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”Jo joutui
armas aika ja
suvi suloinen!”

Elämää ja tarinoita
seurakunnastasi
Teemana suvivirren sunnuntai | sivu 7
Samana päivänä on pyhän
kolminaisuuden juhla!

seurakunnan Taidetoimikunta | sivu 4 - 5
Taidetoimikunnan jäsenet vierailivat
seurakuntakeskuksessa.

English summary | page 3
Holy Trinity Day: May 30th.

pääkirjoitus | sivu 2
Mikä paikka uskonnolle.
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PÄÄKIRJOITUS

ILARI KINNUNEN | VT. KIRKKOHERRA

SISÄLLYS

NUMERO 3 / 2021

4-5..........HAASTATTELUSSA seurakunnan uusi

taidetoimikunta. Toimistot muuttavat
Rauhankadulle elokuun lopussa. Remontti
seurakuntakodilla alkaa kesäkuussa.

6.............E-RUKOUSAAMIAINEN: Kriisit ja johtajuus.
7.............TEEMA: pyhän kolminaisuuden päivä

ja suvivirren sunnuntai 30.5.2021.

8.............LAPSET kertovat kesästä ja koulupolut

siunataan elokuussa.

9.............ASKARTELUSIVULLA kattausvinkkejä ja

koristeita kevään sekä kesän ulkoilmajuhliin.

10...........RESEPTISIVULLA Voileipäkakun helpompi

serkku ja gluteeniton suklaakakku.

11...........KRISTITTY KUMMI Heidi Liikala.

MIKÄ PAIKKA USKONNOLLE
Olisi mielenkiintoista tietää, minkä verran rovaniemeläiset
kiinnittävät huomiota uskontoon.

N

”Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa
ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä
kenenkään ennakolta estämättä.” Sananvapaus ei ole
rajaton. Sama perustuslaki kieltää syrjinnän ja pyrkii
turvaamaan yhdenvertaisuuden. Muun muassa kansanryhmää vastaan kiihottaminen on rangaistavaa.

K

R

V

älillä näyttää, että uskonto halutaan häivyttää
yhteiskunnasta. Uskonnollisten näkemysten
tunteminen on kuitenkin tärkeää. Jos emme
tunne toistemme uskonnollisia näkökantoja, tunnemme vain pintapuolisesti. Ennakkoluulot nousevat
silloin herkästi hallitsemaan. Tuntemalla toisemme
pystymme paremmin rauhalliseen yhteiseloon. Raamattu antaa yksinkertaisen neuvon: ”Jos on mahdollista ja jos teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien
kanssa.” (Room. 12:18) Edelleen tarvitaan uskonnonopetusta ja katsomusten välistä dialogia.

K

ansanedustaja Päivi Räsäsen saama syyte kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sai monet
pysähtymään. Asiassa puhutaan suurista periaatteista. Erilaisia uskonnollisia mielipiteitä tulee aina
olemaan. Perustuslain mukaan ”jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus. Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa
uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua
tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan.”
(§11) Nyt on kysymys siitä, millä tavalla on oikeus
ilmaista uskonnollinen vakaumus. Perustuslakiin on
kirjattu myös jokaisen oikeus sananvapauteen (§12):

konfirmaatio ja kirkkohäät ovat upeita
juhlan aiheita.

14...........APUA JA TUKEA; Seurakunnan

verenluovutusryhmä VerenPisarat,
diakonian yhteystiedot, keskusteluapuja.

15...........RIPARIT 2021 -ohjeistusta & Riparit 2022

ykyisessä mediatulvassa voi elää jonkin verran kuplassa omien mielenkiintojen mukaan.
Itsestäni tuntuu, että uskontoon liittyviä uutisia tulee vastaan melko paljon. Joku toinen saattaa
ajatella, ettei uskonto juuri näy, eikä sillä välttämättä
ole hänelle suurta väliä.

irkolla on joskus ollut yhteiskunnassa lähes
hallitseva asema, mutta ei kuitenkaan aina ja
kaikkialla. Jeesuksen ympärille syntynyt liikehdintäkin oli suhteellisen pientä. Raamatullisten
ihanteiden näkökulmasta kirkon valta-asema voi olla
ongelmallinen. Kirkon merkitys ihmisten mielissä ei
saisi yhdistyä suuruuteen ja valtaan. Kirkon on hyvä
pysyä tasolla, johon kaikki yltävät. Jeesuksen esimerkin tavoin meidän on tehtävä työtä nöyränä hakeutuen kaikenlaisten ihmisten seuraan. Kohtaaminen
on yhtä tärkeä riippumatta siitä, onko lähimmäinen
yhteiskunnallisesti korkeassa vai matalassa asemassa.
Ovathan kaikki Jumalankin edessä samalla viivalla.
Meidän tulee vaikuttaa sisällöllä. Jos joku vakuuttuu
sanoman aitoudesta, se on Jumalan työtä hänessä.

12-13......MIKSI KUULUN SEURAKUNTAAN,
OSA 3: Kirkko on juhlijan valinta. Kaste,

äsäsen tapauksessa tullaan punnitsemaan
sanoja. Oikeusvaltiossa on välttämätöntä, että
tutkinta perustuu todella lausuttuihin tai kirjoitettuihin sanoihin, eikä mielikuviin tai väitteisiin
niistä. Sen jälkeen oikeuslaitos joutuu pohtimaan,
millaisia merkityksiä sanavalinnat synnyttävät ja
missä tarkoituksessa ne on lausuttu.

Y

leisenä periaatteena on tärkeää, että puheistamme on kuultavissa kunnioitus toista kohtaan ja myös lain takaamia oikeuksia kohtaan.
Ennen liberaalit saattoivat kärsiä siitä, että yleistä
mielipidettä hallitsi konservatiivinen totuus. Nykyisin saattavat konservatiivit olla altavastaajina. Olisiko järkevintä, että hyväksymme ja tunnustamme
erilaisten katsantokantojen olemassaolon. Valtavirratkin muuttavat muotoaan historian kulussa. Ajasta
riippumatta eri mieltä olevien pitäisi olla mahdollista
kunnioittaa toisiaan ja kyetä keskustelemaan asioista
rakentavasti. Tämä on mielestäni tila, jota edellä mainituilla laeilla tavoitellaan.

O

n mielenkiintoista, että Raamatun sana on
pysynyt samana läpi aikojen ja erilaisten virtausten. Erilaisia tulkintoja siitä on kyllä loputon määrä. Moni pitää sitä yhtenä kirjana muiden joukossa, mutta moni (minä mukaan lukien) ottaa sen
edelleen vakavasti omaa elämää rakentaessaan.

Toivotan jokaiselle
Pääskyn lukijalle hyvää
ja siunattua kesää!

jälki-ilmoittautuminen. Norvajärvellä
uudet kuutiotuolit leiriläisille!

16.............HAUTAINHOIDOSTA ja Tavivaaran kuljetukset.
17...........PRO GRADU Krista Heikkisen tutkielma

saattohoidosta.

18...........YV 2021: Yhteisvastuukeräyksen kaikki eri

lahjoitusmuodot, myynnissä YV-tuotteita.

19...........PIIRUSTUSKILPAILUN VOITTAJAT

Lotte Aaltonen, Samuel Koppström ja
Piitu Kylmäaho.
20-21......TUTUKSI JA HENGELLINEN AJATUS

Ville Järvinen, Jan Pohjonen,
Johanna Ahvenainen, Lauri Mäenalanen,
Aino Riihimäki.
22-23......KUNTAVAALIEHDOKKAITA
24.............KAATUNEIDEN MUISTOPÄIVÄ Rovaniemellä.
25-27......KESÄALLAKKA JA TAPAHTUMIA
28...........MUSIIKKISIVULLA Pyhää Kolminaisuutta

juhlistava Punctumin konsertti, muita
tilaisuuksia sekä suvivirsitempauksesta.
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TOIMITUKSELTA
PÄÄSKY SIIVITTÄÄ KEVÄÄN
KESÄKSI SUVIVIRREN
SÄESTYKSELLÄ!

K

evään ja kesän leirit ovat alkaneet (etukannessa,
sivuilla 8, 25, 27). Rovaniemen seurakunnan
uuden taidetoimikunnan tehtävä on taideteosten sijoittelu ja valinnat remontoituihin tiloihin (s.
4-6). Tänä vuonna suvivirren sunnuntai ja pyhän kolminaisuuden päivä ovat molemmat 30.5. (s. 7). Lapset
odottavat kesää ja perheet koulupolkujen siunaamista
elokuussa (s. 8). Vielä ehtii valmistella kevään ja kesän
ulkoilmajuhliin koristeita, kattauksia sekä helppoja
herkkuja (s. 9-10). Tietoa Rovaniemen suurimmista
puistoalueista eli hautainhoidosta ja kesäkuljetuksista
(s. 16). Kirkon ja seurakunnan jäsenyys on juhlava
valinta (s. 12-13)! Yhteisvastuukeräys on käynnissä
syksyyn (s. 18-19). Uusista työntekijöistä ja kesätyöpaikoista kerrotaan sivuilla 20-21. Kevätkesä-Pääsky
on jälleen myös kuntavaalilehti (s. 22-23).

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
25.8.2021 | Aineistopäivä 9.8.2021.

English Summary
CHURCH WEDDINGS ARE AFFORDABLE!

ARTS COMMITTEE
SUPPORTS LOCAL CULTURE
The church board founded an arts committee consisting of
assistant professor Kalle Lampela, lecturer Tom Engblom and lecturer Anniina Koivurova as well as vicar
Ilari Kinnunen and Rovaniemi parish administration
manager Antti Jääskeläinen. Timo Kotilainen and
Raija Kivilahti from the church board are also members
of the arts committee.
“I hope that the art and works which have been in the
parish centre before will serve and bring joy to the parish
members and employees. I hope that new works will support our talented artists nearby, even from Rovaniemi. We
want to support local culture. First-rate work has been done
here and I am especially happy with the light, space and
cleanliness in the congregation hall,” Raija Kivilahti praises.
The task of the arts committee is to map out the current
artwork in the parish centre and congregation home and
make a proposal to the church board for relocating them.
“I belong to the church and the parish” part 3: The church
is a befitting choice for celebrations
Christenings, first communions and church weddings are
brilliant causes for celebration. A member of the church can
have a festive church wedding – though small, during the
pandemic. Church members can have a christening for their
child and a young person or adult can have a confirmation
celebration in the church. During the pandemic, outdoor
celebrations in the spring and summer have been both popular and recommended. A child can be christened at home,
but christenings in a church, chapel or congregation hall
have become more popular.
Confirmation school before first communion lasts a total
of six months and during this time, the confirmand takes part
in parish activities. In the confirmation school, questions
about faith and life are pondered both alone and together.
Often in Finland, the confirmation school is attended in the
year one turns 15. Out of Finnish 15-year-olds, each year
over 80% attend confirmation school. Attending confirmation school is voluntary.

Church weddings can be large or small – the main thing is
that they suit the wedding couple. A church wedding can
be held in the church, but the place can also be decided
freely. For the smallest weddings, it is enough to have the
wedding couple, a priest and two witnesses. The church
wedding can be officiated by a priest   from the Finnish
Evangelical Lutheran church or the orthodox church. The
right to officiate weddings is also granted to some other
religious communities. In the Finnish Evangelical Lutheran
church, married couples are members of the church who
have gone to confirmation school. A religious wedding can
also be officiated for a couple where one is a member of the
Evangelical Lutheran church and the other is a member of
some other Christian church or Christian denomination in
Finland or abroad.

GET TO KNOW:
Ville Järvinen – The parish vicar of Sievi came to
Rovaniemi as the regional chaplain of the city centre. “The
position of regional chaplain for the city centre sounded
interesting based on its description. Especially church services are very important to me personally. As a chaplain, I
have the opportunity to
develop church services
on a parish level. The
opportunity to work in a
large parish in a central
position to develop the
parish was what made
me want to apply to
work in Rovaniemi.”
Ville Järvinen began
his work in Rovaniemi
in the beginning of April
and has tried to use as
much time as possible
to encounter people.
www.rovaniemiparish.blogspot.com

Arts committee.

Pyhän kolminaisuuden
päivän rukous
Pyhä, kolmiyhteinen Jumala.
Sinä olet lahjoittanut meille uskon,
niin että voimme tunnustaa sinut,
Isä, Poika ja Pyhä Henki, ainoaksi
todelliseksi Jumalaksi. Pidä meidät
tässä uskossa ja varjele kaikesta,
mikä estää sinun työtäsi meissä.
Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme kautta, joka
sinun ja Pyhän Hengen kanssa
elää ja hallitsee aina ja ikuisesti.

Rovaniemen seurakunta sosiaalisessa mediassa

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

-

Pääsky

-

4

HAASTATTELUSSA

SEURAKUNNAN TAIDETOIMIKUNTA

Seurakuntakeskuksen peruskorjauksen keskellä Kalle Lampela, Tom Engblom, Kalle Kenttälä, Raija Kivilahti, Anniina Koivurova, Timo Kotilainen, Antti Jääskeläinen ja Ilari Kinnunen.

SEURAKUNTAKESKUKSEN
PERUSKORJAUS TYÖLLISTÄÄ
30 IHMISTÄ
Rovaniemen seurakuntakeskuksen peruskorjausremontti aloitettiin elo-syyskuun vaihteessa viime
vuonna. Kirkkoherranvirasto ja alueellinen keskusrekisteri, talous- ja hallintotoimistot, hauta- ja puistotoimen sekä diakonian, it-hallinnon ja viestinnän työntekijöiden tilat muutettiin Koskikadun ja Valtakadun
kulmaan. Paluumuutto tapahtuu elokuussa 2021, kun
remontti on valmistunut.
- Tässä vaiheessa tehdään lähes kaikkia töitä, ulkopuolen tehtäviä, julkisivumuurauksia ja ikkunoiden
asennuksia. Vesikaton päällysrakenteiden ja katosten tekemiset alkavat. Sisäpuolella tehdään lattiatasoituksia ja ovien karmeja, kiinteistöpäällikkö Kalle
Kenttälä kuvailee.

