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Kauneimmat joululaulut
soivat taas
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”

…muistakaa,
meille kallis on maa.
Kertokaa,
lasten lapsille lauluin...
Sotaveteraani Aarne Rautiola taisteli itsenäisen Suomen puolesta s. 13
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Veteraanien perintö: Itsenäisyyspäivän
juhlallisuudet
”Veljeä ei jätetä.”
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Joulunajan
tapahtumat

Joulun runsas
konserttitarjonta
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PÄÄKIRJOITUS | Kari Yliräisänen, kirkkoherra

HARRIET URPONEN

”Alati synnyinmaalle,
siipies suoja suo”

Jouluyön
valtaistuin
JOULUN lähestyessä ollaan
suurten lupausten toteutumisen ovella. Jouluaikaan
liittyy erityisesti kolme
Vanhan testamentin profeettaa, joille kerrottiin,
että ihmisten keskuuteen
syntyisi Vapahtaja, joka
toisi pelastuksen. Nämä
profeetat olivat Jesaja, Miika ja Jeremia.
Jesajalle ennustettiin, että
Vapahtaja tulisi tuomaan
maan päälle rauhan, oikeudenmukaisuuden ja armon.
Miikalle kerrottiin, että
Vapahtaja tulisi aloittamaan
elämänsä ihmisten keskuudessa pienessä Juudean
kaupungissa Betlehemissä.
Miika sai tietää, että Vapahtajan tuoma armo tulisi
ulottumaan maan ääriin
saakka, eikä jäisi vain pienen
hallintoalueen rauhanajaksi. Jeremia puolestaan sai
kuulla, kuinka Vapahtajasta
tulisi pulppuamaan iankaikkisen elämän lähde kaikille
kansoille.
LUPAUSTEN toteutumisen
merkkinä kaksi vuosituhatta sitten oli tähdistä
kirkkain, joka johti tietäjät
Vapahtajamme luo Betlehemiin. Kuten eräässä joululaulussa ylistetään: ”Kiitos
sulle, Jeesuksemme, kun
tulit vieraaksemme, paras
joululahjamme.”
Seimi oli hänen ensimmäinen valtaistuimensa, jolta
käsin hän otti alamaisensa
ensimmäisenä vastaan. Tuolla valtaistuimella Jumalan
suuri lupaus tuli näkyväksi:
Herra on meidän keskellämme.
Aki Hätinen
Rovaniemen seurakuntapastori

SUOMI 100 -juhlavuosi on huipentumassa ensi viikon itsenäisyyspäivään.
Juhlavuoden aikana on ollut monenlaisia
juhlia eri puolella maata. Ihmiset ovat
kohdanneet toisiaan, jakaneet mietteitään, tuntemuksiaan ja kokemuksiaan
maamme vaiheista ja juhlavuodesta. Se
kaikki on ollut merkityksellistä ja tärkeää.
On oltu juhlavuoden teeman mukaisesti yhdessä koolla. Sellaisen voi odottaa
yhdistävän ihmisiä myönteisellä tavalla
toisiinsa ja synnyttävän jotain uutta.
ITSENÄISYYSPÄIVÄNÄ on luvassa
tavanomaista näyttävämpää juhlailmettä
myös Rovaniemellä. Itsenäisyyspäivän
aattona partiolaiset sytyttävät perinteiseen tapaan kynttilät kirkon viereiselle
sankarihautausmaalle. Samassa hetkessä veteraanijärjestöjen edustajat sekä
varusmiehet laskevat kaupunkilaisten
talkoilla valmistamat havuseppeleet
sankarihaudoille. Kirkko valaistaan
sinivalkoisin värein puolitoista vuorokautta, tiistai-illasta 5.12. torstaiaamuun
7.12. Itsenäisyyspäivän iltana kello 18
soivat juhlakellot Rovaniemen kirkossa
ja osassa kappeleita. Kaupunki ja muut
yhteisöt ja tahoillaan luovat itsenäisyyden juhlailmettä.
Edellä kerrottu omalla tavallaan ilmaisee
syvää kiitosta itsenäisyytemme sadasta
vuodesta. Aivan erityisesti kiitämme heitä,
joiden osa oli raskas sotien vaiheissa. Suuri
joukko oli heitä, jotka antoivat suurimman
uhrin, oman henkensä, rintamien miehet
ja naiset.
Kiitos kuuluu ja kohdentuu myös niille
sukupolville, jotka sodan jälkeen ponnistautuivat Suomen yhteiseen rakentamiseen, ensin suurten sotakorvausten kautta
ja sittemmin moninaisella työllä jälleenrakentamisessa. Rintamalla olleiden osalta
voi vain ihastellen ihmetellä, mistä he
löysivät voimaa elämään ja työhön, vaikka
olivat antaneet parhaat nuoruuden voimat
sodan melskeisiin. Kiitos teille kaikille.
VOITANEEN SANOA, että tappiollinen,
suuren uhrin vaatinut sota oli lopulta
voitto. Yhdessä lohduttauduttiin, yhdessä

”

Ylhäältä
tuleva viisaus
rakentaa
rauhaa, se on
tasapuolista ja
teeskentelemätöntä”.

ponnistettiin eteenpäin, yhdessä jaksettiin, yhdessä opittiin rakentamaan
yhteistä Suomi-kotia.
Sotien pyörteissä syntyi veteraanien perintö, joka tiivistyi sanoissa ”Veljeä ei jätetä”. Yhteiskunnan kehittäminen on suurin
linjoin toteuttanut veteraaniperintöä. Kaikki on haluttu pitää mukana, heikoista on
pidetty huolta. Tässä ajattelemme maamme oppivelvollisuus- ja koulujärjestelmää,
terveyden- ja sairaanhoitoa, sosiaalitoimea
ja yhteiskunnan sopimusjärjestelmiä. On
yhdessä osattu rakentaa toimiva sivistys- ja
oikeusvaltio.

VETERAANIEN TEESI ”Veljeä ei jätetä”
on syvimmältään konkreettinen sanoitus
historiassa tunnetusta ns. kultaisesta
säännöstä, joka löytyy myös Jeesuksen opetuksista: ”Kaiken, mitä toivotte

ihmisten teille tekevän, tehkää te samoin
heille.”
Toivottavasti veteraanien antama käytännöllinen viesti antaa suunnan myös
tulevissa suurissa yhteiskunnallisissa uudistuksissa. Yhteiskunnan yhteisen hyvän,
sanottakoon sitä vaikka huoltapitäväksi lähimmäisyydeksi, tulee olla näkökulmana,
jolla ihmisten syvimpiin perustarpeisiin
liittyviä uudistuksia rakennetaan. Tehokkuus ja eurot eivät voi olla määräävinä
konsultteina.

