
Etsimme Rovaniemelle seurakuntapastoria, jonka työ tulee suuntautumaan 
nuorisotyöhön. Työsuhteen suunniteltu alkamisaika on syksyllä 2019, mutta aloi-
tusaika on myös soviteltavissa hakijan toiveiden mukaiseksi.   

Voit olla se etsimämme henkilö, jos olet kuin kotonasi nuorten ihmisten keskellä. 
Odotamme tietysti myös, että pystyt toimimaan rakentavasti kaiken ikäisten seu-
rakuntalaisten kanssa. Toivomme, että sinulta löytyy yhteistyötaitoja toimia niin 
seurakunnan vapaaehtoistyöntekijöiden kuin johtoryhmänkin kanssa. Tehdään 
yhdessä! 

Haluamme myös rakentaa ja ylläpitää hyviä suhteita seurakunnan ulkopuolisiin 
toimijoihin – ja siinäkin seurakuntapastorilla on oma merkittävä roolinsa.   

Arvostamme hakijassa kutsumusta hengelliseen työhön, sopivaa koulutusta ja seurakuntaelämän kokemusta. Kielitaito sekä 
tietotekniikan ja somen mahdollisuuksien käyttötaito työssä ovat ilman muuta hakijalle plussaa. Kaikkea ei tarvitse osata, mutta 
toivomme, että uuden oppimisen halu sekä rohkeus ideoida uutta ovat osa sinua.   

Tällä hetkellä seurakuntamme nuorisotyötä on tehnyt vapaaehtoisista koottu tiimi. Meiltä löytyy vapaaehtoisia, jotka varmasti 
haluavat tehdä työtä kanssasi, mutta he odottavat sinua organisoijaksi, rohkaisijaksi ja hyväksi esimerkiksi siitä miten työtä 
nuorten keskuudessa tehdään. 

Lisätietoja työhön liittyen saat pastoriltamme: Esa Pikkumäki, puh 040 7368 579 tai pikkuesa@gmail.com 

Kiinnostuitko? Lähetä hakemus! Tee esittelyvideo! 

Jos seurakuntatyö Rovaniemellä kiinnostaa, niin kerro meille itsestäsi hakemuksella, jonka lähetät meille 9.6. mennessä. Toi-
vomme kirjallisen hakemuksen lisäksi, että tekisit itsestäsi kolmen minuutin mittaisen esittelyvideon. Sen voit tehdä vaikka kän-
nykällä — tekninen laatu ei ole tärkein juttu. Tee tuosta videosta ja kirjallisesta hakemuksesta ihan itsesi näköinen. -Eikä huonoa 
ole sekään, jos saat mukaan suosituksen joltakin henkilöltä, joka tuntee sinut kyllin hyvin. 

 

Lähetä hakemuksesi osoitteeseen:  

 Rovaniemen Helluntaiseurakunta / vanhimmisto. Kairatie 37.  96500 Rovaniemi. 

 

 Voit lähettää hakemuksen myös sähköpostilla: toimisto@kairatemppeli.fi 

Rovaniemen Helluntaiseurakunta 
etsii seurakuntapastoria     
        NUORISOTYÖN tehtäviin 



Rovaniemen kaupunki 

Rovaniemi on Lapin suurin kaupunki ja sen sanotaan olevan 
myös koko Euroopan suurin kaupunki. Silloin toki puhutaan 
kaupungin pinta-alasta eikä suinkaan sen asukasmäärästä. 
Tämä 60 000 asukkaan kaupunki on kooltaan ja elämältään 
sellainen, että täältä löytyy aika lailla kaikki mitä tarvitaan 
hyvään elämään. Kaupunkimme on mukava sekoitus lappilai-
suutta, kansainvälisyyttä ja luonnon läheisyyttä.  

Lappilaisuus on osaltaan elämäntapa ja asenne, jossa ajan ja 
kilometrien mittaaminen ei ole ihan ykkösasia. Yleensä asiat 
voidaan ottaa vähän rennommin ja aina löytyy aikaa hyville 
asioille. 

Kansainvälisyys näkyy kaupunkimme kaduilla ulkomaisten 
turistien suurena määränä. Vuonna 2017 turistien yöpymis-
vuorokausia laskettiin olleen yli 600 000. Turisteja tänne hou-
kuttelevat kauniit maisemat, vuodenaikojen vaihtelu, yötön 
yö, lumi, Joulupukki, revontulet – ja se lappilaisuus.  

Rovaniemi on myös yliopistokaupunki ja sekin tuo oman posi-
tiivisen sykkeensä kaupunkiin. 

Luonnon läheisyys on vaikka sitä, että keskustan tuntumassa-
kin voit joskus nähdä poron etsimässä sopivaa syötävää. Voit 
asua aivan kaupungin keskustassa ja talven hiihtoladut ja ke-
säiset ulkoilureitit löytyvät ihan siitä kulman takaa. Monipuo-
liset luontoelämykset ovat aina lähellä.  

 

 

Rovaniemen Helluntaiseurakunta 

Rovaniemen Helluntaiseurakunta on suurin Lapin kahdesta-
toista helluntaiseurakunnasta. Kairatemppeli on vuonna 1989 
valmistunut seurakunnan kokoontumispaikka aivan keskustan 
lähellä. Se tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet seurakunnan 
toiminnalle. Kaikkiaan seurakunnan työyhteydessä on noin 
340 ihmistä. Vuoden 2018 alussa siirryimme toimimaan Suo-
men Helluntaikirkon jäsenseurakuntana. 

Seurakunnan pastorina on kahdeksantoista vuoden ajan toi-
minut Esa Pikkumäki. Johtotiimiin eli vanhimmistoon kuuluu 
kuusi jäsentä.  

Seurakunnallamme on hyvät yhteydet kaupungin muihin hen-
gellisen kentän toimijoihin. Säännöllisempää yhteistyötä teh-
dään luterilaisen seurakunnan ja vapaaseurakunnan kanssa. 

 

 Rovaniemi on seurakunnalle monien mahdollisuuksien 
 kaupunki. Haluamme toimia tässä kaupungissa positii-
 visella sykkeellä. Siihen sykkeeseen etsimme seurakun-
 tapastoria nuorisotyöhön. Se voisit olla vaikka sinä!   

 

 Tervetuloa Rovaniemelle! 

 https://www.visitrovaniemi.fi/ 

 

 

Taustatietoa Rovaniemen 
kaupungista ja               
seurakunnastamme 