Parin kuukauden kuluttua
remontti alkaa valmistua.
- Toistaiseksi näyttää siltä, että hommat ovat menneet
hyvin myös urakoitsijan näkemysten mukaan. Peruskorjaushankkeissa tapahtuu ainakin pieniä yllätyksiä,
joissa suunnittelijat ovat kyllä olleet hyvin mukana ja
löytäneet heti ratkaisut miten edetä.
Seurakuntakodin peruskorjausurakka alkaa kesäkuussa 2021 ja päättyy tammikuussa 2022.
Rovaniemen seurakunnan suurimmat
investoinnit 2020-2022:
Seurakuntakeskuksen peruskorjaushanke
5,1 miljoonaa euroa.
Seurakuntakodin peruskorjaushanke
2,2 miljoonaa euroa.
Krematorion rakennushanke 1,3 miljoonaa euroa.

Krematorion
tuhkauslaitteistohankinta
on päätöksessä
Rovaniemen seurakunnan hauta- ja kiinteistötoimen
johtokunta teki 27.4.2021 krematorion tuhkauslaitteistosta uuden hankintapäätöksen. Päätös on saanut
lainvoiman. Päätöksessä johtokunta vertaili vuonna
2020 saadut tarjoukset uudelleen sen jälkeen, kun
saatuihin tarjouksiin oli tehty markkinaoikeuden
edellyttämät lisäykset ja tarkennukset.
Krematoriorakennus on tarkoitus yhdistää Tavivaaran siunauskappeliin yhdyskäytävällä. Tuhkauslaitteistohankinnan ratkaisun jälkeen krematoriohankkeessa ryhdytään kilpailuttamaan krematorion
rakennushanketta.
Krematorio valmistuu vuoden 2022 kesällä.
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TAIDETOIMIKUNTA
EDISTÄÄ KULTTUURIA
Taidetoimikunta vieraili seurakuntakeskuksen rakenteilla olevissa tiloissa.
Teksti Noora Hietanen | Kuva Jouni Hagström

K

irkkoneuvosto perusti seurakunnalle taidetoimikunnan, jonka jäseniksi valittiin apulaisprofessori Kalle Lampela, lehtori Tom Engblom
ja amanuenssi Anniina Koivurova sekä vt kirkkoherra
Ilari Kinnunen ja hallintojohtaja Antti Jääskeläinen.
Lisäksi kirkkoneuvosto nimesi jäsenistään taidetoimikuntaan Timo Kotilainen ja Raija Kivilahden.

”Taide on aina
esittävää jollain tavalla.
- Tom Engblom
- Toivottavasti taide ja työt, joita seurakuntakeskuksessa on ollut aiemmin, palvelevat ja ilahduttavat seurakuntalaisia ja työntekijöitä. Uusien toivon
tukevan meidän laadukkaita taiteentekijöitä lähelläkin. Täällä on tehty laadukasta ja hyvää työtä, erityisen ilahtunut olen seurakuntasalin valosta, avaruudesta ja puhtaista tiloista, Raija Kivilahti kehuu.
Taidetoimikunnan tehtävänä on kartoittaa seurakuntakeskuksen ja seurakuntakodin nykyiset taideteokset ja tehdä kirkkoneuvostolle esitys niiden uudelleensijoittamisesta.
- Taidetta lähdetään tänne sijoittamaan ja suunnittelemaan, joten tietenkin rakennuksen sokkeloisuus

Kuvia seurakuntakeskuksen remontin etenemisen vaiheista.

korostuu tässä vaiheessa. Mutta on tässä hahmottunut
muutama selkeä kohde, johon voidaan sijoitella sekä
suunnitella hankintoja, Kalle Lampela kommentoi.
Taidetoimikunta esittää myös ehdotuksen uuden
taiteen hankkimisesta seurakuntakeskukseen ja seurakuntakotiin.
- Tosi mielenkiintoista työtä taidetoimikunnassa,
koska prosenttitaide on ollut vähissä määrin esillä
ja nyt alkaa olla avauksia tässä asiassa, mikä on aina
kiinnostavaa. Äkkiseltään omana työpaikkana ajatellen tämä tila tuntuisi aika sokkeloiselta ja matalalta,
Tom Engblom arvioi.

Mitä on prosenttitaide?
Prosenttiperiaatteella mukaan noin sadasosa rakennushankkeen kustannuksista käytetään taidehankintoihin. Periaatetta voivat toteuttaa kunnat, valtio,
yhteisöt ja yritykset omissa rakennus- ja korjaushankkeissaan. Prosenttitaidetta on rakennusten sisä- ja
ulkotiloissa sekä piha-alueilla, puistoissa sekä katujen ja teiden varsilla.
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VASTUUNKANTAJAT VERKOSTOITUVAT

VAHVAT VERKOSTOT LAPIN ETU KRIISEISSÄ
Rovaniemen seurakunnan 17.5. e-rukousaamiaisen aiheena kriisijohtaminen,
johon johdatteli kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä.

P

aneelikeskustelun aiheesta alustivat kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio, kirkkoherra Ilari
Kinnunen, infektioylilääkäri Markku Broas,
toimitusjohtaja Tuulia Tykkyläinen, rehtori Riitta
Rissanen ja piispa Jukka Keskitalo. Tilaisuuden
suunnittelusta ja järjestelyistä vastasi yhteisen seurakuntatyön kappalainen Heini Kesti.

JOHANNA OJALA-NIEMELÄ: Pandemian ja kaikkia
koskettavan kriisin lisäksi kohtasin henkilökohtaisen
kriisin. Olen palaamassa nyt onneksi joulukuisen leikkauksen jälkeen työhön. Kiitokset rukouksista, joita
on rukoiltu puolestani haastavassa elämäntilanteessa.
ULLA-KIRSIKKA VAINIO: Kriisi on aina äkillinen
ja yllättävä. Tilannekuvan hahmottaminen yhteistyössä on tärkeintä. Arvot ovat ratkaisevia sekä se,
että tietää mitä ja keitä johdetaan. Oikean reitin
valinta on usein vaikeaa. Paineistetussa tilanteessa
on usein tarjolla ristiriitaisia tietoja. Luottamus on
äärettömän tärkeää ja se harvoin synnytetään kriisin
aikana. Aloitin kaupunginjohtajana aikana, jolloin oli
toukokuussa 2020 pahin tulvaviikko käynnissä ja
koronapandemian aiheuttama sulku päällä. Ihmisten
kestokyky on ollut koetteella, mutta toiminut erityisen hyvin Rovaniemellä. Lapissa on totuttu selviytymään kiperissäkin tilanteissa. Hyvästä yhteistyöstä
on ollut hyötyä kuin myös vapaammasta pandemian
takia rajoittamisesta, jonka vuoksi Rovaniemi on ollut
eräs maailman parhaista alueista. Etäjohtaminen on
aiheuttanut haasteita, mutta siitäkin on selviydytty.
ILARI KINNUNEN: Monenlaisista maailmanhistorian
kriiseistä on selviydytty. Kriisistä kertoo kuvaavasti

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: www.bit.ly/38dr8Wy

”Jo yli 500 tilaajaa!”

kohta profeetta Jeremian kirjasta (29:7), kun kansat
joutuivat Babyloniaan pakkosiirtolaisiksi. Profeetta
Jeremia lähetti Jerusalemista kirjeen vielä elossa
oleville pakkosiirtolaisille, jotka Nebukadnessar oli
vienyt Jerusalemista Babyloniaan: ”Rakentakaa taloja
ja asettukaa niihin asumaan. Istuttakaa puutarhoja
ja nauttikaan niiden hedelmistä… Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt.
Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on
teidänkin menestyksenne.” Missä me kristityt olemmekin, tehtävämme on toimia oman kaupunkimme
hyväksi ja muodostamme yhteisön. Rovaniemen kaupunki ja yhteiskuntamme olisi tyhjä ilman kirkkoa ja
seurakuntaa, joihin molempiin on turvauduttu eri
tavoin korona-aikoina.
MARKKU BROAS: Käynnissä olevaa pandemiaa vastaava tilanne on ollut noin 100 vuotta sitten niin
sanotun espanjantaudin tarttuessa ihmisryhmistä toiseen kansainvälisestikin. Jaettu asiantuntijuus ja viestinnän tärkeys näkyvät kriiseissä. Medialla on ollut
valtavan iso rooli tiedon jakamisessa ja se korostuu
kriisiaikoina. Pitää muistaa tehdä johdonmukaisia linjauksia ja viestiä niistä samalla tavalla kaikkialla sekä
eri osapuolille.
TUULIA TYKKYLÄINEN: Koronasta huolimatta olisi
erittäin tärkeää saada kotimaiset matkailuyritykset ja
-elinkeinot säilymään sekä toimimaan elinvoimaisesti.
Kaikkialla huolehditaan turvallisuudesta ja terveydestä
tarkasti. Toivottavasti saamme matkailualan toiminnan
samaan tilanteeseen kuin ennen pandemiaa.

Ilmoitustilaa voit varata
myös seurakuntalehdestä
Lähetä valmis mainos tai pyytää ilmoitusvalmistusta
Kotimaa Oy:n taittopalvelusta. Yhteystiedot löydät
seurakunnan mediakortista. Mainoksen voi ostaa
yksi ilmoittava taho yhteen numeroon kerrallaan ja/
tai toistuvana useampaan numeroon.
Lehti ilmestyy 6 krt vuodessa. Lisäksi lehteä jaetaan
telineisiin 6 eri jakopaikassa
sekä nettiversiona seurakunnan some-kanavissa.

”Painosmäärä
28 500 kpl.”
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TEEMANA

SUVIVIRREN SUNNUNTAI JA HELUNTAI

Pienryhmissä keskusteltiin
seuraavista aiheista:
Millaisia keinoja työn merkityksellisyyden
lisäämiseksi voisi esihenkilöillä olla poikkeusaikana?
Miten valtiovallan saisi ymmärtämään
pienyrittäjiä ja yksinyrittäjiä erityisesti Lapin
alueella ja mitä keinoja tähän voisi löytyä?
Mistä riittävästi aikaa, kun kriisi tulee; mistä voi
olla valmis vähentämään, jotta aikaa jää kriisistä
seuraavien asioiden hoitamiseen?
Miten työyhteisöissä etätyön kasvaessa voi lisätä
keinoja yhteisöllisyyden tueksi ja miten tuemme
”anna aikaa ajatella” -johtamiskulttuuria
asiantuntijatyössä?
Kuinka tiedonsaanti ja jakaminen varmistetaan
kriisiaikana; miten johtoryhmä pysyy
motivoituneena kriisin aikana?

RIITTA RISSANEN: Mieleen painuva tilanne oli

yhteiskunnallisen sulkutilan alkaminen vuoden 2020
maaliskuussa. Kaikki odottivat ohjeita uudessa tilanteessa, jossa on johdon tehtävä huolehtia henkilöstön ja opiskelijoiden turvallisuudesta. Kaikesta on
onneksi selvitty. Luovuus ja luonto toimivat voimanlähteinä vaikeissa vaiheissa.
JUKKA KESKITALO: Valmiuspäällikön tehtävät olivat minulle jo tuttuja, mutta tilanne on ollut hyvin
erityislaatuinen. Tehtäväni on ollut toivon sanoman
välittäminen ja henkisen kriisin kestäminen. Kirkossa
korostuu henkisen kestävyyden viestien välittäminen.
Ison Oulun hiippakunnan 62 seurakunnan valmiudet
ovat hyvin erilaiset. Hiippakunnasta on lähetetty yli
40 ohjeistusta vuoden aikana seurakuntiin. Tehtävä
on myös tsempata, sillä rajoitukset ovat vaatineet
työntekijöiltä digiloikan toteuttamisen sekä paljon
joustamista ja sopeutumista.

Katso paneelin tallenne lyhytlinkistä:

www.bit.ly/3hKaSlg
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!

SUVIVIRREN SUNNUNTAI JA HELLUNTAI
Suvivirren sunnuntai on 7. sunnuntai pääsiäisestä ja tänä vuonna helluntain jälkeinen
sunnuntai eli pyhän kolminaisuuden juhla ovat samaan aikaan 30.5.

Suvivirren sunnuntai

Salattu Jumala

Suvivirsi on osa suomalaista kulttuuriperinnettä ja
monille siirtymäriitti keväästä kesään. Kuluvan vuoden poikkeusoloissa virsi soi erityisesti verkossa,
mutta myös parvekkeilla, pihoilla ja luokkahuoneissa.
Arkkipiispa Tapio Luomalle Suvivirsi palauttaa
mieleen tärkeitä muistoja kouluajoilta ja alkavasta
kesälomasta.
- Virren sanat kannustavat luottamaan Jumalan johdatukseen sekä kunnioittamaan luontoa ja kiittämään
sen Luojaa, Tapio Luoma kommentoi.
Kriisivirsi! Alun perin Suvivirsi ei liittynyt kouluun,
lakkiaisiin ja kevättodistuksiin. Virsi syntyi poikkeusoloissa keskellä 1600-luvun lopun nälkävuosia.
- Suvivirren sanat ovat syntyneet puutteen ja hädän
keskellä. Ne muistuttavat, miten riippuvaisia olemme
luonnosta ja sen antimista, jotka ovat Jumalan lahjaa.
Silti virressä on valoisa sävy. Se vahvistaa toivoa ja
luottamusta, että kesä tuo mukanaan uutta kasvua ja
elämää, arkkipiispa arvioi.

Läntisessä kirkossa määrättiin vuonna 1334, että helluntain jälkeistä sunnuntaita vietetään Pyhän Kolminaisuuden juhlana. Pyhäpäivän sanomassa kiteytyy
kirkon opetus Jumalan kolmiyhteisyydestä. Pyhän
Kolminaisuuden päivä on uskontunnustuksen päivä.
Raamatuntekstit puhuvat Jumalan salatusta olemuksesta, joka ylittää kaiken ihmisymmärryksen. Jumala on yksi, mutta hän on ilmoittanut meille itsensä
Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä. Hän vaikuttaa
Luojana, Lunastajana ja Pyhittäjänä. Usko ei käsittele
Jumalan olemusta tiedollisesti eritellen vaan ihmetellen, ylistäen ja hänen armotekojaan julistaen.

Lisätietoja suvivirsitempauksesta musiikkisivulla 24
eli takakannessa! Lähde: www.evl.fi/uutishuone

Lisätietoja Punctumin Pyhää Kolminaisuutta juhlistavasta konsertista 27.5. Korkalovaaran kappelissa
musiikkisivulla 24!
www.kirkkovuosikalenteri.fi
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LAPSET JA PERHEET

KOH-TA AL-KAA KOU-LU. SE ON I-LOI-NEN A-SI-A.
HALUAMME SIUNATA SINUT KOULUTIELLE.

