävä, Rovaniemen seurakunnan kiinteistöpäällikkö Kalle Kenttälä kommentoi.
Seurakuntakeskuksen peruskorjauksen pääurakoitsija rovaniemeläinen MY-Insinöörit Oy on samaa mieltä.
– Peruskorjaus työllisti työmaan ajan noin 30 henkilöä, kun mukaan lasketaan kaikki alihankkijat, tarviketoimittajat ja hankintaketjut, MY-Insinöörit Oy:n
työpäällikkö Ville Kokko arvioi.

Seurakuntakeskuksen rakennuksen lisäksi piha ja
portaikot on uusittu turvallisemmiksi kuin muinoin
1970-luvulla suunniteltiin.

Seurakuntakodin peruskorjaus
valmis ensi talvena

Arkkitehti Markus Tavio on suunnitellut alkuperäisen seurakuntakodin rakennuksen vuonna 1957.
Seurakuntakeskuksen vieressä sijaitsevan seurakuntakodin rakennukseen on vuosien saatossa tehty
monia muutostöitä esimerkiksi vuonna 1980 arkkitehti Toivo Lukkariniemen ja 2008 arkkitehti Erkki
Päiveröisen suunnitelmien
Vuonna 1978 valmistuneen seuperusteella. Seurakuntakodin
Toimistot muuttavat
rakuntakeskuksen on suunnitelperuskorjaus alkoi touko-keRauhankadulle ja ovat
lut arkkitehti Esko Lehmola ja
säkuussa 2021.
suljetut pe 27.8. – ma 30.8.
päätoteuttajana Oy Kalottplan
– Suunnittelu saatiin valmiiksi
Seurakuntakeskuksen toimistot
Ab. Seurakuntakeskuksen perushelmikuussa ja sen jälkeen urakka
korjaus käynnistyi syyskuussa
siirtyi kilpailutusvaiheeseen. Raavautuvat 31.8.2021 klo 9.00.
2020. Rakennusaikaa varattiin
kennustyöt käynnistyivät kevät11 kuukautta. Hanke valmistuu
kesällä, Kalle Kenttälä kertoo.
elokuun 2021 lopussa. Kirkkoherranvirasto ja aluPääurakoitsijana toimii paikallinen JA-Nord Oy,
eellinen keskusrekisteri, talous- ja hallintotoimistot,
joka aloitti Rovaniemen seurakuntakodin peruskorhauta- ja puistotoimen sekä diakonian ja it-hallinjausremontin touko-kesäkuussa 2021.
non työntekijöiden tilat muutettiin Koskikadun ja
- Seurakuntakodin remontti valmistuu kevättalValtakadun kulmaan. Paluumuutto tapahtuu elovella 2022, vastaava työnjohtaja Ossi Vaarala sanoo.
kuun lopussa 2021, kun remontti on valmistunut.

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

Seurakuntakeskuksen peruskorjaushanke
     5,1 miljoonaa euroa
Seurakuntakodin peruskorjaushanke
2,2 miljoonaa euroa
Krematorion rakennushanke
1,3 miljoonaa euroa.

" - On todella hienoa
kilpailuttaa urakoita
niin, että paikalliset
yritykset pääsevät
osallistumaan urakoihin
ja ne voidaan toteuttaa
paikallisella työvoimalla,
Ville Kokko kiittelee
hyvästä yhteistyöstä."

hautausalan ja kuolinpesän asioiden
erikoisliike Rovaniemellä vuodesta 1923
Ajanvaraus: www.hautaus.info
tai puh. 016 312 616 (24 h/vrk)

Suruasioissa apunanne asiantuntemuksella
Ma–Pe klo 10–15, muulloin sopimuksen mukaan

SUURIMMAT INVESTOINNIT 2020-2021:

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.

Ruokasenkatu 6, Rovaniemi • liike avoinna ma - pe klo 9.00 - 16.30

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

Diakoniatyö järjesti eläkeläisten leirin Pudasjärven Iso-Syötteellä 10.-12.8.2021. Parisenkymmentä leiriläistä oli tutustumassa alueen kauniiseen luontoon diakonien Sari Kosken ja Mervi Selkälän kanssa. Eläkeläisten leiriläiset kuvassa
Kellarilammen lumoissa. Kuva Mervi Selkälä.

TERVETULOA MUKAAN RYHMÄTOIMINTAAN!
Paaniemellä leireiltiin kesällä 2021 monenlaisessa,
vaihtelevassakin säässä. Tässä kuvassa pidetään
sadetta sisätiloissa kesäkuun puolivälissä.
Kuva Antti Härö.

Mahdollisista terveys- ja turvallisuusohjeiden muutoksista voit lukea
Uusi Rovaniemi -lehdestä, seurakunnan kotisivuilta tai sosiaalisesta mediasta.
LÄHIMMÄISPALVELU

IKÄIHMISILLE

Keskustelu- ja kirjoituspiiri yli 60-vuotiaille torstaisin klo 11-13 alkaen 23.9. Paikka täsmentyy myöhemmin. TIEDUSTELUT Sari Koski.

Vanhusten viikon juhla Rovaniemen kirkossa ti 5.10.
klo 12. TIEDUSTELUT Mervi Selkälä. Tervetuloa
Helmikammarille! Eläkeläisten kohtaamispaikka.
Vaihtuvaa ohjelmaa viikottain. Pohjolankatu 4.
LISÄTIETOA Laura Nuutinen.