SUOMEN ITSENÄISYYS on kääntymässä kulkemaan kohti toista vuosisataa.
Yhteistä tulevaisuutta rakennetaan vain
sovussa ja yhdessä. Olkoon sen ehdottomasta tarpeellisuudesta muistuttamassa
kansamme kipeät vaiheet heti itsenäistymisen jälkeen vuonna 1918.
Tulevaisuuden rakentaminen vaatii
yhdessä löydettyjä viisaita ratkaisuja.
Itsenäisyyspäivän yksi Raamatun sana rohkaisee etsimään ylhäältä tulevaa jumalallista viisautta. Jaakob kirjoittaa: ”Ylhäältä
tuleva viisaus on puhdasta ja pyhää, se
myös rakentaa rauhaa, se on lempeää ja
sopuisaa, täynnä armahtavaisuutta ja hyviä
hedelmiä, se on tasapuolista ja teeskentelemätöntä. Vanhurskauden siemen kylvetään
rauhan tekoina, ja se tuottaa hedelmän
niille, jotka rauhaa rakentavat”.
VUOSIKYMMENET kirkossamme on
rukoiltu esivallan puolesta. Edelleen on
tarpeen rukoilla kaikille yhteisiä asioita
hoitaville ja niistä päättäville oikeudenmukaisuuteen ja tasapuolisuuteen
perustuvaa viisautta. Ratkaisut, jotka
pohjautuvat yksipuolisiin näkökulmiin
siirtävät sivuun yleensä heidät, joilla ei
ole riittävästi yhteiskunnallista ääntä ja
vaikutusvaltaa. Raamatussa huomautetaan: ”Viisaus on parempi kuin voima”.
Itsenäisyyspäivänä rukoillaan virren
584 sanoin: ”Siunaa ja varjele meitä,
Korkein kädelläs. Kaitse ain kansamme
teitä, vyöttäen voimalla meitä, heikkoja
edessäs. Sulta on kaikki suuruus, henki sun
hengestäs. …
Alati synnyinmaalle, siipies suoja suo.”

Pääsky on taas
lentänyt luoksesi!

VIIKON SANA |
Viikon Sana

Rukous

Kun he lähestyivät Jerusalemia ja
olivat tulossa Betfageen Öljymäelle,
Jeesus lähetti edeltä kaksi opetuslastaan ja sanoi heille: ”Menkää tuolla näkyvään kylään. Siellä on aasintamma
kiinni sidottuna ja varsa sen vierellä;
löydätte ne heti. Ottakaa ne siitä ja
tuokaa minulle. Jos joku sanoo teille
jotakin, vastatkaa, että Herra tarvitsee
niitä mutta palauttaa ne pian.”
Näin tapahtui, jotta kävisi toteen
tämä profeetan sana:
- Sanokaa tytär Siionille:
Katso, kuninkaasi tulee!
Hän tulee luoksesi lempeänä,
ratsastaen aasilla,
työjuhdan varsalla.
Matt. 21: 1-5

Jeesus, meidän Herramme.
Sinä saavuit kerran
aasilla ratsastaen Jerusalemiin
ja riemuitsevat kansanjoukot
tervehtivät sinua
palmunlehviä ja oksia heiluttaen.
Tänään mekin tahdomme toivottaa
sinut
tervetulleeksi koteihimme ja sydämiimme.
Tule, Jeesus, luoksemme.
Valmista meissä tilaa juhlan odotukselle
ja joulun ilolle.
Sinua me ylistämme. Aamen

VUODEN viimeinen Pääsky

pyrähti luoksesi lumisateesta
huolimatta. Kädessäsi on nyt
adventin ja joulun lehti.
Näet lehden sivuilta joulun ajan
tilaisuudet, seuraathan myös Uusi
Rovaniemi –lehden keskiviikon numeroa,
jonka viimeistä edellisellä sivulla on aina
ajankohtaiset seurakunnan tapahtumat.
Tervetuloa myös Kauneimmat joululaulut
–tilaisuuksiin, joita järjestetään runsaasti
ympäri kaupunkia. Varaa kolehtikolikko
mukaan, niin saat samalla tehdä hyvää.

KIITOS, että niin moni teistä on jo
vieraillut uusilla verkkosivuillamme
tutussa osoitteessa www.rovaniemenseurakunta.fi
Hyvää joulun odotusta ja Jeesuksen
syntymäjuhlaa!
Terveisin Pääskyn toimituskunta
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Kirkko avoinna
hiljentymiseen
ja matkailijoille

SEURAKUNNAN KUVA-ARKISTO

Itsenäisyyspäivä seurakunnassa

KIRKKO ON avoinna hiljentymistä ja
myös matkailijoita varten maanantaista
27.11. lähtien aina loppiaisen yli, 7.1. saakka
päivittäin klo 9-21. Kirkon aukioloaikana on
paikalla kirkon opas.
Itsenäisyyspäivä seurakunnassa:

Muutos syntymäpäiväkäynneissä 1.1. alkaen

• Rovaniemen kirkon ja kaikkien kappeleiden kellot kajahtavat satavuotiaan Suomen kunniaksi itsenäisyyspäivänä
klo 18.

SEURAKUNTA haluaa onnitella rovaniemeläisiä päivänsankareita. Onnittelukortin
saavat 50-, 60- ja 75-vuotiaat sekä 91-94 –
vuotiaat ja 96-99 –vuotiaat.
Yhteisiä syntymäpäiväjuhlia järjestetään
70-, ja 80-vuotiaille. Juhlassa on mukavaa ohjelmaa ja niissä nautitaan täytekakkukahvit.
Päivänsankareita muistetaan pienellä lahjalla.
Kaikkien 85-, 90-, 95- ja 100-vuotiaiden luona käydään onnittelemassa henkilökohtaisesti.

• Partiolaiset sytyttävät kirkon viereisille sankarihaudoille
kynttilät ti 5.12. klo 18 alkavan partiokirkon jälkeen, avustamassa on myös varusmiehiä.
• Veteraanijärjestöjen edustajat ja varusmiehet laskevat
Yrjö Säkkisen johdolla sankarihaudoille havuseppeleet.
• Kirkon piha-alueen valaistu juhlaliputus alkaa ti 5.12.
klo 18 ja päättyy itsenäisyyspäivän iltana klo 22.

TOIVOESSANNE seurakunnan työntekijän vierailua kotiinne, voit olla yhteydessä
kirkkoherranvirastoon p. 016-3355200.

• Kirkko saa 5.12. klo 18 alkaen sinivalkoisen juhlavalaistuksen, joka jatkuu 7.12. klo 9 saakka.
• Itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksissa esitetään Finlandia-hymni.

