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PÄÄKIRJOITUS

Heini Kesti | vs. kirkkoherra

Seurakuntalehti
jokaiseen kotiin!

RAKKAINTA MAAILMASSA

Jumala on perusta, joka ei horju. Hänen
varassaan myös seurakunta lepää.

M

ika Poutala oli Rovaniemellä kaksi vuotta sitten
pitämässä luentoja ja vieraana rukousaamiaisella
Arktikumissa.
Hän kertoi, miten hän oli päättänyt laittaa kaikkensa saavuttaakseen olympiamitalin, ja koko hänen elämänsä palveli tuota päämäärää. Hän asetti tavoitteen ja alkoi mennä
sitä kohti: ruokavalio, nukkuminen, harjoittelu, sosiaalinen
elämä ja oma elinpiiri luotiin palvelemaan valittua päämäärää. Hän muutti harjoittelun vuoksi Kanadaan. Lopulta Mika
Poutalan olympiamitali jäi kolmen sadasosan päähän.
Voidaan sanoa, että Mikalle olympiamitali oli tärkeä tavoite,
hän oli sen puolesta valmis uhraamaan paljon. Tuo tavoite ei
kuitenkaan ollut maailman tärkein asia hänelle, niinpä hänen
maailmansa ei romahtanut, vaikka tavoite jäi saavuttamatta.
Jumala on uhrannut paljon meidän puolestamme. Hänen
kärsii, muutkin kärsivät. ”Antakaa koko elämänne pyhäksi ja
tavoitteensa oli meidän ihmisten pelastaminen ja saattamieläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Junen takaisin yhteyteen kanssaan, ja tuon tavoitteen puolesta
malaa järjellisellä tavalla” Room.12:1. Tämä on Jumalan tahto
hän oli valmis uhraamaan oman poikansa. Jeesus täytti Isänsä
meidän kohdallamme: antaa itsemme Hänen käyttöönsä. Jotahdon kaikessa, hän yhtyi Isän tahtoon ja tavoitteeseen maakainen jäsen seurakunnassa on osa suurta kokonaisuutta.
ilmassa. Kun Jeesus lähti pois maailmasta, hän jätti tänne seuElämme mielenkiintoista, monella tavalla murroksen
rakunnan toteuttamaan hänen tehtäväänsä eteenpäin.
aikaa. Sosiaalinen käyttäytyminen on joutunut muuttuSeurakunnalla on suuri missio maailmassa: toteuttaa Jumaan hyvin lyhyessä ajassa, on pelkoa ja turvattomuutta
malan tahtoa Jeesuksen jälkeen. Raamattu sanoo, että seukoronan, poliittisten tilanteiden ja epävarmuuden vuoksi.
rakunta on Kristuksen ruumis, jota Jeesus rakastaa. Voidaan
Huomaamme, että turvarakennelsanoa, että seurakunta on Jeesukmamme eivät olekaan kovin kesselle rakkainta maailmassa. Meillä
”Antakaa koko elämänne pyhäksi
täviä ja vahvoja. Tällaisessa tilanvoi olla erilaisia käsityksiä ja toija eläväksi, Jumalalle mieluisaksi
teessa seurakunnalla on paljon anveita seurakunnasta. Seurakunnan
uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa
nettavaa. Jumala on perusta, joka
voidaan ajatella olevan samoin
järjellisellä tavalla” Room.12:1
ei horju. Hänen varassaan myös
ajattelevien tai oikeassa olevien
seurakunta lepää.
seura. Harrastepaikka. Paikka,
On ollut ilo ja kunnia olla Rovaniemen seurakunnan vs.
jossa saan olla tärkeä. Instituutio. Itsensä toteuttamisen
kirkkoherrana lähes puolen vuoden ajan. Ajattelen, että
paikka. Nautintoa tuova paikka. Syntisten sairaala. Koti.
tällä hetkellä tilanne seurakunnassamme on hyvä monin
”Yhteisö, johon kuuluu ihmisiä ja joka yrittää saada muita
tavoin, mutta meidän jokaisen tulisi kantaa vastuumme ja
kiinnostumaan siitä”, määritteli viime kesän riparilainen.
suostua osaksi seurakuntaa omalla paikallamme. Joskus
Seurakunta on Raamatun mukaan Kristuksen täyteys,
voimme miettiä, mistä omista käsityksistämme voimme
hänen ruumiinsa. Jeesus on tuon ruumiin pää eli johtaja.
luopua yhteisen hyvän vuoksi. Jeesus rakastaa seurakunOlemme siis ruumis, eri osia ruumiissa, ja yhdessä toimimme
taansa, hän hoitaa ja johtaa sitä. Tavoitteemme ei ole ensitoteuttamassa Jumalan tahtoa maan päällä. Vain yhteydessä
sijaisesti itsemme toteuttaminen tai oma onnellisuuskaan.
on voimaa. ”Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että proSeurakuntana olemme toteuttamassa Jumalan suunnitelfeetat ja evankeliumin julistajat, sekä paimenet että opettajat
maa, joka on lopulta myös meidän jokaisen kohdalla paras
varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön,
mahdollinen. Päämäärämme on taivaan koti, emmekä jää
Kristuksen ruumiin rakentamiseen.” Ef.4:11-12. Meitä ei ole
tuosta tavoitteesta yhdenkään sadasosan päähän, kun pytarkoitettu eristäytymään vain samoin ajattelevien kanssa eikä
symme yhteydessä Jeesukseen, joka on jo hankkinut meille
nautiskelemaan omassa pikku ryhmässämme, vaan palvelevoiton kaikesta synnin ja pahan vallasta.
maan lahjoillamme muiden parasta. Meillä on eri tehtäviä ja
lahjoja ja yhdessä täytämme Jumalan tahdon. Jos joku jäsen
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Kirkkovaltuuston
valintoja
Kirkkovaltuusto valitsi puheenjohtajaksi 2021-2022 Jari Paksuniemen (oikealla), jolle Pekka
Lehto luovutti puheenjohtajan
nuijan valtuuston kokouksessa
13.1.2021 Korkalovaaran kappelissa. Päätöksenteon pöytäkirjat
ovat avoimesti nähtävillä seurakunnan nettisivuilla ja kirkkoherranvirastossa.

Ilari Kinnunen
Rovaniemen seurakunnan
vt. kirkkoherraksi
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli nimesi
Ilari Kinnusen Rovaniemen seurakunnan vt
kirkkoherraksi 1.2.2021–31.1.2022. Kirkkoherranvaalien varsinainen äänestyspäivä
oli 8.11.2021, mutta vaali ei ole saanut lainvoimaa, sillä siitä on tehty kaksi kirkollisvalitusta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.
Hallinto-oikeuden mukaan valitusten keskimääräinen käsittelyaika on noin 1,5 vuotta.
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English Summary
THEOLOGY FREE OF ABUSE

Päivän rukous
”Taivaallinen Isämme, me kiitämme sinua
siitä, että lähetit Poikasi valoksi maailmaan.
Anna sanasi valaista tiemme. Täytä
jumalanpalveluksemme ja koko elämämme
taivaallisen kirkkautesi heijastuksella.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden.”

Kynttilänpäivän Pääsky kutsuu
mukaan Yhteisvastuukeräykseen!

T

ervetuloa uudistuneen, entistä ehomman Pääsky-seurakuntalehtemme pariin. Englanninkielinen
tiivistelmä (s. 3) kertoo tiivistetysti lehden sisällöistä ja tapahtumista. Oulun hiippakuntaan nimitetään
vastuuhenkilö, johon voi ottaa yhteyttä kohdattuaan hengellistä väkivaltaa (s. 4). Ystävänpäivälahjaksi voi askarrella
vaikkapa kaulaliinan (s. 9) ennen kuin ystävänpäivänä ja
laskiaissunnuntaina 14.2. kokataan perinteisiä herkkuja
osin uusin aineksin (s. 11). Yhteisvastuukeräys 2021 auttaa taloudellisessa ahdingossa olevia ikäihmisiä (s. 14-15).
Pääskyn ja Uuden Rovaniemen tapahtumakalenterit näyttävät nyt samanlaisilta (s. 19). Uusia ja jo tutuiksi tulleita
työntekijöitä esitellään ja ensiesittelyssä myös lähes 100
kesätyöpaikkaa – kannattaa katsastaa ja kertoa eteenpäin
(s. 16-17)! Musiikkisivu muutti upeine tilaisuuksineen takakanteen (s. 20). Pääskyn toimitus toivottaa hyvää kynttilänpäivää ja laskiaista!

Johanna Hurtig, an
expert for the Church
Council, and Aini Linjakumpu, a researcher
of politics at the University of Lapland,
published a report
about the church
and spiritual abuse
(Kirkko ja hengellisen
väkivallan ratkaisut)
in December 2020. “It
is crucial to increase awareness about this phenomenon and
create shared practices for bearing responsibility. Victims
need to be helped and we need to prevent the making of
more victims. The Evangelical Lutheran Church is the largest spiritual operator in Finland, so it is the one that should
create solutions.” The report emphasises this and presents
solutions for eliminating spiritual abuse. The emphasis is
on interfering with and preventing spiritual abuse as well
as fixing damages.
“The church has wide-spread connections to other societal organisations which can be of use in preventing spiritual abuse. The nature and consequences of spiritual abuse
are already well-known. There have however only been
few practical solutions to the problem. This report seeks to
respond to this need,” Aini Linjakumpu explains.

“I AM A MEMBER OF THE CHURCH AND
CONGREGATION!”, PART 1: THE CHURCH
IS THE CHOICE OF ONE WHO CARES
According to research, the help the church provides is the
most important reason for wanting to be a member of the
church. The most important reasons for Finns to be members of the church are the church’s work with the elderly,
disabled, poor and marginalised people. The church cares
on your behalf and as a member you participate in doing
good. The largest group of clients for the church’s food
assistance is the low-income elderly.

WHEN SEEKING FINANCIAL HELP FROM
THE CHURCH’S DIACONAL WORK:
The diaconal worker of Rovaniemi parish is on-call from
Monday to Friday from 9-10: 040 685 4920. You can also
call the secretary in the diaconal office: 040 583 0966.
When the diaconal worker has heard the need for assistance, they may decide on the assistance immediately or
depending on the need, may make a separate application
for assistance to be sent onward.

THE 2021 COMMON RESPONSIBILITY
CAMPAIGN PROVIDES FINANCIAL
HELP FOR THE ELDERLY
Financial troubles caused by different
issues afflict the elderly in Finland and
abroad. The Common Responsibility
Campaign in 2021 will help the elderly
struggling with finances both in Finland
and crisis areas in developing countries.
“Life can bring illness, unemployment and surprising
turns. Illnesses and the pharmacy bills that come with them
can drive someone into a cycle of debt. Loans taken out
when being employed can suddenly be difficult to pay back
if one is retired earlier than expected,” the manager of the
campaign, Bishop Matti Repo reminds us.
Significant factors in poverty when retired can be that
one has been outside the workforce, a stay-at-home mother,
incapable of working, unemployed long-term or in low-income jobs – or a combination of these. Other factors include
expensive housing, inherited disadvantage, mental health
issues and many surprising events. In Finland, poverty in
the elderly appears in different ways in different parts of
the country. Interventions are also versatile.