Kerholaisten kesäisiä piirustuksia.

MITÄ SINÄ AIOT
TEHDÄ KESÄLLÄ?
Monilla on varmasti jo kovasti suunnitelmia erilaisista puuhasteluista. Kysyimme päiväkerholaisien ajatuksia kesästä. Kerholaiset ovat 2-6-vuotiaita.
Mitä aiot tehdä kesällä?
Mie aion olla kesäkengillä.
Hyppään veteen rannalla.
Menen uimakouluun.
aioin pyöräillä.
Ammun vesipyssyllä.

VOIT VALITA SOPIVAN TILAISUUDEN SEURAAVISTA:
SU 8.8. MUUROLAN KAPPELI KLO 13
SU 8.8. KORKALOVAARAN KAPPELI KLO 16
SU 8.8. SINETÄN KAPPELI KLO 13
SU 8.8. OUNASRINTEEN KAPPELI KLO 18
MA 9.8. ROVANIEMEN KIRKKO KLO 17 JA 18
TI 10.8. ROVANIEMEN KIRKKO KLO 17JA 18
KAIKKIIN TILAISUUKSIIN MAHTUU MAX. 50 HLÖ,
TAI ELOKUUSSA SALLIMA VÄKIMÄÄRÄ.
SAAT LAHJAKSI IHAN OMAN RAAMATUN.
ILMOITTAUDU AIKUISEN KANSSA OSOITTEESSA
https://urly.fi/23W2
JA VALISE TEILLE SOPIVA TILAISUUS 5.8.2021 MENNESSÄ.

LISÄTIETOJA LAPSI- JA PERHETYÖN TOIMISTOSTA
P. 040 653 8415

Mikä kesässä on parasta?
Saa olla varpasillaan nurmikolla.
Koska on kukkia yleensä nurmikolla.
Pyöräily.
Saa leikkiä nurmikolla.
Saa syödä mehujäätä.
Saa Sirpa-mummon luona syödä jätskiä.
Koska tulee jäätelöauto.

Väritä Juho Rinteen piirtämä kesäkuva Pääskysistä.
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ASKARTELUSIVU

VALMIINA KESÄN JUHLIIN!

KORISTELUJA, KATTAUKSIA
KESÄN ULKOILMAJUHLIIN
Pienellä budjetilla saa kauniit koristeet juhlapöytään tai muistoksi vieraille

Värikkäiden maljakoiden
ja lyhtyjen ohje
TARVIKKEET:

vanhoja hillopurkkeja ja lasipulloja
maaleja
värillistä kontaktimuovia

Kiitosrasioiden ohje
TARVIKKEET:

tulitikkuaskeja
kirjontalankaa
kauniita papereita
liimaa
Liimaa tulitikkurasian päälle vyöte. Leikkaa
koristepapereista myös pikkuisia salmiakinmuotoisia viirejä, taita kahtia ja liimaa
ne langoista kieputettuun nauhaan. Piilota
viirinauha karkin kanssa rasiaan. Karkin
voit korvata käsin kirjoitetulla kiitosrunolla
tai -viestillä.

Lautasliinojen pidikkeiksi
puiset pyykkipojat
Jos ulkojuhlissa on turvavälein suunniteltu istumajärjestys tai jos osallistujat haluavat merkitä oman paikkansa
tai vaikkapa kahvikuppinsa, heille voi
askarrella omalla nimellä varustetut merkit puisista pyykkipojista.
Nimetyt pyykkipojat toimivat myös lautasliinojen taitteiden pidikkeinä ulkoilmajuhlien kattauksissa.

Maalaa lasipurkeista toisiinsa sopivia maljakoita. Sisältä maalatut pullot ja purkit kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen juhlaa. Maaliksi
käyvät kaikki sisämaalit. Pese pullo tai purkki
hyvin. Valuta sen sisälle maalia (0,5 dl). Pyörittele maali tasaisesti sisäpintaan. Lisää maalia
tarvittaessa. Kieputtele jonkin aikaa kuivumisen alussa, jotta maali ei pakkaannu yhteen
kohtaan. Anna kuivua useampi päivä ennen
käyttöä. Laita kukkia varten lasi tai muki purkin sisälle. Purkkiin voi laittaa myös tuikku- tai
lyhtykynttilän. Tarralla ja teipeillä saat maljakoista viimeisteltyjä piilottamalla kierteet tarran tai teipin alle.

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

-

Pääsky

-

10

RESEPTISIVU

VINKKEJÄ KESÄKAUDEN ULKOILMAJUHLIIN

VOILEIPÄKAKUN SERKKU

(6 annosta)

POHJA

VIIMEISTELYYN

50 g voita
250 g saaristolaisleipää hienonnettuna

1 rkl oliiviöljyä
mustapippuria myllystä

TÄYTE

½ prk (à 500 g) maustamatonta jogurttia
½ sitruunan kuori raastettuna
1 prk salaattijuustoa tai juustovalmistetta
25 g rucolaa
100 g ilmakuivattua kinkkua ja/tai
muuta suolaista täytettä
½ rasia kirsikkatomaatteja
100 g latva-artisokkaa öljyssä
10 kpl kivettömiä kalamata-oliiveja ja/tai
varrellisia kapriksia

GLUTEENITON SUKLAAKAKKU

”Janojuomana
voi tarjota
alkoholitonta
Pommacia tai
mehuboolia.

(10 annosta)

AINEKSET

OHJE

3 kananmunaa
1 ½ dl sokeria
75 g tummaa suklaata
1 ¼ dl perunajauhoja
2 rkl kaakaojauhetta
2 tl leivinjauhetta

Voitele ja jauhota (gluteenittomilla korppujauhoilla) n. ø 20 cm irtopohjavuoka. Vatkaa
munat ja sokeri vaahdoksi. Raasta suklaa.
Sekoita kuivat aineet keskenään.
Lisää suklaaraaste ja kuivat aineet varovasti
käännellen muna-sokerivaahtoon. Kaada taikina vuokaan ja paista 175 asteessa n. 45 min.
Anna jäähtyä hetki ennen vuoasta irrottamista. Mausta kostutukseen tuleva maito
vaniljasokerilla. Kiehauta kattilassa boysenmarjat ja sokeri. Jäähdytä. Vatkaa 3 dl suklaakermaa kuohkeaksi vaahdoksi. Leikkaa
kakkupohja kolmeen osaan. Kostuta alin kerros vaniljamaidolla ja levitä puolet boysenmarja-sokeriseoksesta sekä suklaavaahdosta
pohjalle. Toista samalla tavalla toinen kerros.
Kostuta myös yli, kansikerros.
Anna kakun vetäytyä kuorrutuksen valmistumisen ajan kylmässä. Mittaa pieneen
kattilaan 2 dl suklaakermaa. Keitä keskilämmöllä, sekoittaen n. 10 min tai kunnes kerma
selkeästi sakenee suklaakastikkeeksi. Anna
jäähtyä huoneen lämpöiseksi. Valuta jäähtynyt suklaakastike kakun päälle. Koristele
tuoreilla boysenmarjoilla ja syötävillä kukilla.

KOSTUTUS

1 dl maito(juoma)a
1 tl vaniljasokeria
TÄYTE JA KUORRUTUS

valmista marjahilloa TAI
2 pussia (250g) pakastemarjoja
½ dl hillosokeria
2 prk (2,5dl) suklaakermaa
KORISTELUUN

(tuoreita) marjoja
syötäviä kukkia

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

HEIDI LIIKALA

VALTAKUNNALLINEN
KUMMIPÄIVÄ 6.6.

Heidi Liikalasta on ihanaa rukoilla kummilastensa puolesta.

KUMMIUS ON SUURI

LUOTTAMUKSEN OSOITUS

V

anhimman kummipojan syntyessä Heidi ei
vielä ollut uskossa ja kokee olleensa sen verran nuori, ettei ehkä ihan tiennyt mitä kummina oleminen käytännössä tarkoittaa.
- Otin sen kuitenkin jo silloin kunniatehtävänä ja
luottamuksen osoituksena. Harmikseni tiedostan, etten pystynyt olemaan hänen elämässään paikalla niin
paljoa kuin olisin toivonut. Opiskelin monta vuotta
toisella paikkakunnalla ja kävin töissä samaan aikaan,
joten aikaa näkemiseen ei aina ollut. Tästä huolimatta
olen siitä onnellinen, että silloin kun nähdään, en ole
kuitenkaan hänelle vain ”joku äitin kaveri” tai etäinen
tuttu. Hän ei koe tapaamista kiusallisena tai ujostele
vaan heti on menoa ja meininkiä!
Nuoremman kummipoikansa
syntymän aikaan Heidi oli jo uskossa.
- Silloin kummiuden merkitys syveni minulle entisestään. Mukaan oli tullut myös hengellinen puoli ja
minusta on ihanaa, kun voin kantaa kummilapsiani
rukouksessa Jumalan eteen. Pienimmän kummipoi-

kani elämässä olen ollut läsnä aivan alusta saakka
ja tästä olen erittäin kiitollinen. On hienoa seurata
hänen kasvuaan ja sydäntäni lämmittää erityisesti
hetket, jolloin hän saattaa vaikka kesken leikkien
haluta syliin.
Suhde kummipoikiin on Heidille suuri
luottamuksen osoitus.
- Toivon kummipojan saavan kokea, että kummitädin
syli on aina avoinna. Koen, että nykypäivänä kummiudesta karsitaan helposti hengellinen puoli pois.
En osoittele ketään sormella, kun ei nuorempana
kummina itselläkään olleet uskon asiat erityisesti
mielessä. Nykyään haluan sisällyttää myös hengellisen puolen kummiuteen vaikkapa juuri rukoilemalla
kummilasteni puolesta. Toivon, että voin olla kummipojilleni heidän elämässään yksi turvallinen ja luotettava aikuinen lisää. Aikuinen jonka puoleen voi
kääntyä, tuli heidän elämässään vastaan mitä tahansa.
Heidi Liikalan tekstistä toimittanut Noora Hietanen

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

Heidi Liikala
on 9- ja 2-vuotiaiden
poikien kummitäti.

Valtakunnallista Kummipäivää juhlitaan
seuraavan kerran sunnuntaina 6.6.2021.
Kirkko kannustaa kaikkia kummeja osallistumaan
Kummipäivään kummilastensa kanssa ja muistuttaa, että kummin tärkeää tehtävää voi toteuttaa
monella tavalla.
Kummipäivästä ystävyyden alku
Kun kummiuden irrottaa juhlapäivistä ja -puheista,
totutuista tavoista ja tavoitteista, siitä tulee ihanan
aitoa. Osa sinusta kulkee mukana kummilapsesi arjessa
lapsuudesta nuoruuteen – ja vielä sen jälkeenkin.
Kummi kuuntelee, auttaa ja sopivalla hetkellä
myös ottaa kantaa. On asioita, joista voi olla ensiksi
helpompi jutella kummin kuin oman vanhemman
kanssa. Luottamuksella – paikan päällä tai etänä, säännöllisesti tai harvemmin.

”Kummipäivää
voi viettää
vaikka
joka päivä!
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MIKSI KUULUA SEURAKUNTAAN

OSA 3: KIRKKO ON JUHLAVA VALINTA

KIRKKO ON
JUHLAVA VALINTA
Kaste, ripille pääsy ja kirkkohäät ovat
komeita juhlan aiheita.

”KOLME tavallisen seurakunnan
jäsenen tärkeää ja merkityksellistä
tapahtumaan kirkon yhteydessä.
Juuri näistä syistä: kaste, konfirmaatio, vihkiminen,
haluan olla kirkon jäsen edelleenkin, vaikka kirkkoamme moititaan monesta syystä ja itsekin kuulun
kriitikoihin aika ajoittain.
Suomalaisten suurelle enemmistölle on tärkeää se,
että olemme evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä kuten vanhempamme ja isovanhempamme ovat olleet.
Meille on tärkeää, että lapsemme kastetaan, konfirmoidaan ja vihitään kirkon piirissä heidän itse sitä
halutessaan.”
Konfirmaatiolla juhlitaan rippikoulun suorittaneita nuoria.

Leena Ruotonen
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Kirkkoon kuuluva saa vaikkapa
juhlavat kirkkohäät - korona-aikoina
pienemmät, kastetilaisuuden lapselle
ja voi järjestää rippijuhlat nuorelle
tai vaikka aikuisellekin. Pandemiaaikoina ulkoilmajuhlat keväällä ja
kesällä ovat olleet niin suosittuja kuin
suositeltaviakin.
Kastejuhlan voi järjestää halutessaan myös kirkkoon tai kappeliin.

Kasteeseen kokoontuu
vauvan turvaverkko
Ristiäiset on kirkollinen juhla, mutta varsinaisen kastetoimituksen lisäksi juhlaan ei liity varsinaista kaavaa. Tärkeintä on, että lapsen ympärille on kerääntyneet ihmiset joiden toivotaan olevan mukana lapsen
ja perheen elämässä.
- Oli luontevaa järjestää kastejuhla, koska meidät
molemmat vanhemmat on kastettu. Lapset saavat sitten vanhempana päättää itse uskostaan.
Ristiäisissä vahvistetaan lapsen ensimmäiset ihmissuhteet, mutta myös ylläpidetään vanhempien suhteita tärkeisiin ihmisiin. Läheisten tuki lapsen kasvaessa voi olla korvaamaton voimavara.
- Se on tärkeä ’Kerran elämässä’ -tilaisuus. Ainutlaatuinen osa lapsen elämää.
Vauva voidaan kastaa kotona, mutta kirkossa, kappelissa ja seurakuntasalissa järjestetyt kastetilaisuudet ovat yleistyneet yhä enemmän.
- En itse kuulu kirkkoon, mutta oli selvää, että järjestäisimme ristiäiset seurakunnan tiloissa. Ei meille
kyllä kotiin olisi ketään mahtunutkaan.