Jouluradio soi
Rovaniemellä 90,0 MHz

Itsenäisyyden juhlavuoden tapahtumia
• Ti 5.12. klo 18 kirkossa Partiokirkko ja kynttilöiden sytytys

ROVANIEMEN seurakunta tarjoaa

rovaniemeläisille lahjaksi Jouluradion. Huimiin kuulijaennätyksiin
kiivennyt Jouluradio soi taajuudella 90,0 MHz.
Perinteiseen tapaan Jouluradio palaa eetteriin
1. adventtina puolilta öin Hoosiannalla.
– Me huolehdimme joulumusiikin osalta, että tästä joulusta
tulee hyvä joulu, Riitta Kalliorinne,
”Jouluradion äiti” sanoo.
www.jouluradio.fi

• Ke 6.12. klo 9.55–12 Itsenäisyyspäivän radiolähetys
Radio RovaDei 93,4 MHz
• Klo 10 sanajumalanpalvelus pääkirkossa,
liturgina Kari Yliräisänen, kanttorina Sari Alakulppi.
Mukana Jousiyhtye Aurora ja Lapin Lauluveikot.
Kolehti kannetaan veteraanien parissa tehtävän hengellisen työn tukemiseen Veteraanivastuun kautta.
• Ke 6.12. klo 16 kirkossa Suomi 100-juhla, Sari Alakulppi ja
Tuomo Korteniemi. Runoja ja musiikkia. Uruilla soitettuna
suomalaisia klassikoita, kuten Sibeliuksen Finlandia, Narvan marssi ja Järnefeltin kehtolaulu. Tilaisuudessa lauletaan
Maamme –laulun kaikki 11 säkeistöä. Vapaa pääsy!

Tulkoon joulu

Itsenäisyyspäivä 6.12. muualla seurakunnassa:
• Klo 10 Auttin kappelissa sanajumalanpalvelus. Kirkkokahvien jälkeen kunniakäynti ja seppeleen lasku Auttin
sankarihaudalla. Kunniakäynti Viirin hautausmaalla klo
12.30. Topi Litendahl, Sanna Peltola, Yläkemijoen kuoro.

OUNASVAARA – ALAKEMIJOKI alueen

yhteinen joulujuhla
•

• Klo 10 Jouttikeron kappelissa sanajumalanpalvelus,
Kaija-Liisa Keränen, Tarja Alakörkkö.

su 17.12. klo 13. Ounasrinteen kappelilla.
Bussikuljetus: Kyydin hinta 5€ aikuiset, alle 18 v. ilmaiseksi.

•

12.00 Jaatila, Rannantien risteys

• Klo 10 Muurolan kappelissa jumalanpalvelus,
Mirja-Liisa Lindström, Timo Perkkiö.

•

12.15 Muurolan palvelutalo, Totontie 7

•

12.25 Muurolan koulun pysäkki

•

12.30 Muurolan kirkon pysäkki

•

12.35 Hirvaan koulun pysäkki

•

14.30 Paluukyydit lähtevät Ounasrinteeltä

• Klo 14 Meltauksen kappelissa Suomi 100 –konsertti ”Sininen Hetki”. Lapin Käsikellot ja Lapin musiikkiopiston
puhaltajat. Järj. Meltauksen kyläyhdistys. Vapaa pääsy!

Jouluohjelmaa, joululauluja, joulupuuroa,
joulukahvia, joulumieltä ja riemua.
Joulujuhla on tarkoitettu Ounasvaara-Alakemijoki-alueen alueella toimiville vapaaehtoisille, kerholaisille, kuorolaisille, eläkeläisille sekä seurakuntalaisille.

NORVAJÄRVEN leirikeskus on uusinut ilmeensä perusteellisesti. Peruskorjaus on Rovaniemen seurakunnan
kuluvan vuoden suurin investointikohde, arvoltaan noin
miljoona euroa.
Merkittävin uudistus koskee lämmitysjärjestelmää,
jossa uutena energiamuotona on maalämpö. Myös ilmanvaihtojärjestelmää on parannettu siten, että se säätyy
automaattisesti sen mukaan paljonko käyttäjiä on tiloissa.
Leirikeskuksen kaikki 20 majoitushuonetta ja niiden
pesuhuoneet on remontoitu lattiasta kattoon.
Ulkopuolelta on uusittu vesikate, julkisivun panelointi
on korjattu ja maalattu ja salaojitus on kunnostettu.
Pihalle rakennettu uusi peliareena palvelee erilaisia
käyttäjäryhmiä ja mahdollistaa monipuolisesti muun
muassa pallopelit.
Myös leirikeskukselle johtava tie on peruskorjattu.
Ensi vuonna Norvajärvellä on tarkoitus vielä saneerata saunarakennuksessa toinen saunaosasto sekä tehdä
saunan tuvassa pintaremonttia. – Sen jälkeen onkin käyty
läpi lähes kaikki rakennukset Norvajärvellä. Toivottavasti
tällä remontilla pärjättäisiin seuraavat 30 vuotta, sanoo
tyytyväinen kiinteistöpäällikkö Kalle Kenttälä.
Myös leirikeskuksen vastaava hoitaja Tuula Erola

PASI KOKKO

Norvajärven leirikeskus palvelee entistä ehompana

Norvajärven leirikeskuksen vastaava hoitaja Tuula Erola ja
Rovaniemen seurakunnan kiinteistöpäällikkö Kalle Kenttälä
ovat tyytyväisiä onnistuneeseen peruskorjaukseen.
iloitsee. – Kyllä nyt on niin viihtyisät tilat. Valoisuutta
on tullut lisää huoneisiin ja käytäville. Täällä on mukava
tehdä töitä.
Pasi Kokko

Jouluyön messu
kansainvälisin maustein
JOULUYÖ on ainutlaatuinen yö. Silloin päättyy odotuksen aika ja viimein on lupa avata
ovi täyteen jouluiloon. Jouluyön messu on elämyksellisyydessään puhutteleva. Joulun tähti
johdattaa meidät Betlehemin talliin. Kansa,
joka pimeydessä vaeltaa, tulee kirkkoon ja näkee suuren valkeuden. Pimeän keskelle syntyy
joulun valo.
Jouluevankeliumi draaman
muodossa, suomen kielen
lisäksi evankeliumi kuullaan
englanniksi ja kiinaksi.
Jouluyön messussa saamme
kuulla myös upean kiinalaissyntyisen sopraanon
Wenhao Zhangin laulamana
Schubertin Ave Marian ja
Adamsin Jouluyön.
Jouluyön messu Rovaniemen
kirkossa 24.12. klo 23
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MENOKSI |

HENKILÖ | Viittomakielen ohjaaja Kirsi Hattukangas
Tällä palstalla ihmisten mietteitä ja kysymyksiä elämästä ja uskosta.