41. vuosikerta | Julkaisija: Rovaniemen seurakunta PL 8104,
96101 ROVANIEMI | Päätoimittaja: Heini Kesti | 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, Heini Kesti (pj.), Markku Kukkonen, Elina
Rask-Litendahl, Merita Orell-Kiviniemi, Maarit Simoska. | Ulkoasu ja
taitto: Rovaniemen seurakunta | Kirjapaino: Kaleva 365 Oy | Jakelu:
Pohjois-Suomen Suorajakelu Oy | Jakelureklamaatiot: www.jakelupalaute.fi/paasky | Painosmäärä: 28 000 kpl. | Seuraava Pääsky ilmestyy 24.3.2021 | Aineistopäivä 8.3.2021.

Antti Härö, Sari Kosti and Marja-Leena Kivilompolo.

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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HENKILÖHAASTATTELUSSA

Aini Linjakumpu

VÄKIVALLATTOMAAN TEOLOGIAAN
Teksti Noora Hietanen | Kuva Jouni Hagström

K

irkkohallituksen asiantuntija Johanna Hurtig ja
Lapin yliopistossa politiikan tutkijana työskentelevä
Aini Linjakumpu julkaisivat Kirkko ja hengellisen
väkivallan ratkaisut -raportin joulukuussa 2020: ”Olennaista
on lisätä ilmiöön liittyvää tietoisuutta sekä luoda yhteistoiminnallisia käytäntöjä vastuunkantoon. Uhreja pitää auttaa
ja uusien uhrien syntymistä estää. Evankelis-luterilainen
kirkko on suurin hengellinen toimija Suomessa, joten se
on luonteva taho ratkaisujen luomiseen”, raportissa korostetaan ja esitetään toimenpiteitä hengellisen väkivallan
kitkemiseksi. Painotus on hengelliseen väkivaltaan puuttumisessa, sen ehkäisemisessä ja vaurioiden korjaamisessa.
- Kirkolla on muihin yhteiskunnallisiin toimijoihin laajat yhteydet, joita voi väkivallan vastustustyössä hyödyntää. Hengellisen väkivallan
luonne ja seuraukset ovat jo aika
hyvin tiedossa. Käytännön ehdotuksia ongelman ratkaisemiseksi
on ollut kuitenkin vähän. Raportti
pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen, Aini Linjakumpu kertoo.

kirjoittajat ovat toiveikkaita asioiden muuttumisesta: ”On
vaikea uskoa, että kenenkään intresseissä olisi vahingoittaa
toisten hengellisyyttä - inhimillisesti herkkää ja yksityistä
aluetta. Väkivallaton ja turvallinen hengellisyys on kaikkia
yhdistävä tavoite. Tarvitaan kuitenkin rakenteita ja yhteistä
tahtotilaa väkivallan ongelman ratkaisemiseksi”, Hurtig ja
Linjakumpu kiteyttävät.

Väkivallasta eroon yhteistyössä
Suuret yhteiskunnalliset muutokset ovat polttoainetta
hengelliselle väkivallalle. Yhteisöille syntyy muutosten
keskellä tarve pitää kiinni jäsenistään. Ilman uskonnollisia
yhteisöjä ja yhteistyötä ilmiötä ei voi hoitaa. Ongelman
tunnistus ja tunnustus on tärkeintä. Aiheesta on kirkossa
puhuttu ja jotain tehtykin, mutta
käsittely on ollut vielä kapeaa. Hengellinen väkivalta on toimintaa, jossa
uskonnon oppeja käytetään ihmistä
ja identiteettiä vastaan. Valtaa omaavat käyttävät sitä heihin, joilla ei ole
valtaa. Yhteisöissä tämä tosin kääntyy
helposti yksilön omaksi syyksi. Ihminen kokee, että hänessä itsessään on jotain, mikä aiheuttaa
pahan olon. Tästä seuraa vakavia henkisiä tai ruumiillisia
vaurioita. Taustalla on aina kytkös yhteisöön.

27.1. on vainojen
uhrien muistopäivä
meillä ja maailmalla

Tietoisuutta hengellisestä väkivallasta pitää lisätä ja
luoda yhteistoiminnallisia käytäntöjä. Raportissa tarkastellaan hengellisen väkivallan määrittelyjä ja väkivaltaan
altistavia yhteisöpiirteitä. Erityisesti sitä esiintyy hyvin
tiiviissä yhteisöissä, jotka kokevat oman näkemyksensä ainoana oikeana. Hallintojärjestelmä on hierarkkinen ja johtaja usein karismaattinen. Säännöt ovat tiukat. Sukupuolisuuden ja seksuaalisuuden muodot on määritelty tarkasti.
Vaikka teema on hankala niin kirkolle kuin yhteisöille,

– Yksittäinen henkilö voi harjoittaa hengellistä väkivaltaa, mutta silloinkin hänellä on puolellaan yhteisön
suoma valta. On myös tahoja, joiden mielestä ilmiötä ei
ole edes olemassa. Raportin yhteydessä tehdyistä haastatteluista saimme kuitenkin viitteitä, että väkivaltaa

on. Se on vain pienimuotoisempaa ja yksilökohtaisempaa kuin aiemmin. Myös muut tutkimukset tukevat tätä,
Aini Linjakumpu korostaa.
Hengelliseen väkivaltaan puuttumista vaikeuttaa, että
kohteeksi joutuneen on vaikea tunnistaa asiaa. Yksilö tiedostaa yleensä vasta jälkikäteen hengellisen väkivallan.
Usein väkivallan huomaa joku muu, ystävä tai sosiaali- ja
terveysalan ammattilainen.
LÄHTEITÄ: Johanna Hurtigin ja Aini Linjakummun
raportti Kirkko ja hengellisen väkivallan ratkaisut, Kirkkohallitus 2020, Rauhan tervehdys 4.1.2021, Lapin Kansa
10.1.2021 ja 14.1.2021, linkki: www.bit.ly/2M1rWW4

Yhteyshenkilö ja vertaistukea
hengellistä väkivaltaa kokeneille
Oulun hiippakuntaan nimetään tammikuun loppuun mennessä henkilö, johon voi ottaa yhteyttä
kohdattuaan hengellistä väkivaltaa. Yhteyshenkilö on tuomiokapitulin ulkopuolella työskentelevä, mutta palvelee koko hiippakunta-aluetta.
Lisätietoja: oulu.tuomiokapituli@evl.fi (virasto
on avoinna klo 9-15) ja (08) 535 8510

Hiippakunnilla ja
seurakunnilla on tärkeä tehtävä

Yhteisö voi olla sokea
käyttämälleen väkivallalle

Joulukuussa 2020 julkaistussa raportissa tuodaan
esiin seurakuntien, hiippakuntien ja kirkon johdon
vaihtelevia rooleja väkivallan ratkaisuissa.

Oikeustieteen tohtori (OTT) Tuuli Hong väitteli vuosi
sitten yhteisöllisestä väkivallasta Turun yliopistossa.

Aini Linjakumpu ja Johanna Hurtig esittävät hiippakunnille yhteyshenkilön nimeämisen lisäksi kouluttajan,
yhteydenpitäjän ja keskustelijan tehtäviä. Säännöllinen
yhteydenpito paikallisiin uskonyhteisöihin on tärkeää,
jotta yhteys on jo olemassa ongelmien ilmaantuessa.
On selvennettävä, ettei hengellinen väkivalta ole hyväksyttävää. Hengellistä väkivaltaa voi olla kaikissa uskonnollisissa yhteisöissä, eikä vain herätysliikkeissä tai uskonnollissa yhdyskunnissa. Ilmiön selättämiseksi tarvitaan
vastuun tunnistamista, tietoisuuden lisäämistä, koulutusta
ja keskustelua.

Tuuli Hong määrittelee väkivallaksi sen, mitä käytetään suljetun yhteisön kuten ideologisesti määrittyneen uskonnollisen yhteisön sisällä. Hongin mukaan yhteisöllinen väkivalta
perustuu siihen, että yhteisö arvottaa eheytensä yksilön
oikeuksia tärkeämmäksi. Yhteisö käyttää väkivaltaa rangaistukseksi määrittelemiensä rajojen ylittämisestä ja sen estämiseksi eli varoituksena muille siitä, mitä väärin toimimisesta
seuraa. Hongin mukaan yhteisö voi olla sokea käyttämälleen
väkivallalle, eikä koe satuttavansa jäsentään vaan päinvastoin pitää menettelyään oikeutena tai jopa velvollisuutena.
Edes väkivallan uhrit eivät itse välttämättä miellä tulleensa
väärin kohdelluiksi. He ovat usein lapsesta saakka kasvaneet
yhteisön arvoihin ja tietävät, mikä on sallittua ja mikä ei.
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- Hengellisen väkivallan kitkemiseksi tarvitaan jatkuva keskusteluyhteys uskonnollisten yhteisöjen välillä sekä seurakuntien toimintaan vertaistukiryhmiä ja teologiaa väkivaltaa vastaan, tutkija Aini Linjakumpu Lapin yliopistosta arvioi.

Rovaniemen kirkossa
ma-pe klo 10-13.
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ESITTELYSSÄ GRADU

Mattus Kostamo Pro gradu

MIES

IHMISLÄHEISESSÄ
VAPAAEHTOISTYÖSSÄ

Teksti Mattus Kostamo | Kuva Jouni Hagström

L

apin yliopistossa sosiaalityön opintojen päätteeksi
tekemäni pro gradu -lopputyö käsitteli haastattelemieni vapaaehtoistyötä tekevien miesten ajatuksia
maskuliinisuudesta sekä vapaaehtoistyöhön osallistumiseen liittyvästä motivaatiosta. Aihe, joka kiinnosti minua
henkilökohtaisesti jo aloitusvaiheessa, olenhan itsekin
miehenä osallistunut vapaaehtoistyöhön jo yli kymmenen vuoden ajan monenlaisissa toimintamuodoissa.
Vapaaehtoistyötä tehdään monenlaisilla toimintakentillä
ja erilaisissa tehtävissä. Omassa lopputyössäni haastattelin
miehiä, jotka lopputyöni otsikon [Miehet ihmisläheisen
auttamisen vapaaehtoistyössä] mukaisesti tekevät vapaaehtoistyötä tehtävissä, jotka ovat ajatuksellisesti lähellä
omaa sosiaalityön koulutusohjelmaani, siis tehtäviä, joissa
punaisena lankana on huolenpito kanssaihmisestä ja
lähimmäisen auttaminen.
Perinteiset sukupuoleen liitetyt käsitteet maskuliinisuus ja feminiinisyys herättävät ihmisissä usein voimakkaita tunteita. Näin varsinkin nykypäivän varsin polarisoituneessa keskustelussa, jossa perinteistä voimaa hakeva
konservatiivisuus kohtaa uutta luovan liberalismin. Tässä
vallitsevassa keskustelussa uudet käsitteet rakentavat
omalta osaltaan meitä ympäröivää merkitysmaailmaa;
siellä kalapuikkoviiksiset setämiehet tapaavat uudet sukupuolen identiteetit. Oma erityinen mielenkiintoni on
kohdistunut maskuliinisuuden ja huolenpidon väliseen
yhteyteen. Asia, joka on jäänyt monessa suhteessa varjoon kaikkien muiden maskuliinisuuteen liitettyjen mää-

ritteiden keskellä. Maskuliinisuuteen liittyvä tutkimus on
usein keskittynyt miesten ”kurjuustutkimukseen” (Harri
Ruohomäki, Miehen työ, 2002) kaventaen ja stereotypisoiden miehistä annettua kuvaa. Mutta kuten yksi haastateltavistani asian viisaasti ilmaisi: murtaessa vanhoja
stereotypioita on aina vaarana, että ne korvataan uusilla,
aivan yhtä yksiulotteisilla stereotypioilla.
Jorma Hänninen on artikkelissaan Sosiaalityön miehet ja
huoltapitävä valta (2004) maininnut miehiltä puuttuvasta
suhteesta hoivan ja huolenpidon käytäntöihin, kieleen ja
koko huolenpidon orientaatioon. Mitäpä siis haastattelemani vapaaehtoistyötä tekevät miehet ajattelivat ihmisten
välisestä huolenpidosta? Vastaukset olivat yksiselitteisiä;
jokaiselle haastatellulle kanssaihmisistä huolehtiminen
oli olennainen osa miehenä olemista. Tämä huolenpidon
velvoite ei tullut ulkoisista tai omaan etuun liittyvistä paineista, vaan sisäistetyistä omista arvoista, joiden mukaan
”… kyllä meidän täytyy pitää toisistamme huolta”. Lähimmäisistä huolehtimiseen liittyi myös henkilökohtaista riittämättömyyden tunnetta – epävarmuutta siitä kykenenkö
auttamaan ja että onko annetulla avulla käytännön merkitystä. Tämä mainittu epävarmuus on kuitenkin erottamaton
osa ihmisten välistä kanssakäymistä. Tämän epävarmuuden
vastavoimana haastatteluaineistosta nousi kuitenkin se
henkinen tuki mitä miehet kertoivat saavansa puolisoiltaan
vapaaehtoistyöhön osallistuessaan; ”… mutta se vaimo kannustaa aina… sillä mennään”.