Rippikoulun jälkeen
konfirmaatio ja rippijuhla
Rippikoulu on noin puolen vuoden kokonaisuus,
jonka aikana osallistutaan seurakunnan toimintaan.
Rippikoulussa pohditaan kysymyksiä uskosta ja
elämästä sekä yksin että yhdessä. Useimmiten rippikoulu käydään Suomessa sinä vuonna, kun nuori

täyttää 15 vuotta. Suomalaisista 15-vuotiaista nuorista rippikoulun käy vuosittain reilusti yli 80 %. Rippikouluun osallistuminen on vapaaehtoista.
- Ilmoittauduin mukaan kirkon järjestämälle rippikoululeirille. Opin siellä tosi paljon uutta itsestäni ja
siitä mitä usko voi merkitä elämässä. En ollut koskaan aiemmin rukoillut, nykyään rukoilen usein. Se
rauhoittaa mieltäni.
Kaikki ovat tervetulleita rippikouluun. Jos rippikoululaista ei ole kastettu, hänet voidaan kastaa
rippikoulun aikana. Jos nuori on kastettu, muttei ole
kirkon jäsen, hän voi halutessaan liittyä kirkkoon.
Konfirmoiduiksi voivat tulla ainoastaan kirkkoon
kuuluvat. Rippikoulun voi käydä myös aikuisena.
Aikuisrippikouluun voi osallistua myös verkossa,
omassa tahdissaan ja omalla tavallaan.
(Lisätietoja Rovaniemen seurakunnan jäsenille
maksuttomista rippikouluista ja -leireistä sivulla 15!)

pappi. Vihkimisoikeus on lisäksi myönnetty joillekin
muille uskonnollisille yhdyskunnille.
Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa avioliittoon vihittävät ovat rippikoulun käyneitä kirkon
jäseniä. Kirkollisesti voidaan vihkiä myös sellainen
pari, jossa toinen kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja toinen johonkin muuhun kristilliseen kirkkoon tai kristilliseen uskontokuntaan Suomessa tai
ulkomailla. Kristillisiä kirkkoja ovat esimerkiksi ortodoksinen kirkko, katolinen kirkko, helluntaikirkko,
adventtikirkko, vapaakirkko ja baptistikirkko.
Vihkipari, jonka kumpikaan osapuoli ei ole evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, ei voi saada kirkollista
vihkimistä. Jos toinen vihittävistä ei kuulu mihinkään
kirkkokuntaan, ei kirkollinen vihkiminen ole myöskään mahdollista. Maistraatissa solmittu avioliitto
voidaan siunata kirkossa. Avioliiton siunaaminen
muistuttaa kirkollista vihkimistä.

Vihkiminen kirkossa on edullista!

Lähteitä:
www.kaste.fi
www.naimisiinkirkossa.fi
www.svenskakyrkan.se

Kirkkohäät voivat olla suuret tai pienet – pääasia, että
ne ovat hääparin näköiset. Kirkkohäät voidaan järjestää kirkossa, mutta paikan voi myös valita vapaasti.
Pienimuotoisimmillaan riittää, kun paikalla on vihkiparin lisäksi pappi ja kaksi todistajaa.
Kirkollisen vihkimisen saa toimittaa Suomen evankelis-luterilaisen tai ortodoksisen kirkkokunnan

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

Lisätietoja juhlien järjestämisestä:
www.rovaniemenseurakunta.fi
info ja asiointi
kirkkoherranvirasto tilojen varaaminen.
TAI lyhytlinkistä: www.bit.ly/3dkVBVj
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APUA JA TUKEA

AJANKOHTAISTA
SEURAKUNNASSA
Rovaniemen seurakunnassa noudatetaan voimassa
olevia kokoontumisrajoituksia, 2 metrin turvavälejä
ja käytetään pääsääntöisesti maskia. Ajantaiset tiedot
voit lukea seurakunnan kotisivujen uutisista:
www.rovaniemenseurakunta.fi

VERIRYHMÄ
VERENPISARAT
KIRKON KESKUSTELUAPU¤
Rovaniemen seurakunnan työntekijöiden verenluovutusryhmän nimi on Verenpisarat.

PÄIVYSTÄVÄ PAPPI
ON SINUA VARTEN
Päivystävä pappi on tavattavissa Rovaniemen kirkossa ma-pe klo 10-13. Voit myös soittaa numeroon:
040-685 4925. Keskustelut ovat luottamuksellisia
ja myös kirkkoon kuulumattomat ovat tervetulleita
tutustumaan toimintaan.

Työntekijä pääsee ryhmän jäseneksi ilmoittaessaan
ryhmän nimen Veripalvelun työntekijälle, kun luovuttaa verta.
- Jos saamme kokoon 10 luovutusta vuodessa,
saamme Veripalvelun kunniakirjan: 20 luovutuksesta
hopeisen, 30 luovutuksesta kultaisen ja 50 luovutuksesta platinaisen kunniakirjan sekä ryhmämme
nimen palkittujen VeriRyhmien listalle, sairaalapappi
Susanna Sirviö kuvailee.
Suomessa tarvitaan joka päivä 800 luovuttajaa ja
yhdellä luovutuksella voi auttaa 3 eri ihmistä. Verenluovutus on turvallista näissäkin olosuhteissa. Verenluovutustilaisuudet järjestetään meillä Rovaniemellä
pari kertaa kuukaudessa tiistaisin klo 11-15 ja sinne
varataan oma aika ennakkoon netistä. Varattava aika
on kestoltaan 15 min, jonka verran aikaa menee varsinaisessa luovutuksessa.
- Kaikkinensa on hyvä varata siihen noin tunti
aikaa. Aika voi olla meille monille haasteellinen: ar-

Palveleva puhelin

0400 22 1180

kena keskellä päivää, mutta veren on ehdittävä illaksi
Helsinkiin, joten näillä mennään. Muistutan, että kyse
on vapaaehtoistoiminnasta. Verenluovutukseen osallistukoon se, joka voi ja haluaa, Susanna Sirviö kannustaa.

”Naiset voivat luovuttaa
2-3 kertaa vuodessa,
miehet 3-4 kertaa.
- Toivottavasti jokainen halukas pääsee edes kerran
vuodessa luovuttamaan – ja jokainen luovutuskerta
on tärkeä! Voimme auttaa lähimmäistä, jopa pelastaa
ihmishenkiä!

Puhu, se auttaa
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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NUORET JA RIPPIKOULUT
KESÄTEKEMISTÄ
NUORILLE
Pelattaisiinko mölkkyä,
mentäisiinkö piknikille?
Seuraa @roisrknuoret
Instagramia, niin
tiedät mitä tapahtuu!

Norvajärven leiri- ja kurssikeskuksessa on uudet kuutiotuolit! Kuvassa isoset Jenina Jylhä ja Niina Kantola
sekä nuorisotyönohjaaja Juho Rinne ja pastori Elina Rask-Litendahl. Kuva Jouni Hagström

KESÄN 2021 RIPPIKOULUT
Toiveikkaina voimme näillä näkymin lähteä rippikoulukesään suunnitelmien mukaan.

P

ahenevan koronakesän varalle olemme tehneet
varasuunnitelman rippikoulujen toteutuksesta.
Suunnitelman mukaan esim. Norvajärvellä leireilee kahden leirin sijaan yksi leiri kerrallaan, alkuperäistä lyhyemmän ajan ja peruuntuneet leiripäivät
korvataan lähipäivillä esim. kappelilla. Kevätkesä-Pääskyn ilmestyttyä on jo tiedossa, miten alkukesän riparit toteutetaan. Oman ryhmäsi ohjaajat tiedottavat leirijakson muutoksista.
Kaikki konfirmaatiot striimataan. Oman ryhmän ohjaajat välittävät perheille striimauslinkit. Ha-

luamme mahdollistaa perheiden ja suvun osallistumisen konfirmaatioon, jos kokoontumisrajoitukset
estävät väen kokoontumisen kirkkoon tai kappeliin. Ketään ei missään vaiheessa kuvata yksittäin,
vaan kuvassa on koko ryhmä. Näin varmistamme
yksityisyyden ja tietosuojan. Tästä syystä todistustenjakoa ei striimata.
Vuonna 2007 syntyneet ilmoittautuivat
vuoden 2022 rippikouluihin toukokuussa.

EIPÄ HÄTÄÄ...
VIELÄ EHDIT!

UNOHTUIKO

RIPARILLE
INEN
ILMOITTAUTUM
?
23.5. MENNESSÄ

Jälki-ilmoittautuminen on auki 1.7.20.8.2021. Huomioithan, että suurin osa
ryhmistä on ehkä jo täynnä tässä vaiheessa.
Ryhmiä järjestellään jo kesän aikana ja tässä
jälki-ilmoittautumisessa ei voi enää käyttää
kaverikoodia, jos kaveri on ilmoittautunut
toukokuussa. Kaveritoiveista tai muista
ilmoittautumiseen liittyvistä asioista voitte
olla yhteydessä Meritaan 0407301965 tai
merita.orell-kiviniemi@evl.fi.
Riparisivustolle pääsee lyhytlinkillä:

www.bit.ly/31j3cgn

AVOINNA:
ti klo 16-19 ja pe klo 17-20.
Huom! Kesätauolla 21.6.-9.8.

Hei, sinä mahdollinen
tuleva kerhonohjaaja!
Haluaisitko sinä alkaa pitämään seurakunnan
kerhoa? Syksyllä on tulossa jälleen kerhonohjaajan peruskurssi. Jos ohjaaminen kiinnostaa, ota yhteyttä alueen työntekijään joko
puhelimitse tai sähköpostilla (osoitteet muotoa etunimi.sukuni@evl.fi), jotta saat lisäinfoa.
OTA YHTEYTTYÄ!

Alakemijoki-Ounasvaara:
Jenniina Heikkilä 040 730 0153
Korkalovaara:
Johanna Ahvenainen 040 559 3434
Ounasjoki: Pinja Paukkeri 040 624 1199
Keskikaupunki:
Lauri Mäenalanen 040 559 2406
Saarenkylä-Yläkemijoki:
Jere Turpeinen 040 546 9408
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HAUTAUS JA PUISTOT

ROVANIEMELLÄ ON 14 HAUTAUSMAATA
Rovaniemen seurakunta huolehtii
yhteensä 14 hautausmaasta,
jotka ovat yhteensä 56 hehtaaria.

V

anhin virallinen hautausmaa on ollut 1632
rakennetun ensimmäisen kirkon ympärillä.
Kirkon alle hautaamisista alettiin luopua
1700-luvulla ja lopullisesti kirkon alle hautaamiset
kiellettiin 1822 keisarillisella asetuksella. Vainajat
haudattiin 1800-luvulla jokseenkin suunnittelemattomasti, jolloin kukin sai kaivaa omaisensa haudan
mieleiseensä paikkaan. Lisäksi hautausmaat olivat
monin paikoin laidunmaita. Seurakuntalaiset eivät
vaikuta huolehtineen omaistensa hautojen hoidosta
1700- ja 1800-luvuilla.
Hautausmaiden hoitoon aloitettiin 1900-luvulla
Hautausmaan käytössä noudatetaan hautausmaakaavaa ja hautausmaan käyttösuunnitelmaa. Haudat on
pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina.
Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Haudan peruskunnostuksen hautauksen jälkeen suorittaa
seurakunta. Seurakunta poistaa hautaamisen yhteydessä haudalle lasketut kukkalaitteet touko-syyskuussa 14 päivän kuluttua hautaamisesta ja talven
jälkeen heti kun kukkalaitteet ovat irrotettavissa.
Haudalle saa asentaa hautausmaan käyttösuunnitelman tai seurakunnan hyväksymien muistomerkkiohjeiden mukaisen hautamuistomerkin. Muistomerkkien kokoa rajoittavat säännökset ovat yleensä muistomerkkien valmistajien tiedossa ja hautakohtaisen
ohjeen saa hautaustoimen henkilökunnalta. Ennen
asennusta on muistomerkistä esitettävä suunnitelma
mittoineen hautaustoimesta vastaavan viranhaltijan
hyväksyttäväksi. Muistomerkin pystyttämisen ajankohdasta on myös sovittava etukäteen hautausmaan
hoitajan tai työnjohtajan kanssa. Haudan reunustaminen aidalla, kiveyksellä tai muuten on kielletty, jollei
hautausmaan käyttösuunnitelma sitä salli.
Kukkatila perustetaan muistomerkin
asentamisen jälkeen
Haudalle muistomerkin eteen perustettuun kukkatilaan voi kesäkukkien lisäksi istuttaa myös perennoja
ja sipulikukkia. Kukkapesä saa olla enintään muistomerkin levyinen ja 30 cm ulkoneva muistomerkistä.

Metsänpohjaisella hauta-alueella kukkapesä on
sijoitettava käytävän reunaan, jottei varvut tallautuisi. Yleisimpiä haudoille istutettavia kesäkukkia
ovat begoniat ja verenpisarat. Niiden ohella suosiota
on nostaneet monivuotiset perennat, joiden hoitaminen on helpompaa kuin kesäkukkien. Haudoille
sopivia perennoja ovat esimerkiksi kesäpikkusydän ja kuunlilja. Haudoille ei saa istuttaa puita tai
pensaita. Istutukset eivät myöskään saa levittäytyä
naapurihautojen puolelle tai täysikasvuisina olla haitaksi ympäristölle.
Seurakunta voi määrätä haudalta poistettavaksi
asiaankuulumattomat aidat, puut ja pensaat. Jos
haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, kirkkoneuvosto voi velvoittaa hautaoikeuden haltijan kunnostamaan haudan vuoden määräajassa siitä, kun päätös
on annettu hänelle tiedoksi. Jollei hän sitä tee, kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden menetetyksi.
Hautausmailla on haravia ja lapioita, joiden käytön jälkeen työvälineet pitää palauttaa takaisin paikoilleen. Hautausmaalla kulkiessa tai puutarhatöitä
tehdessä on muistettava kunnioittaa naapurihautojen
vainajia. Hautausmaalla pitää kulkea käytäviä pitkin.
Erityisesti metsänpohjaiset hauta-alueet eivät kestä
niiden päällä kävelemistä. Roskia ja haravointijätteitä
ei saa jättää kasoihin käytäville, vesipisteiden vierustoille tai naapurihaudoille, vaan ne viedään lajiteltuina hautausmaan jäteastioihin. Seurakunta ei vastaa
rikkoontuneista tai kadonneista esineistä. Hautausmaalla vierailevia pyydetään lajittelemaan haudoilta
poistamansa roskat ja kynttiläjätteet opasteiden mukaan hautausmaan jäteastioihin. Hautausmailla lajitellaan jätteet, joten kannattaa katsoa tarkkaan, mihin
keräysastiaan jätteet kuuluvat.
Hautakiven tausta ei ole oikea säilytyspaikka työvälineille, lyhdyille, kynttilöille, maljakoille tai muille
tavaroille. Hautakivien taakse kertyvät esineet vaikeuttavat hautausmaan kunnossapitotöitä ja voivat
aiheuttaa vaaratilanteita työntekijöille sekä haudalla
vieraileville. Särkymisvaaran vuoksi haudoille ei voi
tuoda irtonaisia koriste-esineitä tai lasimaljakoita.
Moottoriajoneuvoliikenne ja pysäköinti ovat sallittua vain erikseen osoitetuilla alueilla. Muilla alueilla moottoriajoneuvoa saa käyttää vain ruumiin tai
hautamuistomerkin kuljettamiseen tai välttämättömään huolto- ja inva-ajoon. Lemmikkieläimiä ei saa
juoksuttaa irrallaan hautausmaa-alueella, eivätkä ne
saa tehdä jätöksiään tai kaivaa maata hautausmaalla.
Eläimet on aina pidettävä kytkettynä.