MONIKULTTUURISILLE

CBS - Community Bible Study -raamattupiiri suomen kielellä pe 3.9. alkaen Helmikammarilla klo 9.3011. Retki Ranualle Moninetin kanssa 4.9. klo 10-16.
LISÄTIETOA Arja Rissanen.
KEHITYSVAMMAISILLE

Paaniemen majalla diakoniatyön päihde-, kriminaali- ja katulähetystyön virkistyspäivän vietossa
12.8.2021. Kuva Antti Härö.

Kehitysvammaisten kerho kirkon kryptassa Eelin
huoneessa parillisen viikon to alkaen 9.9. klo 13.3015. Kehitysvammaisten leiri Norvajärvellä 28.-30.9.
LISÄTIETOA Nina Helisten-Kerkelä.

PERHEILLE

Äitien Tuunauspaja ma 20.9. klo 9-11.30 Ounasrinteen kappelilla Herrankukkaro-kerhohuoneessa.
Kokoontuu 10 krt. Äitien lepoloma 9.-10.10. Norvajärven leirikeskuksessa. LISÄTIETOA Jaana Sarajärvi.
KATULÄHETYS

Katulähetysillat ma klo 17 alkaen 6.9. Helmikammarilla, Pohjolankatu 4. Heille joilla on päihde- tai rikostaustaa ja haluavat muutosta ja tukea elämäänsä sekä
heille jotka ovat valmiita auttamaan muutoksen tiellä.
LISÄTIETOA Antti Härö.

DIAKONIATYÖNTEKIJÄT TUKENASI ARJESSA
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@evl.fi
Diakoni Marja-Leena Kivilompolo:
      040 760 4538.
vs diakoniatyöntekijä
Susanna Jokela: 040 546 9421.
Diakoni Mervi Laamanen:
0400 261 589.
vs diakoniatyöntekijä
Aino Riihimäki: 0400 152 243.
Diakonissa Arja Rissanen:
0400 127 189.
Diakoni Sari Koski: 040 734 0221.
Diakoni Nina Helisten-Kerkelä:
      040 564 4639.

Diakonissa Marja-Liisa
Ylipulli: 040 514 2816.
Diakoni Jaana Sarajärvi:
040 721 2028.
Helmikammarin vs toiminnanohjaaja
Laura Nuutinen: 0400 376 472.
Erityisdiakoni Antti Härö:
040 768 7606.
Diakoniatoimistosihteeri
Aila Jäntti: 040 583 0966.
Johtava diakoni
Markku Kukkonen: 040 503 4290.
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ALAKEMIJOKI

Kaikenikäisten kerho Taipaleen koululla, Taipaleentie 65, klo 9.30-11:
30.8., 13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11.
ja 22.11. Kaikenikäisten kerho Muurolan kappelilla parittoman viikon ti klo
10-12 ja Keittolounas kotipakettiin sekä
ylijäämäruuan jakoa klo 11.30-12.30:
31.8., 14.9., 28,9., 12.10., 26.10, 9.11.,
23.11. ja 7.12. Kerhokuljetuksesta
lisätietoa myöhemmin. Kappeli-illat
Muurolan kappelilla to 7.10. ja 18.11.
klo 18, päätteeksi iltapala. Erityisdiakonian kahviporinat Muurolan kappelilla tai vaihtoehtoisesti mattolaiturin
nuotiopaikalla 23.9., 21.10. ja 18.11.
klo 14.30-16. LISÄTIETOA Laila Juntti.

OUNASVAARA

”Keittolounas kotipakettiin” – ruuanjako Ounasrinteen kappelilla ti klo
10.30-11.30, alkaen 24.8. Päivän keitto
jaetaan lämpörasiassa täytetyn ja pakatun sämpylän kera sekä lisäksi kaupoista
saatavaa ylijäämäruokaa. Torstaikerho
Ounasrinteen kappelilla Herrankukkaro-kokoushuoneessa parillisilla viikoilla
klo 11-13 alkaen 9.9. Tarkoitettu aikuisille, joilla on päivällä aikaa. Ohjelmassa
alkuhartaus ja toimintaa, keskustelua
vaihtelevien teemojen mukaan. Tarjolla
kahvit suolaisen ja makean kera. Kappeli-ilta Ounasrinteen kappelissa to
2.9. klo 18. LISÄTIETOA Marja-Leena
Kivilompolo.

KORKALOVAARA JA YLIKYLÄ

Diakonian päiväkahvit Ylikylän
koululla parittomien viikkojen ma
klo 14-15.30: 13.9., 27.9., 11.10.,
25.10., 8.11. ja 22.11. Eläkeläisten
diakoniakerho Korkalovaaran kappelilla parittomien viikkojen ti klo
13-14.30: 14.9., 28.9., 12.10., 26.10.,
9.11., 23.11. ja 7.12. Keittolounas
kotipakettiin –ruuanjako Korkalovaaran kappelilla ke klo 10.30-11.30
alkaa 15.9. Päivän keitto jaetaan lämpörasiassa leivän kera. LISÄTIETOA
Mirva Suni.
OUNASJOKI

Tiistaikerho Sinetän kappelilla klo
11-12.30: 7.9., 21.9., (5.10. ei kerhoa),
19.10., 2.11., 16.11., 30.11. ja 14.12.
Kerhon alussa keittoruoka. Keittolounas kotipakettiin – ruuanjako Sinetän kappelilla joka toinen ti alkaen 7.9.
klo 10.30-11.30. Kotiseutupiiri Meltauksen kappelissa klo 11-12.30: 9.9.,
23.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11., 2.12.
ja 16.12. Torstaikerho Maijasen kappelissa 2.9., 23.9., 14.10., 4.11., 25.11.
ja 16.12. klo 13-14.30. LISÄTIETOA
Mervi Selkälä.