Taipumus ja tahto lähimmäisestä huolehtimiseen ei tule
kenellekään tyhjästä, vaan siihen tarvitaan esimerkkejä.
Oman lopputyöni perusteella kodilla on tässä mallien antamisessa oma tärkeä sijansa. Kotona saatu kasvatus ja siellä
omaksutut arvot auttavat meitä löytämään huolenpidon
orientaation, ei niinkään sukupuoli.

Mattus Kostamo, rovaniemeläinen sosiaalija vapaaehtoistyöntekijä.

SEURAKUNTALEHTI
PÄÄSKY TÄYTTI 40
VUOTTA JA UUDISTI
ILMEENSÄ 2021!
Selaat uudistunutta Pääskyä, joka ilmestyy tänä
vuonna 6 kertaa ja runsaampana kuin ennen.

e-Pääskynen – Rovaniemen
seurakunnan uutiskirje

Rovaniemen seurakunnan ilmeuudistus on toteutettu ja uusi
ilme on esillä lehden kaikilla sivuilla. Kuten aiemminkin,
Kotimaa Oy myy jälleen ilmoitustilaa Pääskyn sivuilta. Malliesimerkkejä ilmoitusten ja mainosten koosta ja sijoittelusta
on katselmoitavissa sivuilta 8, 9 ja 15. Ilmoitusmyynnin yhteystieto: ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Rovaniemen seurakunnan uutiset, tapahtumat ja tilaisuudet
kootaan e-uutiskirjeeseen eli e-Pääskyseen, joka ilmestyy
kerran kuussa. Jokaisessa e-uutiskirjeessä julkaistaan maksullinen mainos tai ilmoitus (1 kpl per uutiskirje).
Tilaa uutiskirje sähköpostiin:
rovaniemen-seurakunta-pv.mail-eur.net/
TAI bit.ly/38dr8Wy
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TEEMANA

Kynttilänpäivä

KRISTUS, JUMALAN KIRKKAUDEN SÄTEILY
– KYNTTILÄNPÄIVÄ 7.2.2021
Nimitys kynttilänpäivä juontaa siitä keskiaikaisesta tavasta, että tänä sunnuntaina
vihittiin vuoden aikana kirkossa käytettävät kynttilät.

J

uhlan raamatullisena aiheena on Jeesus-lapsen tuominen temppeliin ja jumalallinen kirkkaus, joka hänessä
tuli maailmaan ja ilmestyi meille. Siunatessaan lasta ja
hänen vanhempiaan vanha Simeon ylistää Jumalaa pelastuksesta, jonka hän on valmistanut kaikille kansoille, ja
valosta, jonka hän on antanut loistaa kansalleen Israelille.
Kynttilänpäivää vietetään neljäkymmentä päivää joulun
jälkeen. Se on Herran Jeesuksen temppeliin tuomisen,
Simeonin kohtaamisen ja Marian puhdistautumisen muistojuhla. Pyhän nimi johtuu siitä, että kirkolliseen käyttöön
tarvittavat kynttilät vihittiin silloin koko vuotta varten.
Vastaava latinankielinen nimi on Festum Candelarum /
Luminarum, Kynttilöiden juhla. Temppeliin tuodussa Jeesus-lapsessa tulee ilmi kirkkaus Israelille ja valo vieraille
kansoille (Luuk. 2:22–33).
Kynttilänpäivä on kristillisen lähetystyön päivä: Kristus-valo valaisee kaikki kansat. Siksi kuvan taustana on
maailman kartta. Tunnusteksti on Simeonin kiitoslaulusta
(Nunc Dimittis). Simeon näki elämänsä illassa omin silmin
hänet, joka on ”Israelin kirkkaus” ja ”kansojen valo”. Kiitoslaulun alkuun taas perustuu se, että kiitoslaulusta tuli

ROVANIEMEN
KIRKKO ON AUKI

jokapäiväisen nukkumaan menoa edeltävän rukoushetken
kiitoslaulu: ”Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä.” Kehyksessä olevat seitsenhaaraiset kynttilänjalat (vrt.
18 shel) viittaavat siihen, että Simeon Vanhan liiton edustajana näkee uuden liiton koittavan Jeesus-lapsessa.

Voit tulla keskustelemaan
päivystävän papin kanssa tai
hiljentymään kirkon penkkiin.

Jeesus, lailla Simeonin
sinuun tahdon katsoa,
nähdä, että autuuteni
minulla on sinussa,
että autuus kaikkien
myös on minun, syntisen.

Rovaniemen kirkko on avoinna hiljentymiseen
arkisin ma-pe klo 10-13. Päivystävä pappi on myös
paikalla kirkossa.
Elämän huolien ja murheiden kanssa ei tarvitse
jäädä yksin. Seurakunnan päivystävän papin kanssa
voit keskustella kaikista mahdollisista asioista. Papit
ovat vaitiolovelvollisia, joten voit keskustella heidän
kanssaan vaikeistakin asioista.

Katso Virtuaalikirkosta
Kynttilänpäivän messu 7.2.2021 klo 10
Rovaniemen kirkosta virtuaalikirkon kautta:
www.virtuaalikirkko.fi

” Keskustelemaan voi
myös tulla, vaikka ei
olisi kirkon jäsen.

Radio RovaDein uusi
logo: VIHREÄ KALA!
Rovaniemen seurakunnan tuottamaa ohjelmaa sunnuntaisin klo 9.55-12 Radio Dein taajuudella 93,4
MHz ja netissä www.radiot.fi/kanavat/radio-dei-rovaniemi. Lähetyksessä mielenkiintoisia haastatteluita, musiikkia, opetusta, messu kirkosta sekä
menovinkkejä viikon tapahtumiin.

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. MP3-tiedostot voi toimittaa:
radiorovadei@evl.fi

Haluatko mainostaa tai ilmoittaa
seurakunnan viestintäkanavissa?
Lataa seurakunnan mediakortti nettisivuilta ja ota
yhteyttä ilmoitusmyyntiimme!
Ilmoituksista ja mainoksista Pääsky-seurakuntalehdessä ja
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.

-
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LAPSET JA PERHEET

Päiväkerhot tarjoavat virikkeellistä toimintaa 3–5-vuotiaille lapsille.
Päiväkerhossa toimitaan lasten, vanhempien ja lastenohjaajien välisessä kasvatuskumppanuudessa. Lastenohjaajat rakentavat toiminnan lapsen kokonaisvaltaista
kehitystä tukevaksi. Liikkuminen, käsillä tekeminen, taide, musiikki ja leikki ovat
jokaisen kerhopäivän sisältöjä. Kerhohartaudet ovat levon ja rauhan hetkiä, joissa
on tilaa ihmettelylle. Päiväkerhotoiminnassa aikuiset ovat lapsia varten ja heillä on
lapsille aikaa. Vapaita paikkoja voi tiedustella seurakunnan lastenohjaajilta.

PERHEMESSU

Rovaniemen kirkossa 14.2. klo 10
– myös Facebook-livelähetyksenä.

Jos perheessänne on enemmän lapsia, voit tulostaa lisää tehtäviä: www.lastenkirkko.fi/sunnuntaisivut.php

PÄIVÄKERHOT OVAT LAPSIA VARTEN!

VAUVAN OMA
RAPINARAAMATTU
Rovaniemen seurakunta on jakanut vuosia
synnytysosastolla käyneille pientä pussukkaa,
jossa on perinteisesti ollut rukous- ja runokirja.
Nyt seurakunnan lapsi- ja perhetiimi on tilannut pussukkaan aidosti vauvan omaan käyttöön ja käsittelyyn suunnitellun ”rapisevan raamatun”.
Pehmokirja sisältää lauluksi mukaillun Psalmin 139

Perhekerhot
Tule mukaan lasten kanssa
maksuttomaan perhekerhoon!
Perhekerho on lasten ja aikuisten
yhteinen kokoontumispaikka,
jossa on ohjattua toimintaa sekä
mahdollisuus vapaaseen leikkiin.
Aikuisilla on mahdollisuus keskustella toisten
aikuisten ja lastenohjaajien kanssa.

MAANANTAISIN
Viirin perhekerho klo 10-12, joka toinen
maanantai, alk. 18.1.

TIISTAISIN
Koskenkylän kerhotila klo 10-11.30
Muurolan kappeli klo 10-12, joka toinen
tiistai, alk. 19.1.
Ounasrinteen kappeli klo 9-11
Seurakuntakoti avoin perhekerho klo 9-14
Sinetän kappeli klo 9-11, joka toinen tiistai,
alk. 12.1.

ajatuksen laululeikkinä: ”Pää, olkapää, peppu, polvet,
varpaat”. Rapiseva kansi ja pehmeät sivut tekevät kirjasta
vastustamattoman mukavan. Rapinaraamatun koko on
13,5 x 13,5 cm. ISBN 9789515775412.

KESKIVIIKKOISIN
Aapakirkko iltaperhekerho klo 17-19
Korkalovaaran kappeli vauvakahvila klo 12-14

TORSTAISIN
Aapakirkko perhekerho klo 9-11
Helmikammari iltaperhekerho klo 17-19

PERJANTAISIN
Katutaso Vauvakahvila klo 10-14
Korkalovaaran kappeli avoin perhekerho klo 9-12
Nivavaaran kerhotila klo 9-11
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ASKARTELUNURKKA

Itse tehden lämmintä ylle!

ONNISTU VIRKKAUKSESSA
KOUKULLA TAI SORMIN!
Ystävänpäivä lähestyy ja mikä olisikaan ihanampi lahja, kuin talvella
ystävää lämmittävä pehmoinen kaverikaulahuivi. Halutessasi voit
virkata teille molemmille samanlaiset kaverihuivit!
Kuvallisesta ohjeesta näet ohjeet virkkaamiseen. Mitä pulleampi lanka, sitä isompaa silmukkaa saat
virkattua. Voit kokeilla myös sormivirkkausta, joka on helpompaa pulleammalla langalla.

Silmukan teko ja ketjun virkkaus
Aloita numerosta yksi, josta näet
kuinka silmukan saa tehtyä. Tee
silmukkaa niin sen mukaan, kuinka
leveäksi haluat kaulahuivin.
Silmukoiden ollessa valmiina voit
alkaa alapuolella olevan ohjeen
mukaan virkkaamaan huivia pituussuunnassa niin pitkäksi kuin haluat.
Vinkki: Jos ostat monivärisen langan, huiviin tulee hauskat raidat!