TAVIVAARAN HAUTAUSMAALLE
kuljetukset lauantaisin 15.5.-18.9.
(ei juhannuspäivänä 26.6.).
Lähtö klo 13 Rovaniemen linja-autoaseman
kaukoliikenteen puolen
tilauslaiturilta reittinä Linja-autoasema Ruokasenkatu - Aallonkatu Jätkänkynttilä -Ranuantie-Kemijoen
itäpuolentie-Tavivaarantie.
(Eskelisen Lapin Linjat Oy).
Odotus Tavivaarassa yksi tunti ja paluu
samaa reittiä.
Meno-paluukuljetuksesta veloitetaan
10 €/hlö (alle 12 v. ei maksua).
Maksuvälineenä toimivat myös yleisimmät
pankki- ja luottokortit.

Omaiset voivat hoitaa haudan itse
tai luovuttaa hoidon seurakunnalle
korvausta vastaan. Tätä varten
seurakunnalla on hautainhoitorahasto.
www.rovaniemenseurakunta.fi > info ja asiointi
> hautaustoimi > hautainhoitorahasto
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ESITTELYSSÄ GRADU

KRISTA HEIKKINEN PRO GRADU

”Palvelun
tarve korostuu
saattohoidettavien
kohdalla keillä ei
ole omia läheisiä ja
vapaaehtoiset itse
arvelivatkin, että
tulevaisuudessa
vapaaehtoisia
tarvitaan enemmän.

JOKAINEN MEISTÄ KUOLEE
Inhimillinen kuolema on ihmisoikeus, jonka olosuhteisiin kuolevan ihmisen täytyy saada itse omalla
tahdollaan vaikuttaa, kuoleminen tapahtuu nykyisin polikliinisesti ja useimmiten pitkittyneenä, jopa
vuosien mittaisena prosessina. Kun mitään ei ole enää tehtävissä, tehdään saattohoitopäätös.

T

iesitkö, että Rovaniemellä toimii oma erityinen vapaaehtoistyönryhmä: saattohoidon
vapaaehtoiset tukihenkilöt. Tukihenkilöä voi
pyytää tuentarvitsija itse tai hänen suostumuksellaan omainen, ystävä tai hoitohenkilöstöön kuuluva.
Palvelu on maksutonta. Rovaniemellä saattohoidon
vapaaehtoista tukihenkilötoimintaa ohjaa ja koordinoi kolme eri tahoa yhteistyössä. Rovaniemen seurakunnan diakoniatyö ja sairaalasielunhoito, Rovaniemen kaupungin terveyskeskus ja Pohjois-Suomen
syöpäyhdistys Ry.
Krista Heikkinen on selvittänyt omalla tutkimuksellaan, miten Rovaniemellä toimivat saattohoidon vapaaehtoiset tukihenkilöt tuottavat motivaatiotansa omien tarinoidensa kautta. Tarkoitus

Suruasioissa apunanne asiantuntemuksella
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

on ollut saada tietoa, mistä motivaatio löytyy tehdä
tätä vapaaehtoistyötä ja käyttää saatua tietoa uusien vapaaehtoisten rekrytoinnissa. Aineiston tutkimusta varten tuottivat Rovaniemen saattohoidon
vapaaehtoiset tukihenkilöt itse, he kirjoittivat omat
motivaatiotarinansa ja osallistuivat haastatteluihin.
Vaikka tarinat olivat jokaisen tukihenkilön omasta
motivaatiotarinasta käsin hyvin erilaisia, analyysin
tuloksena Heikkinen sai tuotettua neljän kohdan
yleiseen mallin motivaatiokaaren kulusta saattohoidon vapaaehtoisena tukihenkilönä.
Palvelun tarve korostuu saattohoidettavien kohdalla keillä ei ole omia läheisiä ja vapaaehtoiset itse
arvelivatkin, että tulevaisuudessa vapaaehtoisia tarvitaan enemmän.

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

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

Tätä lääkettä ei saa apteekista, eikä suurella
rahallakaan - Saattohoidon vapaaehtoisten tukihenkilöiden motivaatiokertomukset
-pro gradu tarkistetaan Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekuntaneuvostossa 17.6
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KIRKON DIAKONIA

YHTEISVASTUUKERÄYS
JATKUU YLI KESÄN
Kirkon suurkeräystä, Yhteisvastuukeräystä on perinteisesti päätelty
huhtikuun lopussa. Tänä vuonna on toisin.

K

oronasta johtuen keräystä ei ole voitu toteuttaa siinä laajuudessa kuin se oli suunniteltu ja
keräyksen tilitys on siirtynyt 15.10.2021 asti.
Tästä johtuen keräystoimintaa ollaan päättelemässä
vasta syksyllä 21.9. Tähän päivään mennessä kaikki
lippaat ja rahatilityksen pitäisi olla tehtynä. Kesäajan
tilaisuuksissa voidaan kerätä esim. lippaalla hyvän
asian hyväksi. Voi myös lahjoittaa keräykseen näiden
kanavien kautta.

Osallistumalla Yhteisvastuukeräykseen voit auttaa
lähimmäisiä Suomessa ja maailman katastrofialueilla.
Eri syistä johtuva köyhyys koettelee vanhusväestöä
Suomessa ja maailmalla. Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräyksen tuotolla autetaan taloudellisissa vaikeuksissa olevia ikäihmisiä niin Suomessa kuin kehittyvien
maiden kriisialueilla Kirkon Ulkomaanavun kautta.

Voit lahjoittaa soittamalla

Mobiililahjoitusnumerot

Soita ............. 0600 1 7020 (20,28 € / puh+pvm)

MobilePay..............................72084

Soita ............. 0600 1 7010 (10,26 € / puh+pvm)

Siirto-lahjoitusnumero.........040 700 9902

Lähetä tekstiviesti

Suorat tilinumerot pankkeihin

Numeroon .............................16588

Aktia............... FI82 4055 0010 4148 41 viite 303590

Viestikenttään............APU20 (20 €)

Nordea........... FI16 2089 1800 0067 75 viite 303590

.....................................tai APU10 (10 €)

Pohjola pankki...........FI14 5000 0120 2362 28 viite 303590

Keräyslupa RA/2020/639, 1.9.2020 alkaen, voimassa toistaiseksi, Manner-Suomi, myöntänyt Poliisihallitus 29.5.2020. Keräyslupa ÅLR 2020/4355,
1.9.2020-31.8.2021, Ahvenanmaa, myöntänyt Ahvenanmaan maakuntahallitus 11.6.2020.

YHTEISVASTUU

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) Heijastavat turvavaljaat, 15 €.
2) Yhteisvastuuheijastin Enkelin suojassa, 5 €.
3) Antiikkikynttilät 2 kpl, 4 €.

LISÄTIETOA YHTEISVASTUUKERÄYKSESTÄ: WWW.BIT.LY/3RVI4GF

3.
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Mervi Selkälä ja
Mari Pohjanen
myymässä puuleluja
Yhteisvastuun hyväksi.

NOOAN ARKKI SAI
UUDET ELÄIMET
Vuosi sitten Rovaniemellä järjesteltiin
lelutaiteilija Pentti Kinnusen lelunäyttelyä
Yhteisvastuukeräykseen liittyvän
Riemukierroshiihtotapahtuman yhteyteen.

K

oronavirusepidemia tuli kuitenkin silloin
väliin ja tapahtuma piti peruuttaa viime metreillä. Pentti Kinnunen on tehnyt puuleluja 28
vuotta ja erilaisia eläinhahmoja on kertynyt ainakin
21 kappaletta. Tästä on kasvanutkin uusi Nooan arkki
eläimineen, joiden myynnistä saadun tuoton hän lahjoittaa kirkon järjestämälle Yhteisvastuukeräykselle.
Vuoden 2019 syksyllä seurakunnan lapsityön järjestämissä iltapäiväkerhoissa järjestettiin piirustuskilpailu eläimistä, joita oli sitten tarkoitus näyttää viime
kevään lelunäyttelyn yhteydessä. Kinnunen valitsi
32 kilpailuun osallistuneista erinomaisista piirustuksista kolme sellaista eläintä, joiden pohjalta hän voisi
tehdä uusia puuleluja. Näin valikoituivat uudet eläimet dinosaurus, kettu ja seepra.
Kinnunen on valmistanut näitä dinosauruksia, kettuja ja seeproja myytäväksi 15 euron kappalehintaan
Rovaniemen seurakunnan Yhteisvastuukeräyksen
hyväksi. Lisäksi näitä leluhahmoja on myös myynnissä pienoiskoossa 5 euron hintaan.

Leluja voi ostaa seurakunnan
eri tilaisuuksissa. Tiedustelut
diakoniatoimistosta: 040-5830966.

Kilpailun voittajat Samuel Koppström ja dinosaurus,
Piitu Kylmäaho ja seepra sekä Lotte Aaltonen ja kettu.
Voittajat vanhempineen kutsuttiin palkitsemistilaisuuteen 26.3. seurakuntakodille, jossa he saivat kunniakirjat ja teostensa perusteella tehdyt puulelut.
Palkinnot ojensivat lelutaiteilija Pentti Kinnunen,
lapsityönohjaaja Mari Pohjanen ja johtava diakoni
Markku Kukkonen.

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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TUTUKSI

Rovaniemen seurakunta on merkittävä paikallinen työnantaja

SEURAKUNNAN KESÄTÖISSÄ
101 TYÖNTEKIJÄÄ
Rovaniemen seurakunta on rekrytoinut 101 henkilöä kesätöihin kevät- ja kesäkaudeksi 2021.

Teksti Noora Hietanen | Kuva Jouni Hagström

H

aku oli käynnissä tammi- ja helmikuussa ja
valinnat tehtiin viimeistään maaliskuussa.
Pandemiatilanne vaikuttaa Suomessa kesätyöpaikkojen määrään, mutta seurakunnan toiminnassa tietyt tehtävät on hoidettava kaikissa oloissa. Esimerkiksi
56 hehtaaria hautausmaita puistoineen hoidetaan yhtä
hyvin kaikkina aikoina, joten hauta- ja puistotoimeen on
palkattu 60 kesätyöntekijää hautausmaille, 15 puutarhuria ja 5 erityisammattilaista. Lisäksi kesätyöntekijöitä
on lähetystyökirpputorilla, leiri- ja kurssikeskuksessa,
toimistoissa, kirkossa oppaina, nuorisotyössä, muusikon
tehtävissä sekä kesäteologeina.
Palkkaamalla nuoria kesätöihin työnantaja tarjoaa
tärkeän kokemuksen työelämästä. Kesätyön saaminen voi esimerkiksi tukea ammatinvalinnassa, vahvistaa itsetuntoa ja ehkäistä syrjäytymistä. Rovaniemen seurakunnan tämänhetkinen nuorisotyönohjaaja
Lauri Mäenalanen työskenteli täällä 2020 kesäteologina, viime kesänä ensimmäistä kertaa teologin tehtävissä teologian ylioppilaana.
- Työskenteleminen Rovaniemen seurakunnassa
on innostavaa ja monipuolista. Aloitin työni Rovaniemen seurakunnassa kesäteologina viime vuonna,
jolloin toimin ensimmäistä kertaa teologin tehtävissä
teologian ylioppilaana. Kesätyöt olivat unohtumaton
kokemus ja muistelen niitä edelleenkin lämmöllä. Tämän tunteen rakentumiseen vaikuttivat työyhteisön
innostavuus ja työtoveruus muiden kesäteologien ja
työntekijöiden kanssa.

Nuorisotyönohjaajan työssä Lauri Mäenalanen
aloitti viime tammikuussa, kun oli elämäntilanteensa
takia muuttanut Rovaniemelle.
- Olen erittäin iloinen siitä, että teologian opiskelijalle
on annettu mahdollisuus tutustua ja tehdä tärkeää työtä
nuorisotyössä. Koen, että opin tässä työssä jatkuvasti
arvokkaita asioita ajatellen tulevaisuuttani teologian
maisterina ja pappina. On ylipäätään arvokasta, että voi
hankkia kokemusta eri aloilta ennen vakituisemman
työn aloittamista elämässään, koska se laajentaa valtavasti sielun horisonttia ja siitä on hyötyä myöhemmässä
työelämässä.
Ennen viimevuotista kesäteologin työn aloittamista Mäenalasella ei ollut eheää kuvaa mitä kaikkea työ sisältää.
- Uuden kohtaaminen on aina jännittävää. Ennen kesäteologin työn aloittamista minulla ei ollut ehyttä kuvaa siitä, että mitä kaikkea työ tulisi kattamaan sisäänsä.
Työtä tehdessäni opin kuitenkin paljon ja ehyt kuva
muodostui hyvinkin nopeasti.
Kesäteologin työt vahvistivat Lauri Mäenalasen näkemystä oikeasta alanvalinnasta, vaikka teologia on
laaja-alainen oppiaine.
- Työnkuvan kokeminen käytännössä auttaa jäsentämään tavoitteita ja hahmottamaan opintojen tavoitteellisuutta työelämän suhteen. Kausityö ja sijaisuudet ovat
usein opiskelijan ensimmäisiä kosketuksia käytännön
työelämään, jossa teoria saatetaan käytäntöön. Koen,
että kausityöt voivat ja usein synnyttävätkin kipinän,

joka innostaa tulevissa opinnoissa ja työelämässä.
Mäenalanen aloitti nuorisotyönohjaajan työssä viime
tammikuussa, kun oli muuttanut Rovaniemelle. - Nykyisessä nuorisotyönohjaajan työssä olen myös päässyt tutustumaan ihan uusiin asioihin ja oppimaan paljon uutta.
Rohkea ja oppimaan altis mieli kannattaa siis pitää mukana, kun lähtee kohti uusia kokemuksia työelämässä ja
elämässä yleensäkin. Silloin pärjää!