SAAREN-NAMMANKYLÄT

Keittolounas kotipakettiin -ruuanjako Aapakirkolla, Aapatie 6, to klo
10.30-11.30 alkaen 26.8. Nammankylien tiistaikerho Jouttikeron kappelilla parillisen viikon ti alkaen 7.9.
klo 13-14.30. Eläkeikäisten kerho
Aapakirkon Kiepissä parillisen viikon to
alkaen 9.9. klo 10-11.30. LISÄTIETOA
Nina Helisten-Kerkelä.

OMAISHOITAJIEN JA HEIDÄN LÄHEISTENSÄ
VIRKISTYSPÄIVÄ
Norvajärven leirikeskuksessa
to 16.9.2021
OHJELMASSA
VIRKISTÄVÄÄ YHDESSÄOLOA HARTAUDEN- JA
LAULUTUOKON, TOIMINTATUOKION JA HYVÄN RUUAN JA
KAHVIEN MERKEISSÄ.

LÄHTÖ LINJA-AUTOASEMALTA KLO 9,
PALUU SAMAAN PAIKKAAN NOIN KLO 14.30.
ILMOITTAUTUMISET
2.9. KLO 15 MENNESSÄ DIAKONIATOIMISTOON:
AILA JÄNTTI, P. 040 583 0966.
Otamme huomioon ajankohtaisen koronatilanteen!

YLÄKEMIJOKI

Kyläpaikka Oikaraisen nuorisotilassa
(Koulutie 17) ma 27.9. klo 15-16.30.  
Kyläpaikka Auttin kappelissa ti 7.9.
klo 10-12. Kyläpaikka Tennilän kylätalolla ti 14.9. klo 10-11.30. Kyläpaikka
Viirin seurakuntakodissa to 16.9. klo
10-12.30. Ruokailua varten ilmoittautuminen viimeistään ti: 040-5142816.
Keittolounas kotipakettiin –ruuanjako Viirin seurakuntakodilla joka toinen ma alkaen 23.8. klo 12-13. Päivän
keitto jaetaan lämpörasiassa täytetyn ja
pakatun leivän kera. LISÄTIETOA Marja-Liisa Ylipulli.
Hei koetko että sinulla on ongelmia päihteiden kanssa?
T

PÄIHDELEIRI

Tule viettämään päihteetön
leiri yhdessä toisten kanssa oleillen

NORVAJÄRVELLÄ 12.-15.10.

Tarkempi ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.
Leirin hinta 50€.
Koronarajoitteet voivat vaikuttaa
mm. osallistujamäärään.
Ilmoittautumiset viimeistään 24.9.
antti.haro@evl.ﬁ tai 040-7687606.
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TUTUKSI

Rovaniemen seurakunta on merkittävä paikallinen työnantaja

Keskikaupungin erityisnuorisotyöntekijä Mari Pääkkölä saa
parhaat palautteet työstään nuorilta

M

ari Pääkkölä on käynyt peruskoulun ja
lukion synnyinkunnassaan Kolarissa.
- Lukion jälkeen tein töitä hotellin kerroshoitajana Oulussa. Sen vuoden aikana kypsyi päätös
lähteä opiskelemaan nuorisotyötä.
Mari valmistui evankelis-luterilaisen kirkon nuorisotyönohjaajaksi Raudaskylän kristillisestä opistosta 1995.
- Sen jälkeen toimin lastenohjaajana Oulun seurakuntayhtymällä vuoden. Koska virkoja ei tuolloin
ollut liiemmin auki, lähdin opiskelemaan eräoppaaksi Rovaniemelle.
Eräopaskoulutuksen jälkeen Mari Pääkkölä toimi
nuorisomatkailuyrittäjänä kolme vuotta. Sitten tie vei
Sallan seurakuntaan vuodeksi nuorisotyön sijaiseksi
ja sieltä Kemin seurakuntaan toiseksi vuodeksi.

Rovaniemi on Ounasvaara-Alakemijoen
nuorisotyönohjaaja Ida-Maria Oksasen kotikaupunki.

S

uurimman osan lapsuuttani ja nuoruuttani olen asunut Nivavaarassa.
Siellä erityisen rakas paikka on
Häkinvaaran ulkoilureitit ja kalliot. Siellä
on monet kerrat parannettu maailmaa ystävien kanssa ja puolisoni kosi minua aikoinaan Kammin lähistöllä.
Ida-Marian mielestä yksi Rovaniemen
kauneimmista rakennuksista on kirkko.
- Kirkon kellotorni näkyy meidän olohuoneemme ikkunasta ja aamut onkin ihana
aloittaa katsomalla, kun aurinko nousee
Ounasvaaran takaa ja valaisee kirkon. Siinä
minulla on tapana hetkeksi pysähtyä Jumalan pyhyyden äärelle ja lausua kiitokseni
kaikesta mitä olen elämässäni saanut.
Ida-Maria Oksanen on opiskellut teologiaa Helsingin yliopistossa ja valmistunut
vuonna 2018. Seurakuntatyö on hänelle
entuudestaan tuttua kesäteologin ja isosen
tehtävistä. Lisäksi hän on ollut töissä kukkakaupassa, päiväkodeissa ja lastenhoitajana yksityisessä perheessä. Rovaniemen
seurakunnan nuorisopastori Ari Jarva soitti