KUVAT HARRIET URPONEN

Seimiä joulukaupungin
ihmisvilinään

SEIJA LUOMARANTA

ROVANIEMEN seurakunta on vuosikymmeniä toteuttanut joulun aikaan projektin,
jossa jouluisia seimiä on rakennettu sinne,
missä ihmiset liikkuvat.
– On ollut ilo tehdä yhteistyötä Sampokeskuksen kanssa, jonne seimi on aina ollut lämpimästi tervetullut, lapsityön ohjaaja Seija
Luomaranta kiittää. Hänen kanssaan seimiä
ovat olleet rakentamassa Erika Alaluusua ja
Kristiina Kokko.
Seimiä voi nähdä Sampokeskuksen lisäksi
esimerkiksi kirjastoissa, Osuuspankissa,
Danske Bankissa ja joissakin keskustan pienissä liikkeissä.
Seimet ovat paikoillaan aina loppiaiseen
saakka.
Harriet Urponen

Kirsi Hattukangas ja Robin toivottavat kaikille Pääskyn lukijoille ihanaa joulun aikaa.

Olen todellinen
jouluihminen
Pyhän perheen voi bongata vaikkapa
Sampokeskuksen aulasta.

Kirsi Hattukankaan syksy on ollut vauhdikas. Hän on
ollut syksyn kotona ja nelilapsisen perheen arki on ollut
täynnä touhua.
– Loukkasin kesällä käteni tivolissa, kun tuli vähän innostuttua törmäilyautoissa, joten olen ollut tänä syksynä
paljon kotona.
Kirsi tekee työtä viittomakielen ohjaajana ja henkilökohtaisena avustajana.
– Minulla on jo ikävä omia avustettavia, kun olen ollut
poissa töistä. Työ on niin mukavaa, ohjelmassa esimerkiksi on elokuvissa, uimassa, kirjastossa tai konserteissa
käyntiä. Rovaniemellä on todella paljon monipuolista
toimintaa, jossa voi käydä.
Kirsi käy työhönsä liittyen usein myös jumalanpalveluksissa tai Iloisissa musikanteissa, joka on seurakunnan
kehitysvammaisille suunnattu musiikkikerho. Työn iltaja viikonloppupainotteisuus on mahdollistanut Kirsille
sen, että hän on voinut hoitaa omat lapset kotona.

Jouluverhot lokakuussa

”
Tärkeä osa Suomen selviytymistä
sodan ja jälleenrakennuksen vuosista
on ollut turvautuminen Jumalan
apuun. Rukous on jatkunut, ja se
kantaa meitä myös rauhan oloissa.
Heli Karhumäki
Sana –lehdessä

Kirsin perheessä kaikki pitävät joulusta. Heidän mielestään Rovaniemi on joulukaupunki, joten kaupunkilaisilla on melkein velvollisuus viettää joulua pitkän
kaavan mukaan.
– Joululauluja meillä on soitettu jo elokuusta
lähtien ja jouluverhot ripustettiin ikkunaan
marraskuun alussa. Joulukuusiakin laitetaan kaksi ja ne koristellaan jo joulukuun
alussa. Yläkertaan tulee valkoinen kuusi ja
alakertaan vihreä. Lapset ehtivät vaihtaa
koristeiden paikkaa sata kertaa, ennen
kuin joulu tulee, Kirsi nauraa.

Virkeä seurakunta
Kirsi kokee olevansa seurakunnan kasvatti.
Hän ei ole missään vaiheessa jäänyt kovin
paljoa pohtimaan uskon asioita, enemmänkin

seurakunta on ollut luonteva ympäristö monenlaiselle
toiminnalle.
– Rovaniemen seurakunta on virkeä, täällä on monenlaista toimintaa vauvasta vaariin. Iloitsen erityisesti
perhejumalanpalveluksista, kerhoista, Kirkkomuskarista
ja monenlaisista perhetapahtumista. Olemme tykänneet
erikoisista tempauksista, kuten Vappuviuhkasta tai Riemukierroshiihdosta ja näihin olemme osallistuneet paitsi
perheen kanssa, myös työni puolesta.
– Muskarista meillä on todella paljon kokemusta, olemme käyneet siellä lastemme kanssa jo kymmenen vuoden
ajan. On erityisen upeaa, että siellä on kaksi ohjaajaa. Se
antaa niin paljon enemmän mahdollisuuksia.
Kirsi ja lapset ovat löytäneet tiensä myös seurakunnan uuteen perhekerhoon, joka on tänä syksynä alkanut
Ylikylässä.
– Suosittelen Ylikylän Yllärillä toimivaa perhekerhoa
kaikille lähialueen kerhoilijoille!
Kirsi itse on käynyt seurakunnassa pitkän polun pyhäkoulusta ja kerhosta alkaen. Myöhemmin hän toimi
isosena ja kerhonohjaajanakin.
– En ole koskaan kyseenalaistanut omaa lapsenuskoani,
joka on aina kulkenut mukana. On ollut ihan selvää, että
lapset kastetaan ja tietystikin kirkkohäät
piti aikanaan saada. Nämä ovat sellaisia pieniä asioita, joilla on niin suuri
merkitys, että muunlaista elämää
en voi kuvitella.
Kirsin perheessä syttyy
joulun alla adventtikynttilä. Se
saa tosin palaa vain hetken,
sillä pikku sammuttajia on
yleensä heti liikkeellä.
– Muskarissakin odotetaan
sitä hetkeä, kun on aika sammuttaa kynttilä.
Lasten virret ja laulut ovat
aina olleet tärkeitä.
– Ne ovat olleet meidän perheen
rukouksia.
Harriet Urponen
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Voit jo etukäteen antaa joululahjan lähimmäisellesi

Silta-säätiön lipaskeräys joulupukin matkaan lähdössä 23.12.
PAJAKYLÄSSÄ voi jälleen todistaa aatonaattona 23.12. kello 19 Joulupukin matkaan lähtöä. Tällä kertaa mukana on myös
lipaskerääjätonttuja, jotka keräävät varoja
rovaniemeläisten vähävaraisten lähimmäisten auttamiseen. Keräyksen järjestää
Silta-säätiö, jonka tarkoituksena on edistää
Joulun sanoman ja antamisen ilon toteuttamista kaikille vähäosaisille suomalaisen Joulupukin myötävaikutuksella.

THE BRIDGE FOUNDATION (in Finnish “Silta-säätiö”,”silta” is bridge in Finnish language) aims to contribute, with the help of Santa Claus, to the implementation and administration of the Christmas message of joy
to the underprivileged.

PASI KOKKO

APUA tarvitaan työttömyydestä, velkakriiseistä ja yllättävästä hädästä, kuten sairastumisista johtuvaan taloudelliseen ahdinkoon joutuneiden auttamiseen. Apu

välitetään Rovaniemen seurakunnan diakoniatyöntekijöiden kautta mittatilaustyönä esimerkiksi ruokaan, vaateisiin, lasten harrastuksiin
tai vaikkapa pesukoneen hankintaan.
Lahjoittamalla voit tuoda iloa hädässä olevalle
lähimmäisellesi lahjoittamalla lipaskeräykseen.
Lipaskerääjätontut tunnistat keltaisesta huomioliivistä jonka selkämyksessä on Silta-säätiön logo.