Ketjusilmukan virkkaus huiviksi

Tervetuloa kevään 2021

HELMIKAMMARI

- Ikäihmisten kokoontumispaikka
Vapaita paikkoja voi tiedustella
muskarit.rovaniemi@evl.ﬁ tai 040-1207755

Avoinna ma-to klo 10-14.
Viikottain vaihtuvaa
toimintaa ja ohjelmaa.
Myynnissä villasukkia
diakoniatyön hyväksi.

Ohjaajina Sanna Koivuranta-Virtanen
ja Henna Väistö
Lisätietoja ja ilmoittautumislinkki: www.rovaniemenseurakunta.ﬁ/kirkkomuskari

Lämpimästi tervetuloa
osoitteeseen:
Pohjolankatu 4,
käynti torin puolelta.

-
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NUORET JA LEIRIT
TUTUSTU LEIREIHIN!
-TOIMINTAILLAT TULEVAT TAAS!
Tervetuloa Donkkikseen kaikki 1.-6.-luokkalaiset!
Luvassa jännittäviä Raamatun kertomuksia, toimintapisteitä, laulamista ja muuta huippumukavaa! Pääsemme myös
kuulemaan Sakun ja Ruutin seikkailuista sekä tapaamaan
iki-ihanan sinisen ystävämme, Donkki-aasin! Tule ja ota
kaverisi mukaan! Donkkikset ovat ilmaisia. Järjestäjänä
Rovaniemen seurakunnan lapsi- ja nuorisotyö. HUOM!
Olemme huomioineet Donkkiksissa vallitsevan koronatilanteen. Panostamme illoissa hyvään käsihygieniaan sekä
turvaväleihin. Herkuttelupiste on suljettu. Tule Donkkiksiin
vain terveenä! Donkkiksiin on nyt myös ennakkoilmoittautuminen ja väkimäärärajoite (30 lasta / ilta). (Ilmoittautuminen tekstiviestillä, johon tiedoksi lapsen nimi, ikä ja
onko hän tulossa Muurolaan vai Ounasrinteelle.)

Muurolassa perjantaisin klo 17-19

Aarre-leiri

Nasta-leiri, 1.-3.-luokille

Heippa, sinä 4.-6.-luokkalainen! Nyt juuri sinulla on mahdollisuus lähteä uskomattomaan aarrejahtiin. Aarre-leiri
järjestetään 19.2.-21.2.2021 Norvajärven leirikeskuksessa
ja olet tervetullut mukaan yksin tai yhdessä kaverin kanssa.
Leirillä pääset leikkimään, kisailemaan, seikkailemaan ja
viettämään rentoa aikaa muiden ihmisten kanssa. Tervetuloa mukaan! Leirin hinta on 34€ ja ilmoittautuminen 11.1.7.2. seurakunnan nettisivuilla. (Lisätietoja: Pinja Paukkeri)

Tule mukaan leikkimään, askartelemaan ja viettämään
mukavaa aikaa yhdessä. Leiri järjestetään Norvajärvellä 13.14.3.2021. Leirille mahtuu 25 innokasta leireilijää. Leirin
hinta on 25,50€ ja ilmoittautuminen 13.2.-1.3. (Lisätietoja:
Jere Turpeinen)

Hiihtoloman leiripäivät Ounasrinteen
kappelilla 1.-6.-luokkalaisille
Tule viettämään hiihtoloman leiripäiviä! Luvassa mahtaisan muikeaa meininkiä kuten askartelua, ulkoilua ja rentoa
lomailupuuhaa! Leiri pidetään erillisinä päivinä ma 8.3 ja ti
9.3. klo 9-15 Ounasrinteen kappelilla eli saa käydä kotona
nukkumassa! Mukaan mahtuu 20 lasta. Leiripäivät ovat
ilmaisia ja ilmoittautuminen 11.1.-21.2. seurakunnan nettisivuilla. (Lisätietoja: Jenniina Heikkilä ja Juho Rinne)

Kuoroleiri
Kuoroleirillä musisoidaan sydämen kyllyydestä! Mukana
Valonlähde-kuorolaisia mutta kaikki kaupungin laulavaiset
lapset (7-13-v.) ovat tervetulleita mukaan! Leiri huipentuu GospelJunior-messuun Ounasrinteen kappelilla. Leiri
pidetään 17.-18.4. Norvajärven leiri- ja kurssikeskuksessa.
Hintatiedot ja ilmoittautuminen seurakunnan nettisivuilla
1.-31.3. Lisätietoja: Jenniina Heikkilä, Ruusu Tervaskanto
ja Petteri Mäki-Hirvelä

5.2. (ilmoittaudu 4.2. mennessä Juho Rinteelle)
9.4. (ilmoittaudu 8.4. mennessä Jenniina Heikkilälle)

Ounasrinteellä lauantaisin klo 17-19

10.4. (ilmoittaudu 9.4. mennessä Jenniina Heikkilälle)

Korkalovaarassa lauantaisin klo 17-19

6.2. (ilmoittaudu 5.2. mennessä Juho Rinteelle)

Tubekerho Tos-kii
Oletko miettinyt videoiden tekemistä YouTubeen kivassa
porukassa? Tubekerho Tos-kii on just sulle! Ikäraja 6. luokasta ylöspäin. Jos tulet ensimmäistä kertaa, ilmoittaudu
nuorisotyönohjaaja Jenniina Heikkilälle tai Juho Rinteelle.
Kerho on ilmainen ja kokoontuu Ounasrinteen kappelin
Herrankukkarossa klo 16-18 torstaisin kerran kuussa: 14.1.
& 11.2. & 25.3. & 15.4.

YHTEYSTIEDOT
Jenniina Heikkilä, p. 040 7300 153
Pinja Paukkeri, p. 040 642 1199
Juho Rinne, p. 040 358 2135
Jere Turpeinen, p. 040 546 9408
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@evl.fi

NUORTENILLAT		
Seuraa IG:
				roisrknuoret
29.1. & 26.2. & 26.3. & 23.4. ja kevään viimeinen ilta
on kirkossa 21.5. Hengailua, höpöttelyä, syömistä,
lauta- ja videopelailua, biljardia ja muuta vänkää
Katutasolla keskustassa (Kansankatu 17) klo 17-20.
Olet lämpimästi tervetullut! Illat ovat ilmaisia.

NUORISOKAHVILA
Nuorisokahvila Katutaso kutsuu ti klo 16-19, parittomien viikkojen ke klo 17-20 ja pe klo 17-20. Tasokasta meininkiä osoitteessa Kansankatu 17.
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KOKKINURKKA

LASKIAISTA
KOHDEN
Mikä olisikaan helpompaa ja
herkullisempaa kuin pannari
ja kasvishernekeitto. Tutustu
helppohin resepteihin, jopa
sinä osaat!

Reseptit sopivat myös vegaaneille

Pannukakku- tai lättytaikina

Kasvishernekeitto

- 5 dl vehnäjauhoja
- 1 dl kaurahiutaleita
- 1 dl sokeria
- 2 tl leivinjauhetta
- 1 tl kardemummaa
- ½ tl suolaa
- 1 kypsä banaani soseutettuna
- 1 l kaurajuomaa
- 2 rkl ruokaöljyä

- 250 g kuivattuja herneitä TAI 4 dl kuivattuja
ja kuorittuja puolikkaita herneitä
- 12 dl vettä
- puolikas sipuli
- 1 tl suolaa
- 1 1/2 porkkanaa
- 1/2 palsternakkaa
- 75 g juuriselleriä
- 1 rkl sinappia
- 1 tl meiramia
- 1/4 tl mustapippuria

Valmistus:
1.) Sekoita kuivat ainekset keskenään.
2.) Lisää soseutettu banaani, kaurajuoma ja öljy.
3.) Sekoita taikina tasaiseksi ja anna turvota hetki.
4.) Kaada leivinpaperilla vuoratulle uunipellille ja
paista 200 asteessa n. 40 min. Tai paista öljyssä paistin- tai lättypannulla.
Tarjoa jäähtyneenä ja vähän vetäytyneenä hillon ja
marjojen kanssa.

Valmistus:
1.) Huuhtele herneet kylmällä vedellä. Liota
herneitä muutama tunti tai yön yli isossa kattilassa, jossa on vettä puolet reseptin vesimäärästä. Pikaversio: käytä kuivattuja ja kuorittuja
puolikkaita herneitä ilman liotusta.
2.) Nosta kattila levylle ja lisää loppu vesi. Kuumenna ja keitä hetki. Kuori vaahto pois keiton
pinnalta.
3.) Lisää suola ja hienonnettu sipuli ja keitä
miedolla lämmöllä 1–1,5 tuntia.
4.) Pese ja kuori juurekset ja leikkaa ne suikaleiksi tai pieniksi kuutioiksi. Lisää juurekset
keittoon ja jatka keittämistä vielä noin 1/2
tuntia. Lisää vettä tarvittaessa.
5.) Mausta keitto sinapilla, meiramilla ja pippurilla. Tarjoa hienonnetun punasipulin ja sinapin
kanssa.
(Kasvishernekeiton muutat helposti lihaversioksi lisäämällä kypsentämisen loppuvaiheessa
200 g paloiteltua ylikypsää palvikinkkua.)

RIPPIKOULUT

OPISKELIJAT JA NUORET AIKUISET

MITEN MENEE?

HOW ARE YOU?

Oppilaitospastorit Milla p. 040
358 6067 ja Rainer p. 040 569 6475
päivystävät kampuksilla. Tule juttelemaan mistä tahansa maan ja taivaan
välillä, kertomaan kuulumiset tai (jos
tuuri käy) juomaan kupponen ilmaista
kahvia. Kaikki keskustelut ovat 100%
luottamuksellisia.

Studen pastors Milla tel. 040
358 6067 and Rainer tel. 040
569 6475 are available on campus sites. Come and chat about
anything, and (if you are lucky)
have a free cup of coffee. All discussions are 100 % confidential.

Rainer

Milla

LUE LISÄÄ, READ MORE
>> BIT.LY/CHURCH_ROI_CAMPUS
Church @ Roi Campus
Church_roi_campus
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KUMMIN KAA

Juulia Barsk

Kummi Juulia Barsk ja kummityttö Milena Barsk

NUORI KRISTITTY KUMMI
Juulia Barsk puhuu usein kummilapsensa Milena Barskin kanssa
videopuhelun välityksellä, sillä kummilapsi asuu Etelä-Suomessa.

M

inulla on kolmevuotias kummityttö. Kummityttöni on samalla minun serkku eli minun sedän
tytär. Kun kummilapseni syntyi, kysyin heti, että
pääsenkö kummiksi, Juulia muistelee.
Juulia Barskille vastattiin, että ”Totta kai! Aioimme
muutenkin kysyä sinua”.
- Olin erittäin iloinen ja olen edelleen ja aina kiitollinen,
että saan olla tämän ihanan lapsen kummi. aina siellä kylässä kerran tai kaksi vuodessa, kummilapseni syntymäpäivillä ja kesällä, jos olen siellä päin.
Juulia Barsk tapaa kummityttöään myös, jos hän tulee
perheensä kanssa käymään Lapissa.
- Aion jatkossakin pitää mahdollisimman paljon yhteyttä
kummilapseeni ja olla osana pienen ihmisen matkaa aikuisuuteen. :-)
Juulia Barsk juhlii kummilapsensa kanssa kristillisiä juhlia
videopuhelun välityksellä.