Ida-Marialle ja kysyi tulisiko hän tekemään
nuorisotiimiin virkavapaasijaisuuden.
- Hetken piti asiaa pohtia, kun tiesin, että
kesällä rippileirit veisivät minut pois kotoa.
Tarjottu työtilaisuus vei kuitenkin pitemmän korren. Ja on kyllä ollut ihana tehdä
töitä nuorten parissa!
Viimeisimmäksi Ida-Maria oli vuoden verran
järjestötyössä Erityislasten Omaiset ELO ry:llä.
- Siellä vastasin tiedotuksesta, suunnittelin ja toteutin lapsille ja nuorille sekä perheille vertaistukitoimintaa. Pääsin myös
monenlaiseen kehittämistyöhön mukaan.
Oli erittäin antoisa vuosi ja mukava työtiimi.
Ida-Maria Oksasen työnumero:
040 578 2184
Kun Ida-Maria Oksasta pyytää kertomaan jonkin
mukavan kesämuiston, hän vastaa: - Tänä kesänä
parhaimmat hetket olen viettänyt perheen kanssa
ulkoillen ja pelaillen. Erityisen ihanaa on ollut lasten
kanssa ihmetellä parvekepuutarhan kasvien kasvua
ja maistella itse kasvatettuja herkkuja.

- Kun Rovaniemellä tuli auki nuorisotyönohjaajan
virka, päätin hakea. Olen tehnyt Rovaniemen seurakunnassa erilaisia työtehtäviä vuodesta 1999 lähtien.
Ensin rippikoulutyössä ja opiskelijatyössä, sitten
Yläkemijoen alueella, keskustan alueella ja nyt olen
siirtynyt erityisnuorisotyöhön. Rakastan työtä lasten
ja nuorten parissa.
Rovaniemen seurakunta on juuri sopiva Mari Pääkkölälle, työtehtävät ovat hänen mielestään monipuolisia ja itseään pääsee kehittämään. Paras palaute
työstä tulee nuorilta.
- Viime viikolla eräs nuori sanoi minulle leirillä:
”Mari, sinulla on kaunis sydän.” Työssäni on niin paljon
arvokasta sisältöä. Tunnen olevani oikeassa paikassa.
Mari Pääkkölän työnumero: 040 583 2517

Tekstit Noora Hietanen | Kuvat Jouni Hagström
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EEVA-LIISA ILLIKAINEN
ALUEELLISEN
KESKUSREKISTERIN
TOIMISTOSIHTEERIKSI
Eeva-Liisa Illikainen on alueellisen
keskusrekisterin uusi toimistosihteeri.
Hän aloittaa työssään 1. syyskuuta.
Teksti Pasi Kokko | Kuva Jouni Hagström

Eeva-Liisa on kotoisin Ranualta. Lapsuutensa hän
vietti Ranuan eteläosassa sijaitsevassa Asmuntin
kylässä. Jo nuorena hän muutti Ranuan kirkonkylälle,
jossa asuu edelleen.
Perheeseen kuuluvat aviomies sekä kaksi aikuista
lasta ja kaksi lastenlasta.
Eeva-Liisa Illikainen valmistui merkonomiksi
vuonna 1982 Rovaniemen kauppaoppilaitoksesta.
Valmistumisensa jälkeen hän on ollut toimistotöissä
Ranuan kunnassa ja valtiolla sekä pisimpään, noin 30
vuotta Ranuan seurakunnassa.
- Nykyisessä työsuhteessani olen ollut vuodesta
1996 lähtien. Odotankin mielenkiinnolla siirtymistäni uuteen työhön Rovaniemen seurakuntaan.
- Rovaniemen seurakunta on minulle tuttu siten,
että tunnen jonkin verran kirkkoherranviraston tiloja ja henkilökuntaa vuosien varrelta. Olen myös
seurannut seurakunnan verkkosivujen välityksellä
lähinnä seurakunnan päätöksentekoa ja ajankohtaisia tapahtumia.
- Myös kirkko on tullut tutuksi monissa eri yhteyksissä. Kirkossa pidetyt konsertit ovat jääneet mieleen,
esimerkiksi Samuli Edelmannin konsertti.
Vapaa-aikanaan Eeva-Liisa Illikainen harrastaa käsitöitä, esimerkiksi kutomista.
- Ja kesäisin tykkään puutarhatöistä. Kesäloma
vietetään kotona terassin rakennusprojektia lopetellessa. Lomalla käymme myös Pohjois-Karjalassa ja
mökillä Levillä.

- Odotan innostuneena, että pääsen toimimaan suuremmassa työyhteisössä ja tekemään yhteistyötä monen työkaverin kanssa. Saan avun työtovereiltani läheltä ja tämä helpottaa työhön liittyvien ongelmien ratkaisemisessa.