Joulunaika
seurakunnassa
Keskikaupunki
24.12. klo 10
kirkossa jumalanpalvelus.
24.12. klo 13., 14. ja 15
		Viirinkankaan kappelissa
		aattohartaus.
24.12. klo 15
kirkossa perhekirkko.
24.12. klo 15
Tavivaaran kappelissa
		aattohartaus.
24.12. klo 17
kirkossa jouluaaton hartaus.
24.12. klo 23
kirkossa jouluyön messu.
25.12. klo 7
kirkossa jumalanpalvelus.
25.12. klo 10
kirkossa Kauneimpien
		joululaulujen perhekirkko.
26.12. klo 10
kirkossa jumalanpalvelus.

Silta-säätiön lipaskeräys toteutettiin
Napapiirillä joulunavauksessa 18.11.
Tellervo Koho osallistui vapaaehtoisena
kerääjänä talkoisiin. Joulunavausta
seuraamaan tullut Seija Erkkilä antoi
oman panoksensa keräykseen.

Korkalovaara
24.12. klo 13
kappelissa jouluaaton
		perhekirkko.
25.12. klo 8
kappelissa joulukirkko.

Merimieskirkkopiiriltä joulupaketteja jo 25 vuotta
kirkkopiiri on koonnut joulupaketteja merenkulkijoille jo 25 vuoden
ajan.
Korkalovaaran kappelilla kokoontuvan piirin vapaaehtoiset ovat
kutoneet villasukkia, jotka yhdessä
makeisten ja joulutervehdyksen
kanssa sujahtavat pakettiin ilahduttamaan laivoilla työskentelevien
joulunviettoa.
– Jos halutaan saada villasukkia paketteihin, niin meidän täytyy kutoa
niitä läpi vuoden, sanoo merimieskirkkopiiriä vapaaehtoisena vetävä
Kaisa Simonaho.
Tänä vuonna villasukkia valmistui paketteihin 32 paria, joista 22
paria on kohdennettu Finnlinesin
Finnsky-laivalle. Loput kymmenen
pakettia lähetetään Vuosaaren meriJoulupaketteja kokoamassa Kaisa Simonaho, Sirkka Keimiöniemi, Pirkko Ahola,
mieskirkon kautta muille merenkulRaija Korkeakangas,Raili Klemetti, Markku Takanen, Kaarina Pyörälä ja Eeva
kijoille. Lisäksi villasukkia kudottiin
Välimaa.
joulumyyjäisiin.
Merimieskirkkopiirin toimintoimintansa keskikaupungilla
lähetyspiirin nimellä.
jo vuonna 1954. EnsimMerimieskirkon kautta on välitetty
taan Simonaho lähti, kun
joululahjoja ”tuntemattomille merenhänen poikansa alkoi
mäisen piirin toiminta
opiskella merenkulkua.
on nyttemmin lopkulkijoille” jo yli 140 vuotta.
– Joulupakettimme
Valtakunnallista merisunnuntaipunut.
on monelle jouluna
Simonaho talta vietetään vuosittain syyskuun
laivoilla työskenkolmantena sunnuntaina. Merimieskoili jo keskikauTÄ?
TI ESITKÖ TÄSP
televälle se yksi ja
pungin piirissä
kirkko ry järjestää vuosittain meriI
IIR
TY
ME RIM IES LÄ HE
ainoa muistaminen.
aktiivisesti.
mieskirkkojuhlat, jotka viime kesänä
ALKO I ROVA NIE ME LLÄ
Paketit laivalle vieMerimieskirkjärjestettiin Oulussa.
4!
195
NA
JO VU ON
Rovaniemen seurakunnassa merivän poikani mukaan
kopiiri saatiin
villasukat ovat kyllä
Korkalovaaran
mieskirkkotyön pastorina toimii tällä
ykkösjuttu.
kappelilla käynnishetkellä aluekappalainen Mirja-Liisa
MerimieslähetyspiiLindström.
tettyä helmikuussa
Pasi Kokko
1993, aluksi merimiesri aloitti Rovaniemellä

Ounasjoki
PASI KOKKO

KORKALOVAARAN merimies-

24.12. klo 11
Maijasen kappelissa
		jouluhartaus.
24.12. klo 13
Meltauksen kappelissa
		jouluhartaus.
24.12. klo 15
Sinetän kappelissa
		jouluhartaus.
25.12. klo 10
Sinetän kappelissa
		joulukirkko.
Ounasvaara
25.12. klo 15
Ounasrinteen kappelissa		
		joulupäivän messu.
Alakemijoki
24.12. klo 13
Muurolan kappelissa
		perheiden jouluhartaus.
25.12. klo 10
Muurolan kappelissa
		jouluaamun jumalanpalvelus.
25.12. klo 12
Kivitaipaleen koululla
		jouluaamun jumalanpalvelus.
Yläkemijoki
25.12. klo 10
Auttin kappelissa joulupäivän
		sanajumalanpalvelus.
25.12. klo 12
Viirin kappelissa joulupäivän		
		sanajumalanpalvelus.
Saaren-Nammankylät
24.12. klo 13
Aattohartaus Misin
		hautausmaalla.
24.12. klo 15
Jouttikeron kappelissa
		aattohartaus.
25.12. klo 9
Aapakirkossa Joulupäivän
		sanajumalanpalvelus.
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Sotaveteraanin lapsi Yrjö Säkkinen:

”SUOMESSA ASIAT OVAT ER
Rovaniemeläinen Yrjö
Säkkinen valmistautuu
satavuotiaan Suomen
itsenäisyyspäivän
juhlintaan nöyrin
mielin, kunnioittaen
menneiden
sukupolvien työtä.
– ISÄNI OLI taistelemassa Suomen

itsenäisyyden puolesta sekä talvisodassa
että jatkosodassa, jossa hän haavoittui.
Hänen välittämänsä perintö sai ajattelemaan, että voisin olla myös mukana
veteraanien toiminnassa. Olen kokenut
tämän työn hyvin mielekkääksi, sanoo
Lapin Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtaja Yrjö Säkkinen, 62.
Sotiin liittyvät tarinat ovat siivittäneet
Yrjö Säkkisen käsityksiä Suomen itsenäisyydestä ja sen merkityksestä.
– Isäni kertoi paljon sodanaikaisista
tapahtumista, jopa niin runsaasti, että
jossain vaiheessa tuli kyllästymisenkin
vaihe. Nämä kertomukset olivat kuitenkin
myös yksi syy, että ammatinvalinnakseni
tuli sotilasura.
Yrjö Säkkinen syntyi 14-lapsiseen
perheeseen Kuusamossa. Varusmiesaikanaan hän löysi vuonna 1976 tulevan
työpaikkansa Rovaniemen varuskunnasta
ja on samalla reissulla edelleen, tosin
nyt jo eläkkeellä. Kansainvälistä työ- ja
elämänkokemusta hän kartutti rauhanturvaamistehtävissä Bosniassa 2000-luvun
alkuvuosina.
– Meillä Suomessa asiat ovat erittäin
hyvin. Tällainen näkemys vain vahvistuu,
kun käy itse olosuhteissa, jotka eivät vastaa sivistysvaltion olosuhteita. Rauhanturvaamistehtävät avasivat silmiäni näkemään kuinka hyvin asiat meillä Suomessa
ovat. Sellainen käynti maailmalla tekisi
hyvää monelle muullekin.