- Milena on usein rukouksissani myöskin. Toivon, että
minäkin olen hänen rukouksissa. Kerroin hänelle viime
vuonna mitä joulu tarkoittaa, miksi juhlimme joulua ja
miksi saamme lahjoja.
Juulia Barsk on jutellut Milenalle myös pääsiäispupuista ja kertonut pikkuiselle miksi meillä on pääsiäinen.

- Kummilapseni on minulle erittäin tärkeä ja
innolla seuraan hänen
kasvuaan sekä opastan
asioissa, joissa hän apua
tarvitsee.
Olen onnekas. <3

KUMMI ON LAPSEN
AIKUINEN YSTÄVÄ
Kummi-sana on käännöslaina venäjän kielestä,
mutta termin taustalla on latinankielinen sana
sponsor – tukija.
Kummin tehtävä onkin olla lapsen ja vanhempien tukena
erilaisissa elämän tilanteissa. Kummilapsen kanssa voi
ihmetellä elämää, sen iloja ja suruja ja puhua kaikesta mikä
on elämässä tärkeää ja arvokasta. Kummin hengellistä tehtävää voi toteuttaa myös rukoilemalla kummilapsen puolesta. Kummi on lapsen aikuinen ystävä, joka kuuluu lapsen
elämään alusta alkaen.
Lisää kummiudesta ja kasteesta: www.kaste.fi
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MIKSI KUULUA KIRKKOON

Osa 1 : Kirkko on välittävän valinta

KIRKKO ON VÄLITTÄVÄN VALINTA
Kirkon tekemä auttamistyö on tutkimusten mukaan tärkein syy kuulua kirkkoon.

S

uomalaisten tärkeimpiä perusteita jäsenyydelle on
seurakuntien työ vanhusten, vammaisten, köyhien
ja syrjäytyneiden parissa. Kirkko välittää puolestasi
ja jäsenenä osallistut yhteisen hyvän tekemiseen. Suurin
yksittäinen seurakuntien ruoka-avun asiakasryhmä on
vähävaraiset vanhukset (aiheesta lisää sivuilla 14-15).

Hakiessa taloudellista apua
seurakunnan diakoniasta:
Rovaniemen seurakunnan diakoniatyöntekijä päivystää
arkisin klo 9-10: 040 685 4920. Voit myös soittaa diakoniatoimiston toimistosihteerille: 040 583 0966.
Avustustarpeen ja kokonaiskuvan selvitessä diakoniatyöntekijä voi päättää avustuksesta heti tai avustustarpeesta riippuen tehdään erillinen avustushakemus eteenpäin päätettäväksi.
Diakonia-avustuksena voi saada tarpeesta riippuen ruoka-apua ruokapankin kautta, avustus- ja ostokortteja hankintoihin, esimerkiksi ruokaan ja vaatteisiin tai apua laskun
maksamiseen.
Diakoniatyössä pyritään ihmislähtöisesti auttamaan,
ohjaamaan ja tukemaan vaikeassa elämäntilanteessa olevia
aineellisesti, henkisesti ja hengellisesti. Voit luottamuksella
keskustella kaikista mieltäsi painavista asioista.
Diakoniatyöntekijät eivät pääsen Kelan ja sosiaalitoimen tietokantaan. Ota mukaan samat liitteet, jotka olet
lähettänyt Kelaan ja sosiaalitoimeen. Diakoniatyöntekijän
kanssa täytät avustushakemuksen, jossa kartoitetaan tuloja menotiedot sekä muut asiaan liittyvät kohdat.

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

”Kritiikistä huolimatta kirkon työssä
on paljon hyviä asioita. Kirkko tekee
merkittävää kehitysapu- ja muuta
auttamistyötä sekä muualla maailmassa että
omassa kotimaassamme. Maahanmuuttajien
vastaanottotyössäkin evankelisluterilainen kirkkomme on ollut aktiivinen.
Kirkollisveron maksamisen myötä voin olla
helpolla tavalla tekemässä hyvää työtä.”
Leena Ruotonen

”Olen useamman kerran
joutunut ongelmalliseen
rahatilanteeseen pienen
eläkkeeni kanssa. Seurakunnan
diakoni on auttanut minua
hakemaan avustusta ja aina
olen selvinnyt eteenpäin.”

”Kirkon sosiaalityö on
mielestäni todella tärkeää.
Haluan tukea sitä.”

Rovaniemen kirkon ja seurakunnan ruokapankissa
työvuorossa diakoniatyöntekijät Antti Härö, Sari Koski
ja Marja-Leena Kivilompolo. Kuva Jouni Hagström.

”Haluan tukea kirkon nuorisotyötä.
Nuorille on yhteiskunnassamme ihan
liian vähän turvallisia kohtauspaikkoja.
Kirkolla nuoret voivat oppia
hyviä elämänarvoja ja sen, ettei
elämässä tarvitse pärjätä yksin.”

Koonnut Noora Hietanen
LÄHTEITÄ: Kirkko ja kaupunki,
www.svenskakyrkan.se/miksi-haluan-kuulua-kirkkoon

MESSUUN
KOTISOHVALTA?
Voit katsoa messut suorana myös
kotoasi älylaitteen avulla.

Virtuaalikirkosta (www.virtuaalikirkko.fi)
7.2. klo 10 Kynttilänpäivän messu
28.2. klo 17 OMA-messu

Facebook-livelähetyksenä
14.2. klo 10 Perhemessu
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YHTEISVASTUU

Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräys alkaa

Yhteisvastuukeräys 2021 keskittyy ikäihmisten taloudelliseen tukemiseen. Yhteisvastuukeräyksen 2021 kampanjakuva.

YHTEISVASTUUKERÄYKSELLÄ 2021 APUA
IKÄIHMISTEN TALOUDELLISEEN AHDINKOON
Eri syistä johtuva köyhyys koettelee vanhusväestöä Suomessa ja maailmalla.
Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräyksen tuotolla autetaan
taloudellisissa vaikeuksissa olevia ikäihmisiä niin Suomessa kuin kehittyvien maiden kriisialueilla. - Elämässä
tulee eteen sairauksia, työttömyyttä ja yllättäviä elämänkäänteitä. Sairauskierre apteekkilaskuineen saattaa suistaa velkakierteeseen. Työelämäaikaan otettuja
lainoja onkin vaikea hoitaa, jos työura katkeaa ennenaikaisesti, Yhteisvastuukeräyksen esimiespiispa Matti
Repo muistuttaa.
Eläkeiän köyhyyden merkittäviä tekijöitä voivat olla työelämän ulkopuolelle jääminen, kotiäitiys, työkyvyttömyys,

pitkäaikaistyöttömyys, pienipalkkaisuus – tai näiden kaikkien yhdistelmä. Listalle kuuluvat myös kallis asuminen,
peritty huono-osaisuus, mielenterveyden ongelmat sekä
monet yllättävät tekijät. Suomessa vanhusten köyhyys
näyttäytyy eri tavoin eri puolilla maata. Myös puuttumiskeinot ilmiöön ovat monimuotoisia.

Apua ikäihmisille diakoniatyön kautta
Diakoniatyöntekijöiden mukaan ikääntyneet turvautuvat
apuun vasta, kun tilanne on mennyt jo todella huonoksi.
Juuri eläkkeelle jääneet voivat tukea edelleen lapsiaan ja

lapsenlapsiaan oman toimeentulon kustannuksella. Kirkon
diakoniarahaston avustukset haetaan paikallisseurakuntien
diakoniatyön kautta, jossa hakijoiden avuntarve tunnetaan
ja jokainen avuntarvitsija kohdataan.
- Tarve on suuri. Viime vuosina meille saapuneista avustushakemuksista yli 60-vuotiailta tulleita on ollut joka
neljäs ja määrä on kasvussa. Ikääntyneiden avustushakemusten merkittävimmiksi syiksi nousevat pienet tulot ja
sairaudet, Kirkon diakoniarahaston avustusvalmistelija
Anita Salonen sanoo.

Ikäihmiset Suomessa ja
maailmalla tarvitsevat apuasi
Lahjoita MobilePayllä numeroon 72084.

Kiitos avustasi!
#yhteisvastuu2021
#enitenyllättiköyhyys
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Ikäihmiset Suomessa ja
maailmalla tarvitsevat
apuasi, näin voit auttaa:
Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräys
pureutuu ikäihmisten taloudelliseen
ahdinkoon.

Tapahtumia Rovaniemellä
7.2.-30.4. Ovelta ovelle – listakeräys toteutetaan rajoitetusti. 7.2. klo 10 Yhteisvastuukeräyksen avausmessu kirkossa. Virtuaalikirkko. Radiossa ja televisiossa Tasavallan
presidentti Sauli Niinistö avaa Yhteisvastuukeräyksen.
Keräyksen TV-dokumentit ovat katsottavissa Youtubessa:
youtube.com/yhteisvastuukerays. Radio RovaDeissä ohjelmaa Yhteisvastuusta messun jälkeen. 7.-14.2. Rovaniemen
seurakunnan musiikkityön järjestämä Musiikkiviikko
2021 kirkossa. Kolehdit keräyksen hyväksi. Kolehtiin
voi osallistua MobileBayn kautta. 7.-28.2. Yhteisvastuuta
Kirkkolammen ympärillä. Tutustu taulujen kautta miten
voit olla lähimmäistemme tueksi ja avuksi! 12.2. klo 19
Lapin musiikkiopiston oppilaiden konsertti Rovaniemen kirkossa, kolehti Yhteisvastuukeräykselle. 19-20.2.
Lipaskeräystempaus ostosmarketeissa 19.2. klo 12-18
ja 20.2. klo 12–18. Ilmoittautuminen lipaskerääjäksi puh.
040-5830966. 22.2. klo 19 Lapin musiikkiopiston opettajien konsertti Rovaniemen kirkossa, kolehti Yhteisvastuukeräykselle. 27.3. klo 11 -14 Yhteisvastuutori Korkalovaaran kappelilla. Riemukierroshiihto - tapahtuma
Kirkkolammella ei toteuteta tänä keväänä. Muista
tapahtumista ja tempauksista ilmoitetaan erikseen.

Seurakuntaopiston kokoama kansanopistoverkosto toteuttaa yhteisvastuuvaroilla ikäihmisille maksuttomia taloudenhallinnan koulutuksia ja digitaitojen valmennusta vuodesta 2022 alkaen.

Digivalmennusta iäkkäille
Keräyksen toinen maanlaajuinen tuotonsaaja on Seurakuntaopiston kokoama kansanopistoverkosto. Se toteuttaa yhteisvastuuvaroilla ikäihmisille maksuttomia taloudenhallinnan
koulutuksia ja digitaitojen valmennusta vuodesta 2022
alkaen. Kursseilla saa perusvalmiudet esimerkiksi pankki-,
Kela- ja muuhun virastoasioimiseen tietokoneen välityksellä.
- Helposti ne vanhukset, joilla on huono taloudellinen
asema, jäävät digitalisaation ulkopuolelle. Silloin he ovat
ulkopuolella koko yhteiskunnasta, ikätoveriensa kaikenlaisen syrjäytymisen puolesta huolta kantava arkkiatri Risto
Pelkonen arvioi.