Yhteystiedot:
kirkkoherranvirasto.rovaniemi@evl.fi
tai keskusrekisteri.rovaniemi@evl.fi
ja 016 335 5200

Alueellisessa keskusrekisterissä
hoidetaan siihen kuuluvien
seurakuntien jäsenten:
Kirkkoon liittymisiä
Avioliiton esteiden tutkintaa
Virkatodistus-, sukuselvitystilauksia
Sukututkimustilauksia
Kirkollisten toimitusten rekisteröintejä:
Kaste
Avioliittoon vihkiminen
Avioliiton kirkollinen siunaaminen
Rippikoulu
Sekä Rovaniemen seurakunnan tila- ja
toimitusvaraukset kasteisiin ja vihkimisiin.

Kattava palveluverkosto
elämäsi suurimpiin hetkiin,
niin iloihin kuin suruihin.
www.rovaniemenseurakunta.fi/rovaniemen-akr
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HAASTATTELUSSA

Joona Lahdenmäki

YHTEINEN PALLOMME
POTKAISTIIN PANDEMIAN
TAKIA ELOKUULTA 2020
SYYSKUULLE 2021.

H
JOONA LAHDENMÄKI:
”HYVÄ ILMAPIIRI TUO MENESTYKSEN”

olyDay Messu 19.9. klo 10-11.30
kirkossa ja suorana lähetyksenä
seurakunnan YouTube-kanavalla:
youtu.be/Pytcv6bJs8Q – teemana Yhteinen
pallomme. RoPS-yhteisö rohkaisee perhettään osallistumaan messuun. FamilyDay:
Keskuskentällä klo 12-13.30 Yhteinen pallomme -ystävyysottelutapahtumia, Rovaniemen seurakunnan lähetyksen infopiste.
GameDay: Keskuskentällä RoPS – KPV klo
16. Rovaniemen kirkko ja RoPS täyttivät 70
vuotta viime vuonna, tänä vuonna Rovaniemen kirkon fresko täyttää 70 ja sitä juhlistetaan 24.10.2021. Suorana lähetyksenä ja
tallenteena lyhtylinkistä: bit.ly/3mhAaJD

Teksti Pasi Kokko | Kuva Jouni Hagström

- Jalkapallojoukkueen menestyksen
takaa hyvä joukkuehenki.

N

äin sanoo RoPSin edustusjoukkueessa ensimmäistä kauttaan pelaava Joona Lahdenmäki, 19.
- Hyvän joukkueen salaisuus on, että kaikilla
on hyvä olla ja ilmapiiri on hyvä. Yhdessä onnistutaan.
Myös virheitä tehdään ja niistä opitaan. Joukkueena
myös hävitään.
Joona iloitsee myös miesten maajoukkueen Huuhkajien historiallisesta pääsystä EM-lopputurnaukseen.
- Maajoukkueessakin näkyy tahtotilan merkitys:
kaikilla on hyvä olla, kentällä uhraudutaan, puolustetaan jokaisen eteen, puolustajat tuulettavat pallon
voittaessaan.
Joona on RoPSin oma kasvatti. Hän on pelannut
”sinisellä sydämellä” nappulaikäisestä asti.
- Ihan pikkujunnuista lähdettiin ja sieltä on noustu
askel kerrallaan junioreissa. B-juniorijoukkueemme
voitti SM-pronssia.

Joonan isoveli, RoPSin edustusjoukkueessa aiemmin pelannut Jarkko Lahdenmäki herätti pikkuveljen kiinnostuksen jalkapallon pariin ja on toiminut
myös esikuvana.
- Ja jalkapallon myötä tulleet hyvät kaverit ovat
myös vaikuttaneet lajivalintaani.
Joona on asettanut tavoitteekseen päästä pelaamaan ulkomaille.
- Tietenkin Veikkausliigakin on mielessä, mutta pyrin ulkomaan kentille, esimerkiksi Norjaan tai Ruotsiin.
Kesä on rippileirien aikaa. Joonalla on hyviä muistoja muutaman vuoden takaa, vuonna 2002 syntyneiden joukkueen yhteisestä jalkapallorippileiristä.
- Siellä oli oikeastaan koko RoPSin juniorijoukkueemme samaan aikaan. Saimme ripariviikolta harjoitukset järjestettyä niin, että harjoittelurytmi ei mennyt sekaisin.

OPISKELIJAT JA NUORET AIKUISET
TERVETULOA
KOTISEURAKUNTAAN!

P

aljon erilaista toimintaa opiskelijoille ja nuorille
aikuisille. Matalan kynnyksen tapahtumissa pääset helposti tutustumaan ihmisiin. Voit kysyä
lisää toiminnasta oppilaitostyöntekijöiltä. Kohtaamme
Jumalan ja toisemme, kasvamme uskossa ja Jumalan
tuntemisessa sekä palvelemme niillä lahjoilla, jotka
Jumala on meille antanut. Tule rohkeasti mukaan!
TAPAHTUMIA

3.9. klo 10-14 seurakunta fuksimessuilla yliopistolla.
6.9. klo 17 Lukuvuoden avajaismessu Rovaniemen
kirkossa ja striimattuna: youtu.be/BOVuP2e_bCI.

HAPPENINGS

Sept 3rd 10 am – 2 pm Freshmen Fair @ University
Campus.   Sept 9th 5 pm Opening Mass for Academic Year 2021-2022 @ Rovaniemi Church.