YLI 40 VUOTTA myös Rovaniemen
seurakunta on kulkenut Yrjö Säkkisen
rinnalla elämän iloissa ja suruissa.
– Monelle suomalaiselle tyypilliseen
tapaan elämään ovat kuuluneet perinteiset
joulukirkot, kauneimmat joululaulut ja tietenkin kaikki perhejuhlat, jotka seurakunnan kanssa olemme yhdessä toteuttaneet.
Partiolaisuus on ollut myös vahvasti osa
elämää.
– Kolme nyt jo muualla asuvaa aikuista
tytärtäni kävivät Rovaniemellä partiossa.
Itse toimin partiolaisten vanhempainneuvostossa aktiivisesti. Myös nykyisen perheen nuorin lapsi on aktiivisesti mukana
partiotoiminnassa. Näiden myötä yhteys
seurakuntaan on ollut hyvin merkittävä.
– Myös varuskunnassa töissä ollessani
teimme seurakunnan kanssa yhteistyötä

Lapin Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtaja Yrjö Säkkinen on osallistunut aktiivisesti suuren suosion saavuttaneisiin havuseppeletalkoisiin. Seppelee

itsenäisyyspäivän aattona.

tiiviisti, kaikki merkittävät tapahtumat
toteutimme yhdessä.
Säkkisen nykyisen vaimon tytär kävi
viime kesänä vaellusrippikoulun Rovaniemen seurakunnassa.
– Uusioperheemme asuu tällä hetkellä
kahdella paikkakunnalla, Rovaniemellä
ja Kajaanissa. Halusimme tarjota riparivaihtoehdoksi jotain erilaista. Tytär halusi
kokea vaellusrippikoulun ja se osoittautuikin erittäin hyväksi kokemukseksi. Myös
omista tyttäristäni yksi on ollut vastaavanlaisella leirillä.
Vaellusriparilaisten konfirmaatiotilaisuus Ounasrinteen kappelissa oli myös
mieleenpainuva ja lämminhenkinen
tapahtuma.
Säkkinen on kolmannessa avioliitossaan. Niidenkin myötä kirkko on tullut
tutuksi.
– Minut on kahdesti vihitty Rovaniemen
kirkossa. Kastetilaisuudet olemme toteut-

taneet puolestaan kotona, seurakunnan
kanssa hyvässä yhteistyössä.
Tuorein avioliittoon vihkiminen toteutui
hieman erilaisessa ympäristössä, Pielpajärven erämaakirkossa Inarissa.
– Halusimme itsemme näköisen vihkitapahtuman. Minut ja vaimoni on aikanaan
yhdistänyt maanpuolustusharrastus,
johon liittyy myös maastossa elämistä.
– Olimme yhteydessä Inarin seurakuntaan ja päädyimme tähän vaativampaan
vaihtoehtoon. Erämaakirkolle taitetaan
matkaa kävellen kuusi kilometriä suuntaansa. Sinne taivalsimme jalan yhdessä,
vaimoni, hänen kolme lapsensa sekä papin
kanssa. Vihkitapahtumassa oli todistajina
paikalle sattumalta tulleet kaksi saksalaista matkailijaa.

SÄKKINEN TOIMII nykyisin Lapin
Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtajana. Veteraanityöhön liittyy olennaisesti

yhteys seurakuntaan.
– Seurakunnan kanssa meillä on ollut
hyvin mutkatonta ja saumatonta yhteistyötä kautta aikojen.
– Minulla on ollut myös onni tuntea
sekä edellinen kirkkoherra Vesa-Pekka
Koivuranta että nykyinen kirkkoherra Kari
Yliräisänen jo pitemmältä ajalta.
Elämään kuuluu väistämättä kuolema,
niin perhepiirissä kuin työn merkeissä.
– Valitettavasti nykyisin, kun veteraanien keski-ikä on noin 93 vuotta, siunaustapahtumia tulee varsin usein. Näissä
olemme seurakunnan kanssa tietysti
tekemisissä.
Myös valtakunnalliset ja paikalliset, veteraanien perintöön ja toimintaan liittyvät
tapahtumat, kuten kansallinen veteraanipäivä, kaatuneiden muistopäivä ja itsenäisyyspäivä ovat merkittäviä tapahtumia.
– Juhlapäivät toteutamme yhdessä
varuskunnan, kaupungin, seurakunnan
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JOULUINEN
TUOMASMESSU

Kirkossa la 9.12. klo 18
Pysähdy, lepää ja löydä voimaa.
Kirkosta löytyy paikka sinulle.
Mukana Tuomaskuoro, joht.
Tarja Alakörkkö. Tervetuloa!

PASI KOKKO

RITTÄIN HYVIN”

Yrjö Säkkisen Hannes-isä taisteli
Suomen itsenäisyyden puolesta sekä
talvisodassa että jatkosodassa, jossa
hän haavoittui.

Isäni

et lasketaan sankarihaudoille Rovaniemellä

sekä veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen
kanssa.
Suomi 100 -juhlavuoden tapahtumia on
riittänyt pitkin vuotta. Tällainen valtakunnallinen tapahtuma oli myös Sotaveteraaniliiton
60 vuotisjuhla syyskuun loppupuolella. Juhlaan osallistuivat myös tasavallan presidentti
ja hänen puolisonsa.
Itsenäisyyspäivän lähestyessä Lapin Sotaveteraanipiiri on hallinnoinut suuren suosion
saavuttaneita havuseppeletalkoita Rovaniemellä. Talkooiltojen tuloksena vapaaehtoiset tekivät kaikkiaan 720 seppelettä.
Itsenäisyyspäivän aattona veteraanijärjestöjen edustajat ja varusmiehet laskevat
havuseppeleet sankarihaudoille Lapin
Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtajan Yrjö
Säkkisen johdolla. Havuseppeleet viedään
sankarivainajien haudoille myös Auttin ja
Viirin hautausmaille.
Pasi Kokko