Nuorisotyönohjaaja Lauri Mäenalanen,
lauri.maenalanen@evl.fi ja 040 559 2406

Uudet kasvot
Johanna Ahvenainen

Jan Pohjonen

Aino Riihimäki

vs. nuorisotyönohjaaja
Korkalovaara-Ounasjoki

Tekee Ounasvaara-Alakemijoen alueella töitä teologina.
Jan vihitään papiksi 6.6. Oulun
tuomiokirkossa, minkä jälkeen
hän toimii vs. seurakuntapastorina 31.1.2022 asti.

Diakonissa,
Palvelevan puhelimen
vs. toiminnanohjaaja
(aiheesta lisää sivulla 16)
Ounasvaara-Alakemijoki, Ranuantien alue

jan.pohjonen@evl.fi
040 186 0223

aino.riihimaki@evl.fi
0400 152 243

johanna.ahvenainen@evl.fi
040 559 3434
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VILLE JÄRVINEN
- SIEVIN
KIRKKOHERRA
KESKIKAUPUNGIN
KAPPALAISEKSI
Ville Järvinen pohti pitkään keskikaupungin
kappalaisen viran hakemista, sillä hän toimi
hakuhetkellä Sievissä kirkkoherrana ja viihtyi
työssään hyvin.
- Keskikaupungin kappalaisen tehtävä kuulosti mielenkiintoiselta tehtävänkuvauksensa perusteella. Erityisesti jumalanpalveluselämä on minulle henkilökohtaisesti hyvin tärkeää. Kappalaisen tehtävässä avautuu
mahdollisuus kehittää sitä koko seurakunnan tasolla.
Mahdollisuus toimia isossa seurakunnassa merkittävällä paikalla seurakunnan toiminnan kehittämiseksi
oli asia, joka sai minut Rovaniemelle hakemaan.
Ville Järvinen aloitti työssään Rovaniemellä huhtikuun alussa ja on pyrkinyt käyttämään mahdollisimman paljon aikaa ihmisten kohtaamiseen.
- Juttelemalla työkavereiden ja seurakuntalaisten
kanssa pystyn parhaiten hahmottamaan seurakunnan
ja työnkuvani kokonaisuutta sekä saamaan käsitystä
siitä, mihin suuntaan keskikaupungin toimintaa olisi
hyvä lähteä kehittämään.
Työtehtävien joukossa on ollut myös hautauksia,
kasteita ja monenlaisia hallinnollisia tehtäviä. Rovaniemi ei ole Ville Järviselle entuudestaan kovin tuttu.
- Monta kertaa on tullut pysähdyttyä ja käytyä täällä.
Vahvoja siteitä minulla ei seutuun vielä ole. Harrastan
valokuvausta ja luonnossa liikkumista, joten luontokohteet ovat itselleni merkittävimmät maamerkit. Esimerkiksi Kuninkaanlaavulta aukeava maisema puhuttelee. Samoin joet ja veden läheisyys ylipäänsä.
Veden läheisyys on tullut tutuksi Pohjanmaalla,
mistä Ville Järvinen muutti.
- Ensimmäinen papin paikkani oli Ilmajoen seurakunnassa. Sinne minut vihittiin papiksi helluntaina
2015. Helmikuussa 2016 siirryin Seinäjoen seurakuntaan seurakuntapastoriksi. Aluksi vastuulleni
kuuluivat nuoret aikuiset, yhteiskunnallinen työ
sekä viestinnän kehittämistä ja toteuttamista. Tammikuussa 2017 sain vakinaisen viran Seinäjoelta.
Silloin nuorten aikuisten parissa tehtävä työ vaih-

Ville Järvinen on teologian kandidaatti ja maisteri. - Yliopisto-opintojen lisäksi olen työssä ollessani suorittanut
pienempiä ja isompia erikoistumisopintoja, kuten kirkon johtamisen tutkinnon. Parhaillaan käyn kyseisen tutkinnon jatkokurssia.

tui raamattupiireistä vastaamiseen, mutta muuten
työalat pysyivät samoina. Jonkin ajan kuluttua aloin
kuitenkin kaipaamaan työhöni lisää haastetta. Sievin
seurakunnan määräaikaisena kirkkoherrana aloitin
elokuussa 2020.
Monipuolista työkokemusta useilta eri aloilta
- Ensimmäinen työpaikkani oli kesätyö serkkujeni
puisia terassikalusteita valmistavalla tehtaalla. Toinen
merkittävä lukioajan kesätyö oli kotikunnassa Evijärvellä urheilualueiden hoitajana. Tietotekniikka on ollut
aina tärkeä harrastukseni ja sivutienestejä yläkoulusta
alkaen olen saanut tietokoneiden korjauspalveluilla.
Ylioppilaskirjoitusten jälkeen, ennen armeijaan
menemistä Ville Järvinen valmisti kattoristikoita.
Ensimmäisen pidempikestoisen palkkatyönsä ohessa
Ville Järvinen odotti innolla armeijan alkamista, sillä
hän haki ja pääsi Ilmavoimien teknilliseen kouluun
valintakokeiden kautta.

- Armeijassa kuitenkin viihdyin lopulta vain kuukauden. Siirryin siviilipalvelukseen ja sitä kautta
ensimmäiseen työtehtävääni seurakunnassa. Hoidin
aluksi siviilipalvelusmiehenä ja sen jälkeen palkallisena Evijärven seurakuntamestarin tehtäviä reilut
kaksi vuotta, kunnes hakeuduin opiskelemaan teologiaa. Siviilipalvelusaika oli merkittävä käännekohta elämässäni.
Myöhemmin opintojensa ohella Ville Järvinen
toimi Evijärven seurakunnassa monissa tehtävissä,
esimerkiksi arkistonhoitajana, tiedottajana sekä hautausmaan kunnostuksesta vastaavana työnjohtajana.
- Opiskeluaikoinani olen ollut myös kahdessa kesäteologin pestissä Seinäjoen seurakunnassa sekä
uskonnon opettajan sijaisena Evijärven keskikoulussa ja lukiossa.
Teksti Noora Hietanen | Kuva Jouni Hagström

PYHÄ HENKI KANSSASI
”Näkymätön tuuli pyörittää tuulimyllyn porpuria, joka taas synnyttää näkymätöntä sähköä.”

E

mme vieläkään käsitä sähkön syvintä olemusta,
mutta osaamme sitä käyttää. Talot lämpiävät,
lamppu valaisee ja kännykkä toimii. Sähkö
muuntuu valoksi ja voimaksi.
Pyhä Henki on kristityn näkymätön tuuli ja sähkö.
Ensimmäisenä helluntaina Jeesuksen lupaama Pyhä
Henki kosketti ja voimaannutti tuhansia ihmisiä Jerusalemissa (Apt. 1-2). Siitä alkoi rohkea Kristuksen
ohjeistama diakonia- ja lähetystyö sekä uusi rakkaudellinen yhteys ihmisten välillä. Syntyi seurakunta.
Pyhä Henki on Jumalan kolmas persoona. Jeesus
sanoi hänestä, että hän on Puolustaja. Mitä paremmin
tunnemme Pyhää Henkeä, sitä enemmän koemme

kaiken mitä hän on, ja kaiken, mitä hänellä on meille.
Pyhä Henki kirkastaa meille Kristuksen ja pelastuksen, avaa Raamatun sanan eläväksi ja todelliseksi,
antaa meille armolahjojansa Jumalan tahdon mukaisiin tehtäviin, rukoilee meidän heikkojen puolesta,
luo elämää ja taivastietoisuutta jota niin kaipaamme.
Vaikka emme ymmärrä kaikkea, saamme kuitenkin luottaa Jumalaan ja pyytää rohkeasti: Tule Pyhä
Henki, täytä voimallasi ja rakkaudellasi. Johdata toteuttamaan Isän tahtoa.
Markku Kukkonen, YV-keräyksen päällikkö,
lisätietoja Yhteisvastuukeräyksestä sivuilla 18-19.

”Vaikka emme
ymmärrä kaikkea,
saamme kuitenkin
luottaa Jumalaan”
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KUNTAVAALIEHDOKKAITA

KUNTAVAALIT LÄHESTYVÄT

KUNTAVAALIEHDOKKAITA PÄÄSKYN SIVUILLA
Raamattu opastaa meitä toimimaan oman kaupunkimme parhaaksi (Jer.29:7). Tätä ajatellen
seurakunta päätti, että myös vaalimainoksia otetaan ilmoitusmyynnin kautta Pääskyyn.
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.

PERTTI AHOKAS
työnohjaaja,
toimittaja

196

197

RIITTA-MAIJA HOKKANEN SOFIA HOKKANEN
yrittäjä,
erityisluokanopettaja

200

sosionomi,
lastentarhanopettaja

201

JARI LILJA

DMITRI NAZAROV

linja-autonkuljettaja

opiskelija

198

199

EEVA KARJALAINEN

JENNI KAUKONEN

sairaanhoitaja,
yo-merkonomi

varhaiskasvatuksen
lastenhoitaja

KOKO ROVANIEMEN
HYVÄKSI

Haluatko mainostaa tai ilmoittaa
seurakunnan viestintäkanavissa?
Maksaja: KD Rovaniemi

195

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.

Lintuäiti
kuvitettu runokirja

KIRKKOVALTUUTETTU, KAUPUNGINVALTUUTETTU, OPISKELIJA

LÄHIMMÄISENRAKKAUTTA KAUPUNGINVALTUUSTOON
Olen toiminut yli kymmenen vuotta seurakuntamme
luottamushenkilönä ja nuorisotyössä.
Äänestä vahvaa kokemusta ja sydämen sivistystä
myös kaupunginvaltuustoon!
MAKSAJA: EHDOKAS ITSE

Tunnen kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Susanna Junttilan arvomaailman. Hän
on hyvä ystäväni yli 15 v. ajalta. Hän edustaa
kestäviä perinteisiä arvoja ja on toiminut
myös kirkkovaltuutettuna Rovaniemellä.
Janne Kaisanlahti, OTM, Rovaniemen
kirkkovaltuuston entinen pj.

Nouseva Maaseutu ry.

MIIKKA KERÄNEN

Hinta 18€ koostuu
valmistus- ja painokuluista
sekä 5 euron lahjasta
naisten lukutaitotyölle
Pipliaseuran kautta.
Lukutaito on avain:
https://www.piplia.ﬁ/
Tilaukset
tekstiviestillä,
040- 4378012
Seija Luomaranta.
Kirjan mukana
saat laskun.

www. vaylakirjat.ﬁ

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.

203

Alanne-Kunnari,
Päivi

Alariesto, Heidi

210

211

aluejohtaja

Hakkarainen,
Artturi

liiketoimintajohtaja,
KM

Heikkinen, Krista
YTK

sähköasentaja

218
Junttila, Susanna
johtaja, YTM

kuntoutuslääkäri,
yrittäjä

Jutila, Jenni

lukiolainen,
lähihoitajaopiskelija

yrittäjä (eläk.)

Kivilahti, Raija
tapatumakoordinaattori

yrittäjä,
diplomi-insinööri

Kuukasjärvi,
Pentti

myyntiedustaja

toimittaja,
kirjailija

Lumijärvi, Miila
opiskelija

insinööri (YAMK)

Pakarinen, Terhi

kehitysvammaisten
ohjaaja

Jänkälä, Aarne

maatalousyrittäjä,
vanh. konst. (evp)

Kiviniemi, Jorma
eläkeläinen

Hiukka-Laari,
Diana

214
Huhtalo, Kaisu
hallintosihteeri

221
Kajula, Eelis
yrittäjä,
opiskelija

Karvo, Ari

Huttunen, Outi
yrittäjä

Kokki, Jouko

eläkeläinen, DI

Lakkala, Pertti

diplomi-insinööri

lastentarhanopettaja

230
Kokko, Jari

digitalkkari,
insinööri (YAMK)

237

YTM

Kontiola, Lasse

toiminnanjohtaja

Laurila, Pentti
kirvesmies

Savolainen,
Markus

252

metsätalousinsinööri

246
Nissi, Jari

koneenkuljettaja

yrittäjä

IT-suunnittelija

260

261

Savonen, Veera

Simoska, Maarit

267
Virtanen,
Erkki

253
Petäjäjärvi,
Kimmo

toiminnanjohtaja,
opiskelija

asiantuntija, YTM

269

268
Virtanen,
Annina
opiskelija

Jolanki, Mari
yrittäjä

247
Notko, Tuomas
yrittäjä

Ylipaavalniemi,
Lauri
yrittäjä

254
Putkivaara,
Riikka
opiskelija

262
Strand, Valtteri
opiskelija

270
Ylitörmänen,
Anitta

terveydenhoitaja

255
Pääkkönen, Mikko
vanhempi
rikoskonstaapeli

263
Tapio, Riku

ylitarkastaja,
HTM

Hakala, Selina
opiskelija

217
Jumisko, Oula

opettaja,
insinööri (YAMK)

224
Kauhanen, Juha
aluepäällikkö,
hallituksen pj.

225
Kemppainen,
Sami
opiskelija

232
Korhonen, Vili
eläkeläinen,
yo-merkonomi

239
Lehto, Pekka

209

216

231

238

245
Niemisalo, Niko

opiskelija

luokanopettaja, KM

223
Karvo, Seija

yrittäjä

229

244

Pelkonen,
Moonika

Haapala, Vesa

215

222

YTM, eläkeläinen

Nguyen,
Thanh Tri

Butinova, Veronika

jalostusinformaatikko, yrittäjä, matkailualan
MMM
tradenomi

208

auton kuljettaja

236
Kylmänen,
Pekka

Back, Susanna

213

228

259

266
eläkeläinen

metsänhoitaja

220

251

eläkeläinen

Vanhatalo, Sari

Aula, Jukka

207

ravintolapäällikkö

258
Saarijärvi, Veli

Hietala, Tuomo
yrittäjä

206

205

212

243

250
Pahajoki, Sven

sit.