Lapin yliopiston Hiljainen huone: Lapin yliopiston
Hiljaiseen huone on juuri remontoitu ja jälleen avattu.
Hiljaiseen huoneeseen pääsee pääsisäänkäynnin vastapäätä
viistosti vasemmalla olevista ovista: ensin kivipuutarhaan, jonka
oikealla puolella on Hiljaisen huoneen sisäänkäynti.
Oppilaitospastori Milla Purosaloa voi tavata siellä tai
tarvittaessa muuallakin ja tapaamisen voi sopia vaikkapa
sähköpostitse: church.roi.campus@evl.fi

Joonalla ja Jarkolla on myös saamelaisia sukujuuria.
Tämä on avannut heille ovet saamelaisten joukkueeseen, joka on osallistunut vähemmistökansojen epävirallisiin MM- ja EM-turnauksiin.
- Saamelaisten joukkueessa on pelaajia Suomesta,
Norjasta ja Ruotsista. Viime turnaus oli eksoottisessa
Abhasiassa, Kaukasiassa, jossa ei tulisi matkailtua
omatoimisesti.
- Jalkapallo yhdistää kaikkia ihmisiä, oli joukkue tai
maa mikä tahansa.
Joona opiskelee Ounasvaaran ammattilukiossa, liikuntaneuvojan koulutus on Santasportissa ja lukion
opinnot Porokadulla.
- Opinnot ovat vaihtelevia ja monipuolisia. Opettajat suhtautuvat myös joustavasti opintojen ja harjoitusten aikataulujen yhteensovittamiseen, Joona
Lahdenmäki kiittelee.
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JUMALANPALVELUKSET
ROVANIEMEN KIRKOSSA

Messu su klo 10. Jumalanpalveluksia, tilaisuuksia ja
tapahtumia järjestetään kulloinkin voimassa olevin
turvallisuusmääräyksin. Kirkko avoinna 29.8.2021
asti   ma-pe klo 10-18, la-su klo 12-18. 5.9. klo 10
Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n 70-vuotiskirkkopyhä. 23.9. klo 19.30 messussa Tiina Haapsalo Lasten ja Nuorten Keskuksesta.
KORKALOVAARAN KAPPELISSA

29.8. klo 13 messu. 5.9. klo 13 messu ja kirkkokahvit. 12.9. klo 13 messu ja kirkkokahvit. 15.9.
klo 18–20 syyskauden avaustapahtuma kappelin
pihalla. Laulua, leikkiä, kahvia, makkaraa, hartaus.
19.9. klo 13 Lähetyspyhä / Merimieskirkon messu
ja kirkkokahvit. 26.9. klo 13 messu ja kirkkokahvit.
MUUROLAN KAPPELISSA

Messu klo 10 29.8. ja 5.9. sekä 19.9.

SEURAKUNNAN TAPAHTUMIA

OUNASJOKI

5.9. klo 11 messu Sinetän kappelissa ja kirkkokahvit.
12.9. klo 10 messu Meltauksen kappelissa ja kirkkokahvit. 12.9. klo 13 messu Maijasen kappelissa ja
kirkkokahvit. 19.9. klo 11 messu Sinetän kappelissa
ja kirkkokahvit.
YLÄKEMIJOKI

12.9. ko 10 messu Auttin kappelissa. 12.9. klo 12
sanajumalanpalvelus Viirin kappelissa. 26.9. klo 10
messu Auttin kappelissa. 26.9. klo 12 sanajumalanpalvelus Viirin kappelissa.
SAAREN-NAMMANKYLÄT

29.8. klo 18 Iltakirkko Aapakirkossa. 5.9. klo 11
messu Aapakirkossa. 5.9. klo 13 messu Jouttikeron
kappelissa. 12.9. klo 11 messu Aapakirkossa. 19.9.
klo 11 messu Aapakirkossa. 19.9. klo 13 messu Jouttikeron kappelissa. 26.9. klo 11 messu Aapakirkossa.

TÄRPIT ROVANIEMI-VIIKOLTA
Ma 6.9. klo 17 lukuvuoden avajaismessu
Rovaniemen kirkossa. Klo 19 Schubert – Melodian voimaa -konsertti Tavivaaran kappelissa.
Kaisa Kuula-Bullat, alttoviulu ja Raimo Holappa
piano. Ti 7.9. klo 19 RoiMu:n Virsi-ilta Rovaniemen kirkossa. Tuoreita virsisovituksia.
Vapaa pääsy. To 9.9. klo 19 Elvis Gospel -konsertti Rovaniemen kirkossa. Pe 10.9. klo 14
Pietarista Pariisiin – säveltäjäystävyyttä yli
rajojen -konsertti Rovaniemen kirkossa. Klo
16-21 Vaivaton vihkihetki Rovaniemen kirkossa. Su 12.9. klo 10 messu Rovaniemen kirkossa, mukana Seitakuoro, joht. Kadri Joamets.
Messun yhteydessä uusien työntekijöiden tehtävään siunaaminen. Suora lähetys RadioRovaDei. Klo 14 OMA-messu Rovaniemen kirkossa.

OUNASRINTEEN KAPPELISSA

29.8. klo 15 messu. 2.9. klo 18 Kappeli- ilta.
5.9. klo 15 messu. 19.9. klo 15 messu.