Hän oli sodankäynyt mies,
traumatisoitunut, kukaties,
ja niitä tuntojaan…
hän pyrki purkamaan
kertomalla useasti sotajuttujaan.
Vaan eivät lapset pienet,
eikä vaimokaan,
jaksa aina kuunnella, ja suu suljetaan.
Vaan nyt,
kun kertomassa ei täällä ole hän,
enemmän ehkä jo häntä ymmärrän.
Hän levännyt on kauan,
povessa jo maan,
eikä koskaan palaa sieltä
meille kertomaan,
mitä joutui aikanaan
sisälleen kätkemään.
Ja niiden asioiden kanssa
täällä elämään.
Siispä toivon, että ei isän yhdenkään,
tämän Suomen maan
tarvitsisi koskaan tulla
kokemaan tilanteita noita,
joita aikoinaan,
isät ja isoisät joutuivat elämään.
Runon on kirjoittanut
Yrjö Säkkisen sisar Aino Oinas.
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Aatto sinisen hämärän maassa
Kävelin vaarojen rinteellä metsässä
siellä tuli mua joulu vastaan.
Ei se mulle mitään puhunut
vaan hymyili ainoastaan.
Sillä oli revontulesta viitta
ja kutreilla valkoista lunta,
sitä kaamosmetsässä katselin,
se oli kuin kaunista unta.
Sitä näkyä hetken ihailin
ja tuijotin suksen latuun.
Taas tunsin lapseksi muuttuvani
ja uskoin joulun satuun.
Vaihtuu vuodet ja vuosikymmenet
mutta joulu on aina sama,
taas joulun tähti kirkkaana loistaa,
ei sitä himmennä puute, ei lama.
Sinisen hämärän kaamoksen maassa
tuikkii taas tuhannet valot.
Rauhasta nauttii luomakunta,
nukkuu joulu-unta
metsät ja salot.
Irene Välikorpi

Adventin odotuksen ilo:

Lahjoista suurin
Joulun tarina on rakkaustarina. Se on ollut olemassa aina, aikojen alusta lähtien.
Joulun tarina saapuu luoksesi hiljaa ja vaatimattomasti. Sitä tarinaa ei tarvitse ostaa. Sen eteen ei tarvitse suorittaa, järjestää tai valmistaa, sitä ei voi itse luoda
– se täytyy löytää.
Kun suuri Jumala halusi tulla meitä lähelle, hän päätti
ottaa alkion muodon. Hän käpertyi pienenä sikiönä
Marian kohdun seinämään, hän suostui ihmiskäden
kannateltavaksi. Äärettömän suuresta tuli vastasyntynyt vauva. Adventti. Se merkitsee tulemista. Adventti
saapuu varmasti, kuin yö illan jälkeen.

huolia täynnä olevassa maailmassa odottava sydän säteilee niin, ettei se jää keneltäkään huomaamatta. Siinä
sydämessä asuu Kristus.
Tuo Kristus pyytää meiltä, että tänä adventtina
voisimme kiinnittää huomiomme kaikkein pienimpiin,
vähäisimpiin, yksinäisimpiin ja eksyneisiin. Me ihmiset
olemme itsekin syntyneet rakkaudesta ja meidät on tehty rakkautta varten. Onko meillä rohkeutta rakastaa?

Adventti koostuu hetkistä

Juuri silloin, kun olemme eniten eksyksissä, meitä
etsitään. Ihan vain, että meidät voitaisiin ottaa syliin ja
pitää siinä, ihan lähellä. Jumala odottaa, että sydämemme kääntyy hänen sydämensä puoleen.
Miten sitten voimme vastaanottaa joulun sanoman?
Kuuntelemalla joululauluja, viipymällä niiden äärellä.
Voimme tuntea, miten joulun tarina tulee lähelle. Meitä
on siunattu lahjoilla. Jos emme käytä näitä lahjoja, saattaa elämämme tuntua merkityksettömältä. Käytä siis
lahjoja, joita sinulla on. Tee toiselle joulu jo tänään.

Meidän on hyvä harjoitella odottamista. Tässä maailman ajassa odottaminen voi tuntua vaikealta. Haluamme asioiden tapahtuvan nopeasti, mielellään heti.
Tekeminen ja suorittaminen on helpompaa kuin pysähtyminen. Aika ei mene, sitä tulee. Jokaisena päivänä
saamme lahjaksi aikaa, jotta saamme rauhassa odottaa.
Mitä sitten odotamme? Itse adventti täytyy saada elää
läpi. Odottava sydän on valpas sydän! Tässä kiireisessä,

Matkalla jouluun

Anna katseesi levätä jouluvaloissa, katso joulukuusta
ja nauti sen kauneudesta. Sytytä kynttilä ja katso sen
liekkiä. Miten villisti se elää! Miten kirkas voi olla tuo
pieni liekki.

Kaikki on valmiina
Minkä rakkauden teon sinä haluat tehdä tänä jouluna?
Tunnetko jonkun, joka on yksin? Tiedätkö, onko jollakin nälkä? Voisitko kutsua hänet syömään kanssasi?
Sinun ei tarvitse tilata joulun ihmettä. Se vain tapahtuu. Voit vain kääntyä seimen lapsen puoleen ja ottaa
joulun vastaan. Voit vain antautua rakastettavaksi, saat
lahjaksi armon. Silloin sydämesi täyttää rauha ja rakkaus. Hänen läsnäolostaan tulee sinulle lahja, jonka voit
ottaa vastaan ja antaa eteenpäin. Pian on joulu.
Harriet Urponen
Tämän tekstin inspiraation lähteenä oli
Ann Voskampin kirja
Lahjoista suurin (2015)
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Kirkko ja keskikaupunki

Hoosianna,
hoosianna!
Suomen kirkkosalit kaikuvat ensimmäisenä adventtina Hoosiannaa
Jeesuksen Jerusalemiin saapumisen muistoksi ja samalla joulun ajan
sekä uuden kirkkovuoden alkamisen
kunniaksi. Adventin riemukas sanoma
täyttää paitsi kirkkojen holvit myös
sydämen.
Jeesus ratsastaa aasilla palmunlehväin
reunustamaa kunniakujaa pitkin iloitsevan kansan saattelemana. Kuningas
otetaan vastaan tervetulotoivotuksin,
lauluin ja huilunsoitoin. Riemulauluin
alkavalla juhlalla kristikunta ympäri
maailmaa valmistautuu joulun, Jeesuksen syntymäjuhlan, viettoon, joista
neljää edeltävää sunnuntaita kutsutaan
adventtisunnuntaiksi.
Adventti aloittaa valmistautumisen
jouluun. Suomessa on viime vuosikymmeninä yleistynyt perinne sytyttää
kynttilä jokaisena neljänä adventtisunnuntaina. Tänä vuonna ensimmäinen
sytytetään 3. joulukuuta.
KV