Kaukana tarve on jopa suurempi
Yhteisvastuukeräys näkee tärkeäksi tukea avun tarpeessa
olevia niin Suomessa kuin maailmalla. Kun Yhteisvastuukeräys perustettiin 1950-luvun vaihteessa, se auttoi sodan
tuhoista ja katovuosista kärsineitä suomalaisia. Kun hyvinvointi Suomessa vahvistui ja tietoisuutemme maailman
hädästä samaan aikaan kasvoi, on vuodesta 1963 alkaen
tuettu myös kansainvälistä diakoniaa. Maailman katastrofialueilla Yhteisvastuukeräyksen 2021 tuotolla tuetaan
arvokkaan vanhuuden mahdollistamista auttamalla katastrofien, konfliktien ja luonnonmullistusten aiheuttamissa
hätätilanteissa hauraimpia yhteisöjä, vanhuksia ja perheitä.
Toimittanut Noora Hietanen
www.yhteisvastuu.fi / lahjoita

Suomen eläkeläisistä 40 %:LLA eläke on alle
1 250 € / kk. Kunkin seurakunnan keräystuotosta
20 % käytetään ikäihmisten ahdingon helpottamiseen oman seurakunnan alueella.

TUOTOSTA 60 % ohjataan kehittyviin maihin Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta.

Osallistu netin kautta
Yhteisvastuukeräykseen!

Yhteisvastuukeräyksen toisena valtakunnallisena
tuotonsaajana toimiva KIRKON DIAKO-

Ikäihmiset Suomessa ja maailmalla tarvitsevat apuasi.

NIARAHASTO KOHDENTAA 10 %

osuutensa keräystuotosta ikäihmisten taloudelliseen auttamiseen ja elämänlaadun kohentamiseen.

Lahjoita MobilePayllä numeroon 72084.
Kirkkopalvelujen keräysluvat
RA/2020/639 ja ÅLR 2020/4355.

Vuonna 2019 seurakuntien diakoniavastaanotoilla
tavattiin yli 150 000 YLI 70-VUOTIASTA, jotka ovat kuitenkin vain reilu 1/10
kaikista kohtaamisista.

Kiitos avustasi!
#yhteisvastuu2021
#enitenyllättiköyhyys

www.yhteisvastuu.fi

(Maksettu ilmoitus, tutustu ilmoitusmyyntiin sivulla 6-7.)

” Yhteisvastuukeräys
näkee tärkeäksi
tukea avun tarpeessa
olevia niin Suomessa
kuin maailmalla.

Yhteisvastuukeräys
2021 alkaa 7.2.2021

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

-

Pääsky

-

16

TUTUKSI

Rovaniemen seurakunta on merkittävä paikallinen työnantaja

Vanhat uudet tutuksi:
Mervi Laamanen ja Susanna Jokela
uusia diakoniatyöntekijöitä

Mervi Laamanen,
diakoniatyöntekijä

Ari Sotaheimo | Kuva Jouni Hagström

KIINTEISTÖPALVELUJEN
HUOLTOINSINÖÖRI ARI SOTAHEIMO
Rakennusmestari ja isännöitsijä Ari Sotaheimo
aloitti Rovaniemen seurakunnan palveluksessa
huoltoinsinöörinä viime syyskuun alussa. Työuransa
Sotaheimo on aloittanut kirvesmiehen töillä eri
puolella Suomea ja Pohjois-Norjassa.
- Kirvesmiehen töitä olen tehnyt kolmisen vuotta ja sen
jälkeen työskentelin vuoden verran rakennustarvikkeiden
vähittäis- ja tukkukaupan parissa Oulussa ja Tampereella.
Rovaniemellä olen työskennellyt viime vuosikymmenen
vaihteessa kuusi vuotta peltikattojen, kattoturvatuotteiden
ja sadevesijärjestelmien parissa myynnin ja työnjohdon tehtävissä, Ari Sotaheimo kertoo.
Ennen seurakunnalle siirtymistä Ari Sotaheimo oli aluemyyntipäällikön työtehtävissä 2012-2020. Arilla on monipuolisen työkokemuksen lisäksi myös kattava koulutus
kiinteistöpalveluammattiinsa seurakunnalla. Hän on suorittanut talonrakentajaopinnot Kokemäenjokilaakson ammattioppilaitoksessa ja rakennusmestarin tutkinnon Porin
teknillisessä oppilaitoksessa 1990-luvulla. Lisäksi hän on
suorittanut työn ohessa isännöitsijän ammattitutkinnon
Oulun markkinointi-instituutissa.

KESÄTYÖT

- Sattumalta huomasin seurakunnan työpaikkailmoituksen ja kiinnostuin tehtävästä laajan ja mielenkiintoisen
toimenkuvan vuoksi. Olihan ne viimeiset viisitoista vuotta
kiireiseen kesäsesonkiin painottuvalla kattoalalla pistäneet miettimään, että jospa sitä voisi tehdä jotain muutakin
työkseen, Ari muistelee.

Diakoni Mervi Laamanen aloitti
diakonian virassa 11.1.2021. Mervin työtehtäviin kuuluu diakoniatyö Ounasjoella, asiakastyötä
Ylikylässä sekä erityisvastuutyönä vanhustyö koko seurakunnan alueella. Ennen diakoniatyöhön siirtymistä diakoni /
sosionomi AMK Mervi oli Rovaniemen kaupungin palveluksessa sosiaaliohjaajan virassa.
Mervin työpuhelinnumero: 0400 261 589

Mervi Laamanen esiteltiin Pääskyssä 4/2020:

bit.ly/3bl5d1x ja haastattelun voi kuunnella
Radio RovaDein tallenteena soundcloud.com/
radiorovadei/diakoni-mervi-laamanen-19-04-2020

Susanna Jokela,
diakoniatyöntekijä

Kiinteistöpäällikön kattavan työtehtäviin perehdyttämisen jälkeen Ari on toiminut seurakuntakeskuksen peruskorjaustyömaalla kohdevalvojana.
- Organisoin ja valvoin IV hautausmaalle rakennetun
hulevesijärjestelmän ja parkkipaikan valaistuksen uusimisprojektin. Hankintojen ja huoltojen kilpailuttamistakin
saanut toteuttaa sopivasti. Seurakuntakodin peruskorjauksen suunnittelun ohjaukseen olen osallistunut yleissuunnitteluvaiheesta alkaen, Ari kuvailee ja kommentoi kolmen
kokeneen erikoisammattimiehen päivittäisen työnjohdon
kuuluvan myös toimenkuvaansa.

Vs. diakoniatyöntekijä Susanna
Jokela tekee diakonian viransijaisuutta 13.1.-12.7.2021. Susannan
työtehtäviin kuuluu diakoniatyö
Korkalovaarassa sekä erityisvastuutyönä omaishoitajatyö. Ennen
diakoniatyöhön siirtymistä yhteisöpedagogi AMK Susanna
oli lastenohjaajana seurakunnan lapsi- ja perhetyössä. Työtehtävien ohella hän on valmistumassa sosionomi-diakoniksi (AMK).
Susannan työpuhelinnumero: 040 546 9421

Rovaniemen kirkonmäki on tullut tutuksi työtehtävien
parissa, mutta myös yksityiselämässä.
- Viimeisimpänä mieleenpainuvana muistona Rovaniemen kirkosta on lapsemme kastejuhla pari vuotta sitten.
Arin työpuhelinnumero: 040 614 5970

Susanna Jokela on tullut tutuksi Rovaniemen seurakunnan keskikaupungin lastenohjaajana niin Helmikammarin iltaperhekerhossa kuin Katutason Vauvakahvilassakin: bit.ly/39hqjv6

Hae seurakunnalle kesätöihin!

Rovaniemen seurakunnan kesä- ja
kausitöiden haku 2021
Rovaniemen seurakunta tarjoaa kesätyötä noin 80 henkilölle hautausmaiden kunnossapito- ja hautojen hoitotyössä
kaikilla hautausmailla. Kesäajaksi palkataan Toivon Tori
-kirpputorille kaksi henkilöä, taloustoimistoon yksi henkilö, pääkirkkoon kuusi kirkon opasta sekä Norvajärven
leiri- ja kurssikeskukseen keittiöapulainen.
HAKUAIKA ALKAA MAANANTAINA 1.2.2021 klo
8 ja päättyy sunnuntaina 14.2.2021 klo 22. Hakemukset
täytetään sähköisesti www.rovaniemenseurakunta.fi/infoja-asiointi/avoimet-tyopaikat

HAUTAUSMAILLA kausi alkaa siivoustöillä 3.5.2021
ja jatkuu hautausmaan kunnossapito- ja hautojen hoitotöillä syyskuun loppuun saakka. Kesätyöjaksot kestävät 3 viikosta 3 kuukauteen ja ammattihenkilöiden
työjaksot ovat noin 5 kk. Työaika on 38 h 15 min viikossa.
Hautausmailla työntekijän on oltava vähintään 16-vuotias
ja hautausmaiden kone- ja laitetöihin vaaditaan vähintään
T-ajokortti ja 18 vuoden ikä.

TALOUSTOIMISTOON palkataan yksi kesätyöntekijä
ajalle 6.4.–3.9.2021. Työtehtävinä ovat puhelinvaihteen ja
neuvonnan asiakaspalvelutyö sekä avustaminen taloushallinnon tehtävissä. Tehtävään valittavalta odotetaan taloushallinnon koulutusta. Työaika on 36 h 15 min viikossa.
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Sanni Väisänen | Kuva Jouni Hagström

TYÖELÄMÄ ON TÄHÄN MENNESSÄ KULJETTANUT
HALLINTOTIETEIDEN MAISTERI SANNI VÄISÄSTÄ
MUKANAAN HYVIN ERILAISTEN TEHTÄVIEN PARIIN
- Aina puutarhatyöstä psykologiseen
soveltuvuustestaukseen ja edelleen
myynti- ja markkinointityön pariin,
Sanni Väisänen kuvailee.
Koulu- ja opiskeluaikoina tutuksi Sannille ovat tulleet esimerkiksi vapaaehtoistyö sotilaskotisisarena, työt kaupan kassalla
sekä toimiminen erityisnuoren vapaa-ajan avustajana.
- Rovaniemen seurakunnan taloustoimiston kesätyöntekijäksi päädyin keväällä 2019. Kesätöiden päätyttyä
minulle tarjoutui mahdollisuus perehtyä hauta- ja puistotoimiston arkeen toimistosihteerin tehtävissä, Sanni Väisänen kertoo.

Kirkossa osa-aikaisten KIRKON OPPAIDEN työjaksot
kestävät kuusi viikkoa 7.6.-18.7.2021 ja 19.7.-29.8.2021.
Työaika on noin 21 h viikossa. Kirkon oppaan on oltava
vähintään 18-vuotias. Kirkon oppaalta toivotaan kielitaitoa ja esiintymisvalmiutta.

Tänä vuonna Sanni Väisäsellä ovat edessä ovat jälleen uudet haasteet hänen aloitettuaan vuodenvaihteessa alueellisen keskusrekisterin vt rekisteripäällikkönä. Lapin alueellisessa keskusrekisterissä hoidetaan kirkkoon liittymisiä,
avioliiton esteiden tutkintaa, virkatodistus-, sukuselvitys-,
sukututkimustilauksia sekä kirkollisten toimitusten rekisteröintejä kuten: kaste, avioliittoon vihkiminen, avioliiton
kirkollinen siunaaminen ja rippikoulu.
- Syntyperäisenä rovaniemeläisenä Rovaniemen kirkko
on minulle tuttu kouluaikojen kevätkirkoista. Myös ystävien
häiden sekä kauneimpien joululaulujen kautta Rovaniemen
kirkkoon liittyy lämpimiä muistoja, Sanni Väisänen muistelee.
Liikunnallisena ulkoilmaihmisenä mukavana kokemuksena vapaamuotoisemmasta yhdessä tekemisestä Sanni

KIRPPUTORI TOIVON TORILLE palkataan kaksi kesätyöntekijää ajalle 26.5-31.7.2021. Työ on kokoaikainen,
työaika 38 h 15 min viikossa. Toivon torin työntekijän
pitää olla vähintään 18-vuotias. Työ Toivon Torilla on itsenäistä ja vastuullista. Työtehtäviä ovat esimerkiksi asiakaspalvelu, lahjoitusten vastaanottoa ja lajittelua, myyntityötä
ja myymälän järjestyksen ylläpitoa.