Katso kaikki musiikkitapahtumat takasivulta!
Rovaniemen seurakunnan

Lähetystyön tapahtumia

RYHMÄTOIMINTA
RAAMATTUPIIREJÄ

TANSSIA

Miesten raamattupiiri Korkalovaaran kappelilla parittomien viikkojen
torstaina klo 19. Korkalovaaran
merimieskirkkopiiri aloittaa syyskauden ma 13.9. klo 13 kappelissa.
Kokoontuu parittomilla viikoilla
maanantaisin. Naisten raamattu-,
rukous- ja keskustelupiiri aloittaa
syyskauden ti 7.9. klo 17 Helmikammarissa, Pohjolankatu 4. Huom
paikka! Kokoontuu parillisilla viikoilla tiistaisin.

Israelilaista kansantanssia Ounasrinteen kappelillla. Harjoituksiin tulevalta ei edellytetä aiempaa tanssikokemusta. Monet tansseista perustuvat
Raamattuun, joten tanssimme ovatkin rukousta ja ylistystä Jumalalle.
Mukaan rento liikkumiseen sopiva asu
ja vesipullo sekä avoin mieli. Noudatetaan turvavälejä ja maskisuositusta.
Harjoitukset järjestetään klo 11.3013 lauantaisin: 18.9., 2.10., 16.10.,
30.10., 13.11., 27.11. ja 11.12. Lisätiedot vapaaehtoistyöntekijä sirkka.juntunen@gmail.com  tai 040-5589091.
LÄHETYSTYÖ

Käsityökahvila kirkon kryptassa
joka toinen tiistai 14.9. alkaen klo
12-15.   Sisäänkäynti Vapaudentien
puolelta. Helmikammarin lähetyspiiri to 2.9. klo 10.30, ti 12.10. klo
11 ja to 4.11. klo 10.30.

Ollahan Herran hallus -medialähetyspäivä
lauantaina 28.8. klo 9-18
Korkalovaaran kappelilla.
Medialähetys Sanansaattajat lähettää
medialähetyspäivien ohjelmaa Seinäjoelta, jota voi seurata Korkalovaaran
kappelilla valkokankaalta. Seurakunta
tarjoaa kahvit ja ruokailun.
Paikan päällä kerätään kolehti/ vapaaehtoinen ruokamaksu medialähetystyölle.
Voit olla mukana osan päivää tai koko päivän.
Ohjelma: www.rovaniemenseurakunta.ﬁ/tapahtumat
Ilmoittautumiset tarjoilujen vuoksi 10.-26.8.
Paula Pyyhkälälle p. 040-6213628 tai paula.pyyhkala@evl.ﬁ

Retki hiippakunnan Pyhän Näköala -lähetystapahtumaan
Lauantaina 11.9.
Kairosmajalle Pyhätunturille.
Lähtö klo 7 kirkon parkkipaikalta,
paluu n. klo 18 samaan paikkaan.
Ota mukaan ulkoiluun sopivat kengät
ja vaatteet, pientä evästä.
Retken hinta 20 € sis. kuljetuksen, lounaan ja päiväkahvin.
Retkimaksu kerätään linja-autossa.
Ohjelma: www.rovaniemenseurakunta.ﬁ/tapahtumat
Ilmoittautuminen 10.-26.8. Paula Pyyhkälälle p. 040-6213628
tai paula.pyyhkala@evl.ﬁ

OMA-MESSUT
Rovaniemen kirkossa
kirkossa
Alkaen suRovaniemen
12.9. klo 14.00.
Messu

OMA-MESSUT

järjestetään
jokaklotoinen
alkaen su 12.9.
14 (Huom. sunnuntai.
muuttunut aika).
Messu järjestetään
joka ylistyksestä,
toinen sunnuntai.
OMA-messu
koostuu
opetuksesta
ja rukouksesta.
Lapsille
Olet lämpimästi
tervetullut mukaan!
OMA-messut toteutetaan
erikseen ohjelmaa.
Messunyhdessä
jälkeen
seurakuntalaisten kanssa.
tarjoilua ja yhdessäoloa. Messut
koostuu
ylistyksestä,
toteutetaanOMA-messu
yhdessä
seurakuntalaisopetuksesta, rukouksesta.
ten kanssa. Lapsille on erikseen ohjelmaa.
Messun jälkeen tarjoilua ja yhdessä oloa.

www.rovaniemenseurakunta.ﬁ
Olet lämpimästi
tervetullut mukaan!

www.rovaniemenseurakunta.ﬁ
www.rovaniemenseurakunta.ﬁ

HOX!
Koronavirusepidemiaan liittyvien turvallisuusohjeiden muutosten
johdosta tilaisuuksia saatetaan siirtää. Muutoksista tiedotetaan tilanteiden mukaan Rovaniemen seurakunnan kotisivuilla: www.rovaniemenseurakunta.fi, sosiaalisen median kanavissa, Radio RovaDeissä,
Uusi Rovaniemi -lehdessä ja Lapin Kansan seuratoimintapalstalla.
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MUSIIKKITOIMINTA
KONSERTTIKALENTERI
6.9. klo 19 Schubert – Melodian voimaa Tavivaaran
kappelissa. Kaisa Kuula-Bullat, alttoviulu ja Raimo
Holappa, piano.
7.9. klo 19 RoiMu:n Virsi-ilta kirkossa. Roimuavia
tuoreita virsisovituksia rovaniemeläiseltä RoiMu-yhtyeeltä. Vapaa pääsy.
9.9. klo 19 Elvis Gospel -konsertti kirkossa. Pääsylippu 20/15€.
10.9. klo 14 Pietarista Pariisiin – säveltäjäystävyyttä yli rajojen -konsertti kirkossa. Linda Hedlund, viulu, Elisa Järvinen, piano, Suvi Olavinen,
juonto ja lausunta. Pääsylippu 10€.
13.9. klo 19 Giampolo di Rosa - urkukonsertti kirkossa. Vapaa pääsy, käsiohjelma 10€.
25.9. klo klo 19 Syyssonetti – yksinlauluja -konsertti kirkossa. Riikka Jalkanen, Kati Kanto, Pasi
Räihä, Jaana ja Jorma Pulkkinen. Hannu Kanto, piano.
Säestys: Maie Kuusik. Pääsylippu 10€.
2.10. klo 18 Sulasolin Laulun ja soiton päivän -konsertti kirkossa. Lisätietoja seuraavassa Pääskyssä 29.9.