235

242
Luiro, Heikki

freelancer

227

234
Kortesalmi,
Matti

Alatalo, Heidi

219

226
Kerätär, Raija

204

233
Korteniemi,
Elina
lähihoitaja

240
Lindroos,
Heikki

241
Lohi, Markus

kansanedustaja

kirjanpitäjä

248
Oikarainen, Satu

vanhustyön lähih.,
opistomerkonomi

249
Ovaskainen,
Hannu
yrittäjä

256
Pöykkö, Matti
maanviljelijä

257
Rantaniemi,
Rauno

fysioterapeutti

264
Teräs, Nina

aliupseeri,
rak.insinööri (AMK)
sit.

265
Uimaniemi,
Hannu

toimialapäällikkö

Ennakkoäänestys 26.5.-8.6.
Varsinainen vaalipäivä 13.6.

Maksaja: Keskustan Rovaniemen kj.
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AJASSA MUKANA

Kaatuneiden muistopäivä

KAATUNEIDEN MUISTOPÄIVÄ 16.5.2021
Kaatuneiden muistopäivää vietetään Suomen aluetta ja suomalaisia koskettaneissa sodissa tai muissa taisteluluonteisissa toimissa,
kuten rauhanturvaamistehtävissä, kaatuneiden sekä taistelujen aikana ja niiden päättymisen jälkeen muillakin tavoin sodan takia
kuolleiden, kuten teloitettujen ja vankileireillä menehtyneiden, muistoksi.
Muistopäivä alkoi messulla
Rovaniemen kirkon messussa saarnasi Aki Hätinen.
Häntä avustivat Ilari Kinnunen ja Heikki Kerätär.
Kanttoreina Sari Alakulppi ja Laura Alasaarela.
VPK:n soittokunta avusti. Lukukappaleet lukivat
sotaorvot Mikko Virrankoski ja Leena Kostamo.
Messussa vietettiin pyhäpäivää, joka oli 6. sunnuntai
pääsiäisestä. VPK:n soittokuntaa johti Olli Kannisto.
Alkumusiikkina Viel’ elää hän (säv. J. S. Bach, sov.

KAATUNEIDEN
MUISTOPÄIVÄNÄ
EI VALITETTAVASTI
SAATU VETTÄ

Arvo Kuikka), vastausmusiikkina Chorale (säv. J. S.
Bach, sov. Paul Yoder) ja loppumusiikkina On kaunis
synnyinmaamme (Toivo Kuula). Alkuvirtenä 584 Siunaa ja varjele meitä, rippinä 708, kiitosvirtenä 127
Luoja kolmiyhteinen, päivän virtenä 948 Vuodata nyt
meihin Herra, esirukouksessa 922 Kuuntelen, uhrivirtenä 454 Liekkejä on monta, ehtoollisella 921 Leipä
elämän ja ylistysvirtenä 462 Soi kunniaksi Luojan.

MESSUN TALLENNE
ON KATSOTTAVISSA:

www.bit.ly/3tvZc7D

Rovaniemen seurakunnan
diakoniatyön päihde-, kriminaali- ja katulähetystyön järjestämä

VIRKISTYSPÄIVÄ

Paaniemen majalla
15.6., 15.7. ja 12.8.

Ti 15.6. virkistyspäivään
8.6. mennessä:
Antti Härö 040 768 7606
tai antti.haro@evl.ﬁ
To 15.7. virkistyspäivään
8.7. mennessä: Antti Härö
tai Aino Riihimäki
0400 152 243
aino.riihimaki@evl.ﬁ

Perjantaina 14.5.2021 yritettiin saada vedet
tulemaan hautausmaan putkistoon.
Tämä ei kuitenkaan onnistunut, koska putket olivat
jäässä. Rovaniemen seurakunta ei ole lopettanut
vesien ja suppiloiden tarjoamista hautausmaalla
kävijöille. Toukokuussa 2021 luonnon olosuhteet
eivät sitä sallineet.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset

Päivät järjestetään kulloinkin
vallitsevien koronaohjeiden
mukaisesti, jotka saattavat rajoittaa
osallistujamäärää.

To 12.8. virkistyspäivään
5.8. mennessä: Aino Riihimäki
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M

essun jälkeen laskettiin seppeleet talvi- ja jatkosodan sekä vapaussodan muistomerkeille.
Rovaniemen VPK:n soittokunta osallistui
tilaisuuksiin soittamalla aluksi Sillanpään marssilaulun ja lopuksi Ilmatorjunta-aselajin kunniamarssin,
Narvan marssin. Seppeleitä laskivat Lapin sotaorvot
ja kaatuneiden omaiset, sotiemme veteraanijärjestöt,
Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos, Rovaniemen kaupunki, seurakunta ja ortodoksinen seurakunta, VILPY,
JP 27 perinneyhdistys ja Lapin Lottaperinneyhdistys
sekä Reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöt.
Puheen piti Talvisodan
sotaorpo Mikko Virrankoski:
Arvoisat seppeleiden laskijat ja Rovaniemen VPK:n
soittokunta, hyvä muistotilaisuuden yleisö!
Äsken kuultu Sillanpään marssilaulu vie ajatuksemme syksyyn 1939, jolloin nuoret miehet oli kutsuttu ylimääräisiin harjoituksiin ja heidät oli viety
rajojemme pintaan Karjalan Kannakselta Petsamoon saakka. Nobelkirjailijamme F.E. Sillanpää lähetti pojalleen runon ja se julkaistiin Suomen Kuvalehdessä. Järjestettiin sävellyskilpailu, jonka voitti
Aimo Mustonen. Laulu saavutti heti suuren suosion
ja sitä laulettiin rintamilla ja kotirintamilla koko Talvisodan ajan ja myöhemminkin. Kaikki viereisissä
sankarihaudoissa lepäävät vainajat ovat varmasti
olleet lauluissa mukana. Laulun kolmas säkeistö
päättyy soturien todella puhuttelevaan lupaukseen.
”Siis te lapset ja vanhukset. Ja te äidit ja morsiamet.
Niin kauan teillä on suojattu lies. Kun on pystyssä
yksikin mies”. Lupaus piti ja siniristilippu liehuu taas
tänäkin päivänä saloissamme.

Talvisodan sotaorpo Mikko Virrankoski.

Rovaniemen kirkon messussa saarnasi Aki Hätinen.

Kaatuneiden muistopäivää on vietetty
toukokuun kolmantena sunnuntaina
vuodesta 1940 alkaen.
Päätöksen siitä teki ylipäällikkö Mannerheim.
Samalla hän määräsi, että toukokuun 16. päivänä ei
enää pidetä juhlaparaateja Vapaussodan päättymisen johdosta. Samalla määrättiin, että Kaatuneitten
muistopäivänä pidetään liput puolitangossa puoleenpäivään asti, jonka jälkeen ne nostetaan ylös. Tästä
tavasta luovuttiin vuonna 1995, kun Lapin sodan
päättymisestä oli kulunut 50 vuotta.
Vuonna 2005 julkistettiin Rovaniemen veteraanimatrikkeli, jossa on tiedot jokaisesta viereisissä sankarihaudoissa lepäävistä 606 miehestä ja kolmesta lotasta. Lisäksi haudoissa lepää yhdeksän tuntematonta
vainajaa; viisi heistä on löydetty Talvisodan jälkeen
Sallan rintamalta ja neljä syksyllä 1941 Kelsinkäisessä kaatuneita. Heidän hautakivissään lukee vain
sana ”Tuntematon”. Täällä lepää esimerkiksi neljä
sankarivainajaa, jotka olivat kadonneet Kelsinkäisen
taistelussa 10.7.1941 ja heidät löydettiin vasta 2007–
2008. Täällä on lotta, kolmen lapsen äiti, joka hukkui veneonnettomuudessa Kiestingin Tuoppajärveen

DIAKONIAN TAPAHTUMIA
ALAKEMIJOKI

21.6. klo 18 Nuotioilta Ruikan Erän toimitalo.
14.7. klo 18 Nuotioilta Siikäkämällä, Eino Härkönen, Kämänlahdentie 20.
25.7. klo 14 Hirvasojan laavukirkko. Ajo-ohjeet
Diakoniatoimistosta: 040 583 0966.
2.8. klo 18 Rautiosaaren nuotioilta, Valajastalon
metsästysseuran laavu, Rautiosaarentie 45.
22.8. klo 13 Pertun päivän jumalanpalvelus. Jaatilansaaressa Pentin kodalla.
Ylijäämäruuanjako Muurolan kappelilla: 9.6.,
23.6., 7.7., 21.7., 4.8. ja 18.8. Ota yhteyttä diakoniatyöntekijä Aino Riihimäkeen, 0400 152 243. Jaettava ruoka pääosin pakastettua.
SAAREN- NAMMANKYLÄT

6.6. klo 12 Suvivirren sunnuntai Misin Kielijärven
laavulla ja klo 15 Perunkajärven koululla.

syksyllä 1941. Täällä on myös 17-vuotias lotta, joka
joutui syyspimeällä 1942 liikenneonnettomuuteen
palatessaan ilmavartiosta Käyrästunturilta. Hänet
löydettiin vasta kesällä 1944 kuusen alle piilotettuna.
Kaikkiaan 50 muistokiveä kertoo miehistä, jotka
lepäävät edelleen vieraan maan mullissa.
Heistä osa on kaatunut, mutta ruumista ei saatu tuoduksi kotimaahan. Osa on joutunut vangiksi ja kuollut
vankeudessa, joidenkin katoaminen on edelleen epäselvä. Tämän sankarihaudan kaatuneista oli perheellisiä 233. Heitä kaipaamaan jäivät sotaleskien ohella
457 sotaorpoa. Lopuksi haluan kiittää kaatuneitten
omaisten puolesta Rovaniemen seurakuntaa vuosikymmeniä jatkuneesta sankarihautojen hyvästä hoidosta. Samoin kiitän seppelpartioita, jotka haluavat
tällä tavalla kunnioittaa sankarivainajiemme muistoa.
Uhrin ansiosta lippu liehuu 81 vuotta Mannerheimin
päätöksen jälkeen. Se muistuttaa meitä kansamme
yksimielisyydestä Talvisodan ja Jatkosodan taisteluissa. Ilman päättäväisyyttä ja uhrimieltä Suomen
kohtalo olisi ollut täysin toisenlainen.

LAAVULAULUJA JA YHDESSÄOLOA

15.6. Kolmen kirkon retki: Kemijärvi, Pelkosenniemi ja Sodankylä.
22.6. klo 13 Nuotioilta, Raappanat, Pajarannantie 109.
29.6. klo 18 Nuotioilta Misissä, Ilkka ja Raija Lohikoski, mökillä.
1.7. klo 10 Vohvelikestit diakoniakerholaisille
Aapakirkon Kiepin takapihalla.
6.7. klo 13 Nuotioilta Suopajärvellä, Tarkiaislammen rannalla, Niesintie 1632.
11.8. klo 17 Nuotioilta, Raili Tervo, Perunkajärvi,
Itäpuolentie 1208.
17.8. klo 17 Nuotioilta Yli-Namman koulun laavu,
Ämmiläntie.

27.6. klo 13 Kauneimmat suvilaulut, Somosen kirkko.
1.7. klo 18 Laavulaulut Piittisjokisuun laavulla, Juotasjärventie 242.
8.7. klo 14 Laavulaulut Vanttausjärvellä, koulunranta.
17.7. klo 14 Laavulaulut Pirttikoskella, Venesataman laavu, Pihatien ja Telakkatien risteyksessä opaste.
8.8. klo 14 Laavulaulut Tennilän kylätalon pihassa,
Veittivaarantie 76.
12.8. klo 18 Laavulaulut Auttin Jyrhämänlaavulla,
Auttin yhdystie 99.
23.8. klo 18 Laavulaulut Somosenkirkolla Oikaraisella. Syyskauden avaus.
OUNASJOKI

YLÄKEMIJOKI

17.6. klo 13 Laavulaulut Vanttauskosken laavulla,
Pirttikoskentie 172.
24.6. klo 18 Laavulaulut Pekkalassa Kaarnijärven
laavu, Kaarnijärventien päässä.

27.6. klo 15 Marrasjärven
lauluilta Kenttälaavulla.
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TAPAHTUMIA VERKOSSA

LÄHELLÄ JA KAUKANA

VIRTUAALIKIRKON
KESÄLÄHETYKSET
ROVANIEMEN
KIRKOSTA:
Konfirmaatiomessu 20.6. klo 10.
Juhannuksen sanajumalanpalvelus 27.6. klo 10.
Konfirmaatiomessu 4.7. klo 10.
Konfirmaatiomessu 25.7. klo 10.
Messu 1.8. klo 10.
Messu 15.8. klo 10.

Syksyllä joka
kolmannen sunnuntain
jumalanpalvelus kuvataan
Virtuaalikirkkoon!

Podcasteja, haastatteluita,
konsertteja omasta seurakunnastasi
Radio RovaDein SoundCloudissa:
www.soundcloud.com/radiorovadei

YHTEISTÄ HYVÄÄ

#YHDESSÄ2021 -VIRTUAALITORSTAI 20.5.
TEEMALLA KUUNTELEN. YMMÄRRÄN. KUNNIOITAN.
Kirkkopäivien, Lähetysjuhlien ja Oulun seurakuntayhtymän #YHDESSÄ2021-virtuaalitorstai
järjestettiin makasiinityyppisenä verkkolähetyksenä iltapäivästä iltaan.

O

Tulevaisuuden Toivo

Sanat rauhaa rakentamassa – vuoropuhelu ja
kuuntelu avaimina rauhaan
Tunnetut rauhantyön asiantuntijat etsivät Suomen
Lähetysseuran viestintäjohtaja Laura Häklin luotsaamassa osuudessa vuoropuhelua ja kuuntelua avaimiksi maailmanlaajuisiin rauhanprosesseihin. Asiaa
lähestyttiin muun muassa Myanmarin kautta, jossa
Suomen Lähetysseura tekee työtä rauhanprosessin
vahvistamiseksi.