Väisänen muistaa hyvin syyskuussa 2019 tehdyn työhyvinvoinnin ja työkykyjen ylläpitoretken Tornionjoelle.
- Mieleen on jäänyt työyhteisön virkistyspäivä Kukkolankoskella, jonka kuohuissa oli mahdollisuus kokeilla koskenlaskua kumiveneellä.
Sannin työpuhelinnumero: 040 489 4539

Hauta- ja
puistotoimistossa toimii
Sari Similä työskentelee toimistosihteerinä hautaja puistotoimistossa 4.1.-31.12.2021. Sari on tehnyt lyhyitä sijaisuuksia hauta- ja puistotoimistossa
myös aiemmin. Hänen työtehtäviinsä kuuluvat esimerkiksi hautausten ja siunausten järjestämiseen
liittyvä asiakaspalvelu ja erilaiset toimiston tehtävät
laskutuksesta rekisterien ylläpitoon.
Sarin työpuhelinnumero: 040 685 4923.

Norvajärven leiri- ja kurssikeskuksessa KEITTIÖAPULAISEN kausityöjakso on 7.6.-8.8.2021. Työaika on 38
h 15 min viikossa. Keittiöapulaisella tulee olla vähintään
hygieniapassi. Lisäksi toivotaan keittiöalan osaamista tai
koulutusta.
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SIELUNHOITO

Seurakunta
digitalisoituu!

PERHEASIAIN
NEUVOTTELUKESKUKSEN
ETÄPALVELU NETISSÄ
PÄIVYSTÄVÄ
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ

Palvelun kautta saa keskusteluapua
parisuhteeseen, vanhemmuuteen,
perheen ja yksinäisyyden ongelmiin etänä.

Puhelinneuvontaa ja ohjausta
ma-pe klo 9-10
p. 040 685 4920

Kuvapuhelinpalveluun varataan aika soittamalla perheasiainneuvottelukeskuksen ajanvarausnumeroon arkisin
ma-pe klo 9–12 välisenä aikana 0400 575 659.
www.virtu.fi/perheasiain-neuvottelukeskuksen-etapalvelu

SAIRAALAAN
KIRJANMERKKEJÄ
Sairaalasielunhoidon ammattilaiset alkavat jakaa
sielunhoidollisia kirjanmerkkejä.

VASTAA KYSELYYN - SAAT
KUULAKÄRKIKYNÄN!

Sairaalasielunhoidon yhteystiedot:

Seurakunnallisia kuulakärkikyniä luvassa myös muiden muassa Rovaniemen seurakunnan viestinnän kyselyyn vastanneille. Kysely toimitetaan jokaiselle viestintäkanavalle parhaassa muodossa kyseisellä kanavalla – kannattaa olla tarkkana!

lauri.kinnunen@evl.fi

Sururyhmä
läheisensä menettäneille
maanantaisin klo 18-19.30
15.3., 22.3., 29.3., 12.4. ja 19.4.
Rovaniemen kirkon kryptassa.

KATULÄHETYSILTA

susanna.sirvio@evl.fi

Maanantaisin klo 17 Helmikammarilla, Pohjolankatu 4.

Puhetta hengellisistä asioista,
miten kasvaa suhteessa Jumalaan ja
elää armahdettuna.

Laulua ja yhteistä rukousta.
Kahvitarjoilu.
Iltaa ei ole 5.4.
Kevään viimeinen 31.5.
Huomioimme yleiset
turvallisuusohjeet kokoontumisissa.

Ohjaajina sairaalapappi Sanna Kierivaara ja
diakoniatyötekijä Marja-Leena Kivilompolo.
Ryhmään otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä
6 osallistujaa.
Ilmoittautuminen Sanna Kierivaara 040-7363356

sanna.kierivaara@evl.fi

Diakoniatyö/katulähetys

-
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TALVIALLAKKA

Seurakunnan tapahtumia

KESKIKAUPUNKI

KORKALOVAARA

ALAKEMIJOKI

Rovaniemen kirkossa messu sunnuntaisin klo 10. Keskiviikkoisin klo 18 Arki-illan ehtoollinen. Jumalanpalveluksia, tilaisuuksia ja tapahtumia järjestämme kulloinkin
voimassa olevin turvallisuusmääräyksin.
Rovaniemen kirkko avoinna ma-pe klo 10-13 hiljentymistä varten, päivystävä pappi tavattavissa.
Ke 27.1. klo 19 Vainojen uhrien muistopäivän konsertti. Oliver Messiaenin musiikkia, Abel Puustinen viulu,
Pekka Niskanen klarinetti, Lauri Angervo sello, Maria Kluen
piano ja Ruusu Tervaskanto urut. Vapaa pääsy, käsiohjelma
20/15€. Facebook -live. Su 31.1. klo 17 OMA-messu kirkossa. Su 7.2. klo 10 Kynttilänpäivän messu kirkossa. Virtuaalikirkko. Su 14.2. klo 10 perhemessu, Facebook-live.
Pe 19.2. ja la 20.2. klo 12-18 YV-lipaskeräystempaus
ostosmarketeissa. Ilmoittautuminen lipaskerääjäksi 0405830966. Su 21.2. klo 18 Tuomasmessu kirkossa. Ma
22.2. klo 19 Lapin musiikkiopiston opettajien konsertti
kirkossa. Vapaa pääsy, kolehti Yhteisvastuukeräykselle. Pe
26.2. klo 19 Suomalaista alttoviulumusiikkia kirkossa.
Kaisa Kuula-Bullat, alttoviulu, Laura Heikkilä, piano. Vapaa
pääsy, käsiohjelma 10€. Su 28.2. klo 17 OMA-messu kirkossa. Virtuaalikirkko.

Kappelissa messu klo 13 sunnuntaisin 31.1., 7.2., 14.2.,
21.2. ja 28.2. La 6.2. klo 17 Donkkis Big Night-ilta
varhaisnuorille kappelissa. Su 21.2. klo 14 kappelissa
Annetaan valon tulla!- levollinen iltapäivän hetki laulujen
ja runojen parissa. Anitta Ainali-Vuollo ja Kirsi Tähti-Kangasniemi, laulu ja runot, Pirjo Rantala, runot, Laura Pahkala,
viulu, Maie Kuusik, piano ja urut. Vapaa pääsy. Su 28.2.
kinkerit messun jälkeen klo 14 kappelissa.

Kappelissa messu klo 10 sunnuntaisin 31.1., 7.2. ja 21.2.
Pe 5.2. klo 17 varhaisnuorten Donkkis Big Night-ilta
kappelissa. To 25.2. klo 14.30 erityisdiakonian Kahviporinat kappelilla.

MUSIIKKIVIIKKO 2021 KIRKOSSA
Katso Musiikkiviikon tapahtumat seuraavalla, musiikkisivulla 20. Kolehdit Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Kolehtiin voi osallistua MobileBayn kautta. Kirkkoon voidaan
ottaa sisään yleisöä rajoitusten puitteissa.

OUNASJOKI
Ti 2.2. klo 18 Virsikirja tutuksi-ilta Meltauksen kappelissa. Su 7.2. klo 18 YV-iltamusiikki Sinetän kappelissa.
Su 14.2. klo 10 messu ja kirkkokahvikinkerit Meltauksen kappelissa. Su 21.2. klo 11 messu ja kirkkokahvikinkerit Sinetän kappelissa.
OUNASRINNE

KESKIKAUPUNKI
Keskustelu- ja kirjoituspiiri yli 60-vuotiaille torstaisin klo
11-13 seurakuntakodin takkahuoneessa.
CBS (Community Bible Study) -raamattupiiri perjantaisin klo 9.30-11 seurakuntakodin takkahuoneessa. Kokoontuu 21.5. asti. Tiedustelut Arja Rissanen 0400-127189.
Kehitysvammaisten kerho seurakuntakodilla parillisten
viikkojen torstaina klo 13-15 seurakuntakodilla. Kokoontuu 20.5. asti. Tiedustelut Nina Helisten-Kerkelä 0405644639.
KORKALOVAARA
Varttuneiden kerho Ylikylässä klo 14: 15.2., 15.3. Paikka
tarkentuu. Diakonian päiväkahvit Ylikylässä klo 14: 1.2.,
1.3.2., 29.3. Paikka tarkentuu. Eläkeläisten diakoniakerho Korkalovaaran kappelilla tiistaisin klo 13: 2.2.,
16.2. 2.3., 16.3., 30.3. Tiedustelut vs. diakoniatyöntekijä
Susanna Jokela 040-5469421.
OUNASJOKI
Tiistaikerho Sinetän kappelissa klo 10.30 parittomien
viikkojen tiistaina: 2.2.,16.2., 2.3.,16.3., 30.3. Kotiseutupiiri Meltauksen kappelissa torstaisin klo 11 parillisten
viikkojen torstaina: 28.1., 11.2., 25.2., 11.3., 25.3. Torstaikerho Maijasen kappelissa klo 13 kolmen viikon välein:
11.2., 4.3., 25.3. Tiedustelut diakoni Mervi Laamanen
0400-261589.

Pe 5.2. klo 18 iltakirkko Auttin kappelissa. Ke 17.2. klo 18
Tuhkakeskiviikon messu Auttin kappelissa. Su 28.2. klo 18
Yläkemijoki Soi -tapahtuma Auttin kappelissa.
SAAREN-NAMMANKYLÄT
Aapakirkossa messu klo 11 sunnuntaisin 31.1., 14.2., 21.2.
ja 28.2. Virsikirja tutuksi-yhteislauluilta klo 18 torstaisin
28.1., 11.2. ja 25.2. Pe 5.2. klo 18 Jouttikeron kappelissa
iltakirkko. Su 7.2. klo 11 kappelikinkerit Aapakirkossa.
Ke 17.2. klo 18 Tuhkakeskiviikon messu Jouttikeron
kappelissa. Su 28.2. klo 13 messu Jouttikeron kappelissa.

Su 31.1. klo 15 messu kappelissa. Su 7.2. klo 15 Pyhät
Meiningit-perhemessu ja -tapahtuma kappelissa.
Su 14.2. Ystävänpäivän tukikonsertti kappelissa. Rovaniemen seurakunnan ja Lapin Metkojen hyväntekeväisyyskonsertti. Pääsylippu. To 18.2. klo 18 kappelissa Kappeli-ilta, konsertti. Vapaa pääsy, kolehti Yhteisvastuukeräykselle. Su 21.2. klo 15 messu kappelissa.

KERHOT JA KOKOONTUMISET
DIAKONIAN KERHOJA

YLÄKEMIJOKI

Seurakunnan tapahtumia

SAAREN-NAMMANKYLÄT

YLÄKEMIJOKI

Nammankylien tiistaikerho Jouttikeron kappelilla parillisen viikon tiistaina klo 13: 9.2., 23.2., 9.3., 23.3. Eläkeikäisten kerho Aapakirkon Kiepissä parillisen viikon torstaina klo 10: 28.1., 11.2., 25.2., 11.3., 25.3. Keittolounas
kotipakettiin -ruuanjako Aapakirkolla torstaisin 28.1.27.5. klo 10.30-11.30. Tiedustelut diakoni Nina Helisten-Kerkelä 040-5644639.