5.10. klo 19 Luovuuden lähteellä -poikkitaiteellinen ilta freskon äärellä kirkossa. Illan ohjelmassa
Rovaniemen kirkon freskon sanomaa ihastellaan
eri taiteen muotojen näkökulmasta. Mukana mm.
musiikkia, kuvataidetta, runoutta ja tanssia. Ilta on
osa Arktista Vimmaa -kaupunkifestivaalin tarjontaa.
Vapaa pääsy, suora lähetys Virtuaalikirkon lyhytlinkistä: bit.ly/3j9mP41

Sam Krausen muistokonsertti

Ranskalaisia säveliä
Su 5.9.2021 klo 18.00
Rovaniemen kirkossa
Konserttiin on vapaa pääsy

7.10. Isänmaallinen ilta -Lotat 100 -vuotta -konsertti kirkossa. Lapin sotilassoittokunta ja Lottien
perinneyhdistys.
8.10. klo 19 Ktesibios - Vesa Hoikan urkuteoksen
kantaesitys kirkossa. Vapaa pääsy. Suora lähetys Virtuaalikirkon lyhytlinkistä: bit.ly/3gkEeoL
10.10. klo 15 Kaukaa tähän hetkeen – runon ja
musiikin -konsertti Ounasrinteen kappelissa. Ulla ja
Mauri Miettunen, kolehti.
24.10. klo 15  Elämän lähde, Rovaniemen kirkon
ja freskon 70-vuotisjuhla kirkossa. Kanttori Joona
Sarasteen säveltämää musiikkia freskon innoittamana. Seurakunnan kuorot ja soitinyhtye. Suora
lähetys Virtuaalikirkon lyhytlinkistä: bit.ly/2WhciuA

KUOROJEN SYKSYN ALOITUKSET:

Rovaniemen kirkkokuoro to 2.9. klo 13-14.30 kirkossa, Sari Alakulppi.
Tuomaskuoro to 2.9. klo 16.30-18 seurakuntakeskuksessa, Maie Kuusik.
Kamarikuoro Ave to 2.9. klo 18.30-20 seurakuntakeskuksessa, Joona Saraste ja Maie Kuusik.
Gospelkuoro Spring of Joy to 16.9. klo 16.30-18
kryptan kappelissa, Tarja Alakörkkö-Perkkiö.
Naiskuoro Gaissa, aloitus elokuussa, lisätietoja johtava kanttori Sari Alakulppi.
Vanhan musiikin yhtye Gaudium kirkossa, lisätietoja kuoron aloituksesta: Maie Kuusik.

VAIVATON VIHKIHETKI PE 10.9.2021
KLO 16-21 ROVANIEMEN KIRKOSSA

T

apahtuma tarjoaa mahdollisuuden avioliiton
solmimiseen vaivattomasti.
Sen suosio perustuu järjestelyjen helppouteen aidosta tunnelmasta tinkimättä. Kaikki on valmiina hääkakkua myöten.
Vihkimiseen ilmoittaudutaan varaamalla vihkiaika
kirkkoherranvirastosta: 016-3355200.
Kirkossa vihitään rippikoulun käyneet seurakuntien jäsenet, lisätietoja kirkkoherranvirastosta.

Esteettömyystodistus oltava
7 päivää ennen vihkimistä:
www.esteidentutkinta.fi

Tyttökuoro Lumitähdet ke 1.9. klo 17-18 seurakuntakeskuksessa, Päivi Hintikka.
Lapsikuoro Valonlähde to 2.9. klo 17-18 Ounasrinteen kappelissa, Ruusu Tervaskanto.
Lasten gospel-yhtye Valopeili to 2.9. klo 18-19.30
Ounasrinteen kappelissa, Ruusu Tervaskanto.
Muskarikuoro (n. 5-7-v.) to 2.9. klo 17-18 Ounasrinteen kappelissa, Sanna Koivuranta-Virtanen.
Muskariryhmät kryptassa arkipäivisin alkaen 23.8.,
Sanna Koivuranta-Virtanen.
Lisätietoja voit kysyä kanttoreilta sähköpostitse:
etunimi.sukunimi@evl.fi
SYKSYN VIRSIPIIRI AAPAKIRKOLLA

Torstaisin klo 18. Vetäjät: Ritva-Elina Pylväs ja
Tiina Ronkainen. Alueen vapaaehtoistoimintaa.
Kokoontumiset: 9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11.,
18.11., 2.12., 16.12.