Minun vaiko meidän usko?
Illan aloitti Mikko Salmi vieraineen kysyen: miten
ihminen kuulee itseään ja kuinka uskosta voi keskustella toisten kanssa – tai uskonyhteisössä? Hengellisyys muuttaa muotoaan, hiljaisuuden eri muodot ja
pyhiinvaellukset ovat arvossaan.

hjelmien punaisena lankana kulkee keskustelukulttuuri. Mukana olivat esimerkiksi ulkoministeri Pekka Haavisto. Haavisto etsi avaimia rauhaan Espoon hiippakunnan piispa Kaisamari
Hintikan kanssa.

Iltapäiväosuuden päätti vakava huoli liian monen
nuoren näköalattomuudesta, jota korona-aika rajoitteineen on vahvistanut. Elinehto nuorelle on toivo
tulevasta. Kuuleeko kirkko ja mitä se tekee?

Viisi kuvaa maailmalta
Toimittaja Salla Ranta vieraanaan muun muassa Lähetysseuran toiminnanjohtaja Rolf Steffansson johdatteli katsojat ja kuulijat lähetystyön asetelmiin.

LÄHELLE JA KAUAS

HERKKUMYYJÄISILLÄ SAATIIN
APUA LÄHELLE SEKÄ KAUAS
Seurakunta järjestää ajoittain erilaisia myyntitempauksia,
jossa myydään esimerkiksi leivonnaisia.
Pääsiäisen herkkuboxissa yhteisvastuukeräyksen hyväksi olivat
rahkapullat, kuppikakut ja porkkanapiirakan palat. Tilaukset tehtiin
24.3. mennessä ja noudettiin käteis- tai korttimaksulla Helmikammarin edestä. Vapuksi sai tilata simaa ja munkkeja seurakunnan
nimikkolähettien työn tukemiseksi. Vappuaaton tuulessa ja tuiverruksessa tilaukset noudettiin Rovaniemen kirkon kryptan ovelta.
Suositut munkit tuottivat noin 750 euroa lähetyssihteeri Pirita
Buchtin mukaan.
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JUMALANPALVELUKSET

SEURAKUNNAN TAPAHTUMIA

AJANKOHTAISTA

KORKALOVAARA

OUNASJOKI

Rovaniemen seurakunnassa noudatetaan viranomaismääräysten mukaan korkeintaan kerrallaan 50 henkilön kokoontumisrajoitusta 3.-31.5.2021. Seurakunnan sisätiloissa käytetään kasvomaskia ja noudatetaan 2 metrin turvavälejä.

30.5. klo 13 Messu Korkalovaaran kappelissa.
6.6. klo 13 Sanajumalanpalvelus Korkalovaaran
kappelissa.
20.6. klo 13 Sanajumalanpalvelus Korkalovaaran
kappelissa.
4.7. klo 13 Sanajumalanpalvelus Korkalovaaran
kappelissa.
18.7. klo 18 Kesälaulujen ilta Korkalovaaran kappelin pihalla.
1.8. klo 13 Sanajumalanpalvelus Korkalovaaran
kappelissa.
8.8. klo 13 Messu Korkalovaaran kappelissa. Kouluun lähtevien siunaus klo 15.30.
22.8. klo 13 Messu Korkalovaaran kappelissa.
29.8. klo 13 Messu Korkalovaaran kappelissa. Kirkkokahvit.

13.6. klo 11 Sanajumalanpalvelus Sinetän kappelissa.
18.7. klo 11 Sanajumalanpalvelus Sinetän kappelissa sanajumalanpalvelus, kesäteologit.
1.8. klo 13 Kansanlaulukirkko Oitolanrannassa.
15.8. klo 13 Messu Sinetän kappelissa.

Kirkon tilaisuuksissa voi olla 50 + 50 osallistujaa
molemmilla puolilla omissa sektoreissa. Eri sektoreissa olevat eivät kohtaa toisiaan sisätiloissa ja poistuvat sivuovista. Kappeleiden tilaisuuksiin ja seurakunnan muissa tiloissa järjestettyihin tapahtumiin voi
osallistua korkeintaan 50 seurakuntalaista kerrallaan.
Tarkat tilakohtaiset henkilömäärät: www.rovaniemenseurakunta.fi/uutiset
KESKIKAUPUNKI

YLÄKEMIJOKI

30.5. klo 10 Messu Auttin kappelissa.
30.5. klo 12 Messu Viirin kappelissa.
SAAREN-NAMMANKYLÄT

		
30.5. klo 11 Messu Aapakirkossa.
30.5. klo 11 Messu Jouttikeron kappelissa.

Rovaniemen kirkossa messu sunnuntaisin klo 10.
Jumalanpalveluksia, tilaisuuksia ja tapahtumia järjestämme kulloinkin voimassa olevin turvallisuusmääräyksin. Kirkko avoinna ma-pe klo 10-13 hiljentymistä varten, päivystävä pappi tavattavissa.

RYHMÄTOIMINTA

SEURAKUNAN TAPAHTUMIA

KESKIKAUPUNKI

KORKALOVAARA

Kirkkolampi-illat muuttuvat Kirkkopuisto
-illoiksi remontin vuoksi. Keskiviikkoisin
arki-illan ehtoollisen jälkeen klo 18.45 alkaen.
Paikkana Rovaniemen pääkirkon viereinen
viheriö kirkonmäellä. Illoissa on aina mukana
laulua, puheita ja yhdessäoloa. Tarjolla myös
mehua ja keksejä, jos rajoitukset antavat myöten
(parina iltana ehkä myös makkaranpaistoa).
Mukana myös kesäteologeja ja vapaaehtoisia.
Tarkemmat rajoitukset varmistuvat lähempänä
kesän alkua. Lisätietoja: Aki Hätinen,
seurakuntapastori: 040 621 6474 ja Ville
Järvinen, kappalainen: 040 629 8750.

18.7. klo 18 Kesälaulujen ilta Korkalovaaran kappelin pihalla.

Järjestettävät illat:
2.6...........Aki, Ruusu, VPK:n soittokunta.
9.6...........Karita, Päivi, Käsikellot.
16.6........Heikki, Mauri, Saaren kuoro.
23.6........Ilmo, Sanna.
30.6........Rainer, Joona, Joonatan Bucht.
7.7...........Heini, Sanna.
14.7........Ville, Sari.
21.7........Jan, Mauri, Marita Pasuri.
28.7........Topi, Päivi.
4.8...........Mikko, Mauri.
11.8........Hannamaria, Sari, Lauluyhtye Laudi.

OUNASJOKI

27.5. klo 13 Kesälauluja diakoniaväen kanssa Maijasen kappelilla.
2.7. klo 18 Nuotioilta Perttauksen
Kaitajärven laavulla.
ALAKEMIJOKI

03.6. klo 14.30 Erityisdiakonian
Kahviporinat Muurolan kappelilla.
SAAREN-NAMMANKYLÄT

		
27.5. klo 18 Virsikirja tutuksi
-yhteislaulua Aapakirkossa, Ritva-Elina Pylväs, Tiina Ronkainen.

HOX! Katso
musiikkitapahtumat
takasivulta!
”HYVÄT JÄLJET” kouluikäisten toimintapäivät järjestetään kesäkuussa

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.

kolmesti. Ohjelmassa on tuulahduksia Papua-Uusi-Guinealta, musiikkia,
ulkoleikkejä ja -pelejä, rastirata, askartelua. Päivän aikana tarjotaan lounas ja välipala. Toimintapäivät ovat maksuttomat.
Sama ryhmä kokoontuu kolmena päivänä peräkkäin klo 10-15. Musiikkitoimintapäivät kirkon kryptassa 9.-11.6. Aapakirkolla 22.-24.6.
Muurolan kappelilla 29.6.-1.7. Musiikkitoimintapäivissä ohjelma
painottuu musiikkiin. Muutoin ohjelmissa on samoja elementtejä,
joten ilmoittaudu vain yhteen tapahtumaan 4.6. mennessä lyhytlinkistä: www.urly.fi/22SP
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MUSIIKKITOIMINTA
PUNCTUMIN
KONSERTISSA
JUHLITAAN PYHÄÄ
KOLMINAISUUTTA
Vanhan musiikin lauluyhtye Punctum
konsertoi torstaina 27.5.2021 klo 19
Korkalovaaran kappelissa.
Trinitas-nimeä kantavassa konsertissa Pyhää Kolminaisuutta – Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä – lähestytään
monelta kantilta. Ohjelmisto koostuu englantilaisista
renessanssiajan vokaalipolyfonisista teoksista, joiden
teksteissä ”helahelluntain” eli helatorstain, helluntain
ja Pyhän Kolminaisuuden päivän teemat ovat vahvasti läsnä. Säveltäjäniminä ovat mm. englantilaisen
kirkkomusiikin merkkihenkilöt Thomas Tallis, William Byrd ja John Sheppard. Vahvatunnelmaisia
teoksia maustavat gregoriaaniset sävelmät.
Vuoden kirkkopyhistä helatorstai eli Kristuksen
taivaaseenastumisen päivä juhlistaa Pojan matkaa
takaisin Isänsä luo. Helluntaina vietetään puolestaan Pyhän Hengen vuodattamisen juhlaa. Keväisin
nämä juhlapyhät asettuvat noin viikon päähän toisistaan, helatorstai 40 päivää pääsiäisestä ja helluntai
edelleen 10 päivää helatorstaista. Renessanssiajalla
musiikkia sävellettiin usein kirkollisia juhlapyhiä
varten ja niinpä helatorstain ja helluntain teksteihin
laadittuja teoksia löytyy monen aikakauden säveltäjän tuotannosta. Varsinaista Pyhän Kolminaisuuden
päivää vietetään nykyisin viikko helluntain jälkeen.
Punctumin konsertti osuukin otolliseen aikaan kevään juhlakautta.
Konserttiohjelmassa kolminaisuus toteutuu kerroksellisesti. Ohjelman rungon muodostaa kolme

Punctumissa laulavat Tuija Alariesto, Kadri Joamets, Mikko Kolehmainen, Ilona Mettiäinen, Joona Saraste,
Tatu Tikkanen ja Mikko Vehkaperä. Kuva: Roope Saraste

kolmen teoksen ryhmää, joissa kussakin Pyhän Kolminaisuuden kokonaisuutta käsitellään eri tavoin.
Teoksia linkittävät niin samat tekstit tai yhtenäiset cantus firmus -melodiat kuin saman säveltäjän
eri versiot samoista aiheista. Kolme kertaa kolme
-sarjan täydentäjänä toimivat ylistyslaulut Marialle
ja Pyhän Hengen ikuisuudelle. Kerroksellisuutta
lisäävät moniääniset, parhaimmillaan jopa seitsenääniset sävelkudelmat.
Punctum on rovaniemeläinen vanhan musiikin
lauluyhtye, jonka jäsenet ovat ammattimuusikoita
sekä intohimoisia musiikin harrastajia. Lauluyhtye
harjoittelee Korkalovaaran kappelissa ja pitää myös
konsertin nyt ”kotikirkossaan”. Valoisa arkkitehtuuri

tuo oman lisänsä keväiseen konserttiin. Punctumissa
laulavat Tuija Alariesto, Kadri Joamets, Mikko Kolehmainen, Ilona Mettiäinen, Joona Saraste, Tatu
Tikkanen ja Mikko Vehkaperä.

Punctumin konsertti
Korkalovaaran kappeli 27.5.2021 klo 19
      Liput 20/15 € ovelta.
Kappeliin voidaan ottaa max 50 henkilöä.
Lisätietoja: mikko.p.vehkapera@gmail.com

Tutustu myös näihin konsertteihin

SUVIVIRSI SOIMAAN
TOUKOKUUN VIIMEISENÄ
VIIKONLOPPUNA!
Kaikissa seurakunnissa veisataan Suvivirttä 29.–30.5.
Suvivirren sunnuntaita vietetään ympäri maan 30.5.
Haastakaamme kaikki, lähipiiri, ystävät ja seurakuntaväki veisaamaan Suvivirttä. Kerro ja ota kuva,
missä on Suomen komein paikka veisata Suvivirttä.
Jaa kuva tai video, jossa Suvivirttä veisaat, Instagramiin #suomenkomeinsuvivirsi #suvenkomeinsuvirsi
#rovaniemenkomeinsuvivirsi
Kirkko Suomessa jakaa toukokuun viimeisellä
viikolla Gospel Covertajien Suvivirsivideon, joka
haastaa sivun seuraajia liittymään mukaan veisaajien joukkoon.

30.5. klo 18 Kevätkonsertti Ounasrinteen kappelissa.
Kati Kanto ja Riikka Jalkanen, laulu, säestykset Maie
Kuusik. Vapaa pääsy.
3.6. klo 18 Elämältä kaiken sain -yhteislaulutilaisuus
kirkossa. Ruusu Tervaskanto, Gospelkuoro Spring of Joy
Tarja Alakörkkö-Perkkiön johdolla sekä Maie Kuusik &
bändi. Vapaa pääsy. Facebook-live.
25.6. klo 19 Suvilaulujen ilta kirkossa. Kesäisiä sävelmiä ja hengellistä musiikkia. Facebook-live.
9.7. klo 19 Konsertti, Bålder -kvartetti kirkossa. Vapaa
pääsy, käsiohjelma 10€.
5.9. klo 18 Konsertti ”Ranskalaisia säveliä”. Pianonsoiton lehtori Sam Krausen muistokonsertti yhteistyössä
Lapin musiikkiopiston kanssa. Vapaa pääsy.
7.9. klo 19 RoiMu:n Virsi-ilta kirkossa.
9.9. klo 19 Elvis Gospel konsertti kirkossa. Pääsylippu
20/15€.
10.9. klo 14 konsertti Pietarista Pariisiin – säveltäjäystävyyttä yli rajojen kirkossa. Linda Hedlund, viulu,
Elisa Järvinen, piano, Suvi Olavinen, juonto ja lausunta.
Pääsylippu 10€.
13.9. klo 19 Urkukonsertti, Giampolo di Rosa kirkossa. Vapaa pääsy, käsiohjelma 10€.
15.9. klo 19 Arja Korisevan ja Minna Lintukankaan
konsertti kirkossa. Pääsylippu.

Varttikonsertit
Rovaniemen kirkossa
kesäkeskiviikkoisin

2.6. - 11.8. 2021

klo 13

Vaihtuvat esiintyjät
Vapaa pääsy!

Tervetuloa!