Kyläpaikka Oikaraisen nuorisotilassa, Koulutie 17, maanantaina 1.2., 1.3., 29.3. klo 15. Kyläpaikka Auttin kappelissa tiistaina 9.2., 9.3. klo 10. Kyläpaikka Tennilän kylätalolla tiistaina 2.2., 2.3., 30.3. klo 10. Kyläpaikka Viirin seurakuntakodissa torstaina 4.2., 4.3. klo 10. Ruokailua varten
ilmoittautuminen viimeistään tiistaina 040-5142816.

OUNASRINNE
Torstaikerho Ounasrinteen kappelilla Herrankukkarossa
parillisten viikkojen torstaina klo 11. Keittolounas kotipakettiin – jako Ounasrinteen kappelissa tiistaisin klo
10.30-11.30. Jaetaan päivän keitto lämpörasiassa täytetyn
ja pakatun sämpylän kera, lisäksi kaupoista saatavaa ylijäämäruokaa. Kappeli-illat Ounasrinteen kappelilla 18.2. ja
22.4. klo 18.
ALAKEMIJOKI
Kaikenikäisten kerho Taipaleen koululla, Taipaleentie 65,
maanantaina klo 9.30-11: 1.2., 15.2., 24.2, 1.3., 15.3., 29.3.
Kaikenikäisten kerho Muurolan kappelilla parittoman viikon tiistaina klo 10-12 ja Keittolounas kotipakettiin sekä
ylijäämäruuan jakoa klo 11.30-12.30: 2.2., 16.2., 25.2., 2.3.,
16.3., 30.3. Kappeli-illat Muurolan kappelilla torstaisin
18.3. ja 6.5. klo 17.30. Ilta alkaa Hirvaan diakoniakylätoimikunnan tarjoamalla kahvilla ruokapankin työn tukemiseksi.
Erityisdiakonian kahviporinat Muurolan kappelilla tai
mattolaiturin nuotiopaikalla torstaina 25.2., 22.4. ja 3.6.
klo 14.30.

MUITA TILAISUUKSIA
Raamattu- ja lähetyspiiri Aapakirkolla maanantaisin klo
18. Raamattupiiri Ounasrinteen kappelissa tiistaisin klo 18.
Raamattupiiri Ounasrinteen kappelissa ke 17.2., 24.3., 21.4.
ja 26.5. klo 18. Vetäjänä Mikko Reijonen. Äitien aamun
lepohetki Ounasrinteen kappelin Herrankukkarossa 20.2,
13.3 klo 9-11. Naisten raamattu-, rukous- ja keskustelupiiri parillisilla viikoilla tiistaisin klo 18 kirkon kryptassa.
Lähetyksen Käsityökahvila tiistaisin parittomilla viikoilla
klo 12.30 seurakuntakodin takkahuoneessa 11.5. saakka.
Merimieskirkkopiiri Korkalovaaran kappelissa parittomilla viikoilla maanantaisin klo 13.

HOX:
Koronavirusepidemiaan liittyvien mahdollisten
turvallisuusohjeiden muutosten johdosta voidaan
ryhmiä joutua perumaan, mutta niistä pyritään
tiedottamaan tilanteen mukaan mm. seurakunnan
sosiaalisessa mediassa, nettisivulla (www.rovaniemenseurakunta.fi), Uusi Rovaniemi-lehdessä ja
Lapin Kansan seuratoimintapalstalla.

-

Pääsky

-

20

MUSIIKKITOIMINTA
ETNOHENKISTÄ MUSIIKKIA TYYLIKKÄÄSTI
SAILA Duon etnohenkisessä musiikissa on sulautettu tyylikkäästi eri genreistä ja
traditioista tuttuja elementtejä omintakeiseksi kokonaisuudeksi.

Saila Ruotsala ja Lasse Heikkilä

Laulajattaren äänen kirkkaus ja muusikon taiturointi yhtä
aikaa erilaisten akustisten soitinten kanssa luo uniikin,
mystisen musiikkinautinnon. Sanoitukset nostavat kuulijan
henkisesti ja hengellisesti raikkaisiin atmosfääreihin.
Taiteilijanimi Sailan takaa löytyy lappilainen laulajatar,
joka työskentelee luokanopettajana Kittilässä. Siellä hänet
tunnetaan myös Saila Ruotsalana. Heleä-ääninen Saila
pääsi jo pikkutyttönä esiintymään radioon. Yläkoulussa hänelle avautui ovet Etelä-Suomen konserttisaleihin ja joulukonserttikiertueelle Saksaan. Kittiläläistytölle nämä reissut
olivat elämyksiä. Yhteistyö Lasse Heikkilän kanssa alkoi
vuonna 2005. He ovat esiintyneet erilaisin kokoonpanoin,
viimeksi SAILA Duon nimellä sadoissa konserteissa Suomessa sekä ulkomailla.
Lasse Heikkilä on tamperelainen säveltäjä ja multimuusikko, joka on valmistunut Sibelius-Akatemiasta musiikin
maisteriksi. Hänen laajaan tuotantoonsa kuuluu mm. musikaaleja, messuja, teatteri- ja elokuvamusiikkia sekä hengellisiä- ja yhteiskunta-aiheisia lauluja useille artisteille.

Heikkilän lauluja on käännetty eri kielille enemmän kuin
kenenkään suomalaisen lauluntekijän. Hänen Jippii-lapsikuoroille tekemiään kappaleita esitetään maailmalla jo yli
sadalla kielellä.
Keskiyön auringon maa on Sailan kolmas äänite yhdessä
Lasse Heikkilän kanssa. Levy ilmestyi vuosi sitten. Duon
kiertueilla kuullaan tällä levyllä olevaa tuotantoa.
LISÄTIETOA:
Saila Ruotsala, 040 094 8454, saila@saila.fi, www.saila.fi
Lasse Heikkilä, 040 509 7141, lasse@lasse.net, www.lasse.net

Uusia latuja -konsertti
6.3.2021 klo 18 Rovaniemen kirkko
Pääsylippu 15 e, alle 16v. ilmaiseksi.

Tutustu myös näihin konsertteihin
ROVANIEMEN KIRKOSSA

Ma 8.2. klo 18 Urkukonsertti
”Leipzigin pruuvi 1722”
- Tuomaskanttorin virkaan hakeneiden sävellyksiä ja sovituksia uruille”. Timo Kiiskinen, urut. Kirkkomusiikkiviikon konsertti. Vapaa pääsy, käsiohjelmamaksu Yhteisvastuukeräykselle. Suorana Virtuaalikirkon kautta.

To 11.2. klo 18
Seurakunnan kuorojen konsertti
Kirkkomusiikkiviikon konsertti. Ei avoin yleisölle, noin 15
minuutin mittaiset konsertit Facebook-livessä seuraavasti:
klo 18 Gospelkuoro Spring of Joy
klo 18.30 Rovaniemen kirkkokuoro
klo 19 Jokivarsien kuorot (Ounasjoki & Yläkemijoki)
klo 19.30 Naiskamarikuoro Eva

Ke 27.1. klo 19 Vainojen uhrien muistopäivän konsertti. Yhteistyössä Rovaniemi Chamber Music Festivalin kanssa. Ohjelmassa Oliver Messiaenin musiikkia, mm.
Aikojen lopun kvartetto Quatuor pour la fin du temps.
Abel Puustinen, viulu, Pekka Niskanen, klarinetti, Lauri
Angervo, sello, Maria Kluen (Ala-Hannula), piano ja Ruusu
Tervaskanto, urut. Vapaa pääsy, käsiohjelma 20/15€.
Facebook -live.
MUSIIKKIVIIKKO 2021 KIRKOSSA
Su 7.2. klo 16 Vanhan musiikin yhtye Gaudium ja
yksinlaulajia. Säestykset Maie Kuusik. Facebook -live.
Ma 8.2. klo 18 Urkukonsertti “Leipzigin pruuvi 1722 Tuomaskanttorin virkaan hakeneiden sävellyksiä ja sovituksia uruille”. Timo Kiiskinen, urut. suoratoistona Virtuaalikirkon kautta. Ti 9.2. klo 18 Virsin, lauluin, psalttarein.
Kanttorikurssin osallistujat musisoivat. Facebook -live.
Ke 10.2. klo 18. Arki-illan ehtoollinen. Viola Räisänen,
barokkiviulu. To 11.2. klo 18 Seurakunnan kuorojen
konsertti. Ei avoin yleisölle, noin 15 minuutin mittaiset
konsertit Facebook -livessä: klo 18 Gospelkuoro Spring of
Joy, klo 18.30 Rovaniemen kirkkokuoro, klo 19 Jokivarsien kuorot, Ounasjoki ja Yläkemijoki, klo 19.30 Naiskamarikuoro Eva. Pe 12.2. klo 19 Lapin musiikkiopiston
oppilaiden Yhteisvastuukonsertti. Facebook-live. La 13.2.
klo 18 Levon ja lohdun säveliä -surumusiikin konsertti.
Facebook-live.
KIRKOSSA
Ma 22.2. klo 19 Lapin musiikkiopiston opettajien
Yhteisvastuukonsertti. Vapaa pääsy, kolehti Yhteisvastuukeräykselle. Pe 26.2. klo 19 Suomalaista alttoviulumusiikkia. Kaisa Kuula-Bullat, alttoviulu, Laura Heikkilä,
piano. Vapaa pääsy, käsiohjelma 10€. Su 7.3. klo 18 konsertti ”Ranskalaisia säveliä”. Pianonsoiton lehtori Sam
Krausen muistokonsertti yhteistyössä Lapin musiikkiopis-

ton kanssa. Vapaa pääsy. Facebook -live. To 11.3. klo 19
konsertti Elvis Gospel. Pääsylippu 20/15€. To 18.3. klo
19 konsertti Yhteen hiileen puhallus - Lapin sotilassoittokunnan ja Rovaniemi Chamber Music Festivalin yhteiskonsertti. Vapaa pääsy, käsiohjelmamaksu. Ti 23.3. klo
19 ”Luovuuden lähteellä” -poikkitaiteellinen ilta freskon äärellä. 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 Virtuaalikirkkoon. La 27.2. klo
19 kirkossa paastonajan musiikkia, sopraanot Irma Pakarinen, Pirkko Vuoti-Vainikka, säestys Maie Kuusik.
KAPPELEISSA
Su 14.2. Ystävänpäivän tukikonsertti Ounasrinteen
kappelissa. Rovaniemen seurakunnan ja Lapin Metkojen
hyväntekeväisyyskonsertti. Pääsylippu. To 18.2. klo 18
Yhteisvastuuillan konsertti Ounasrinteen kappelissa.
Vapaa pääsy, kolehti Yhteisvastuukeräykselle. Su 21.2.
klo 14 Annetaan valon tulla!- levollinen iltapäivän hetki
laulujen ja runojen parissa Korkalovaaran kappelissa.
Anitta Ainali-Vuollo ja Kirsi Tähti-Kangasniemi, laulu ja
runot, Pirjo Rantala, runot, Laura Pahkala, viulu, Maie Kuusik, piano ja urut. Toivoa on ilmassa. Tartumme toivoon,
kurotamme musiikin siivin kohti valoa ja toivomme sinua
mukaan! Vapaa pääsy.

HOX:

Koronavirus epidemiaan liittyvien

mahdollisten turvallisuusohjeiden muutosten
johdosta voidaan tilaisuuksia joutua perumaan, mutta niistä pyritään tiedottamaan tilanteen mukaan mm. seurakunnan sosiaalisessa
mediassa, nettisivulla (www.rovaniemenseurakunta.fi), Uusi Rovaniemi-lehdessä ja Lapin
Kansan seuratoimintapalstalla.