• 7.12. klo 13 Lähteentien pirtillä
Kauneimmat joululaulut, Pirita Bucht.
• 7.12. klo 21 Cafe bar Hemingway’ssa
Kauneimmat joululaulut, Aki Hätinen.
• 8.12. klo 13 seurakuntakeskuksessa
eläkeläisten Kauneimmat Joululaulut,
Ilari Kinnunen, Kirsti Vuolo.
• 10.12. klo 15 kirkossa lapsiperheiden
Kauneimmat joululaulut, Sanna Kerola,
• Henna Väistö, Sanna KoivurantaVirtanen, Kirkkomuskarit.
• 15.12. klo 10 kirkossa
kehitysvammaisten Kauneimmat
Joululaulut, Terhi Ämmälä, Mirva Suni,
Päivi Hintikka, Iloiset Musikantit,
Sari Laitila.
• 15.12. klo 18 kirkossa nuorten
Kauneimmat joululaulut, Ari Jarva,
Tarja Alakörkkö, Ilonlähde, bändi.
• 15.12. klo 18 Hotelli Aakenuksella
Kauneimmat joululaulut, Aki Hätinen.
• 16.12. klo 11 Kauppakeskus
Revontulessa Kauneimmat joululaulut,
Aki Hätinen, Tarja Alakörkkö, Putaan
pelimannit, Fanni Alakörkkö ja
Jasmin Sieppi.
• 17.12. klo 14 kirkossa Kauneimmat
joululaulut, Kaija-Liisa Keränen,
Maie Kuusik,Kirkkokuoro.
• 17.12. klo 17 kirkossa Kauneimmat
joululaulut, Mikko Reijonen,
Maie Kuusik, AVE.
• 17.12. klo 20 kirkossa Kauneimmat
joululaulut, Mirja-Liisa Lindström,
Sari Alakulppi, Naiskuoro Lapin Ruska,
joht. Nele Mourujärvi.
• 20.12. klo 18 kirkossa Kauneimmat
joululaulut, Tuomo Korteniemi,
Tarja Alakörkkö, Tuomaskuoro.
• 20.12. klo 20 kirkossa
englanninkieliset Kauneimmat
joululaulut, Noora Tikkala,
• Tarja Alakörkkö, Ilonlähde.
• 21.12. klo 19 kirkossa Kauneimmat
joululaulut, Ilari Kinnunen,
Sari Alakulppi,Lapin Lauluveikot.
• 22.12. klo 19 kirkossa Kauneimmat
joululaulut, Aki Hätinen, Timo Perkkiö,
Rovaniemen Mieslaulajat,
joht. Matti Sulasalmi.
• 7.1. klo 18 kirkossa Kauneimmat
joululaulut, venäjänkieliset,
Ilari Kinnunen, Maie Kuusik, Soloveij.

Korkalovaara
• 17.12. klo 13 Korkalovaaran kappelissa
Kauneimmat joululaulut, Noora Tikkala.

Ounasjoki
• 3.12. klo 15 Tapion kylätalolla
Kauneimmat joululaulut, Ilari
Kinnunen.
• 10.12. klo 17 Sinetän kappelissa
Kauneimmat joululaulut, Ilari
Kinnunen, Lehtojärven laulajat,
joht. Heidi Kenttälä.
• 12.12. klo 18 Songan kylätalolla
kauneimmat joululaulut, Ilari Kinnunen,
Sanna Peltola, Ounasjoen kuoro.
• 13.12. klo 18 Meltauksen kappelissa
Kauneimmat joululaulut, Noora Tikkala,
Sanna Peltola, Ounasjoen kuoro.
• 14.12. klo 18 Maijasen kappelissa
Kauneimmat joululaulut,

Karita Kaukonen, Kirsti Vuolo,
Sanna Peltola, Ounasjoen kuoro.
• 20.12. klo 18 Lehtopirtillä Kauneimmat
joululaulut, Ilari Kinnunen.

Ounasvaara
• 10.12. klo 15 Ounasrinteen kappelissa
Kauneimmat Joululaulut, Eeva-Liisa
Jääskelä, Marja-Leena Kivilompolo,
Päivi Hintikka, Tyttökuoro Lumitähdet.

Alakemijoki				 
• 10.12. klo 12 Kivitaipaleen koululla
puurojuhla ja Kauneimmat joululaulut,
Mirja-Liisa-Lindström, Laila Juntti.
• 12.12. klo 18 Leipeen kylätalolla
Kauneimmat joululaulut.
Mirja-Liisa Lindström.
• 13.12. klo 18 Muurolan kappelissa
Kauneimmat joululaulut,
Mirja-Liisa Lindström.
• 19.12. klo 18 Siikakämässä
Eino Härkösellä Kauneimmat
joululaulut, Mirja-Liisa Lindström.

Yläkemijoki
• 16.12. klo 17 Vanttausjärven koululla
Kauneimmat joululaulut, Topi
Litendahl.
• 17.12. klo 15 Viirin kappelissa
Kauneimmat joululaulut, Elina RaskLitendhal, Vohon veikot, Yläkemijoen
laulajat ja Laululapset, Toni Jaatinen ja
Hillevi Vitikka.
• 17.12. klo 18 Auttin kappelissa
Kauneimmat joululaulut, Topi
Litendahl, Sanna Peltola, Yläkemijoen
kuoro.
• 19.12. klo 18 Tennilän kylätalolla
Kauneimmat joululaulut, Sanna Peltola,
Yläkemijoen kuoro.
• 21.12. klo 18 Somosen kirkolla
Kauneimmat joululaulut,
Topi Litendhal.

Saaren-Nammankylät
• 10.12. klo 18 Aapakirkossa
Kauneimmat joululaulut,
Elina Rask-Litendahl, Voi Veikkoset
lauluryhmä, joht. Heikki Ylitepsa.
• 13.12. klo 18 Misin koululla
Kauneimmat joululaulut,
Topi Litendahl.
• 14.12. klo 18 Vikajärven koululla
Kauneimmat joululaulut,
Kaija-Leena Keränen, Saaren kuoro.
• 17.12. klo 15 Jouttikeron kappelissa
Kauneimmat joululaulut,
Topi Litendahl, Mirva Suni, Tarja
Alakörkkö, Putaan Pelimannit.
Tilaisuus alkaa puurojuhlalla klo 13.
• 17.12. klo 18 Perunkajärvellä
Kauneimmat joululaulut,
Topi Litendahl, Tarja Alakörkkö,
Putaan Pelimannit.
• 17.12. klo 18 Aapakirkossa
Kauneimmat joululaulut,
Aki Hätinen, Timo Perkkiö ja
Liekki-kuoro,
Saaren kuoro.
• 20.12. klo 18 Alanamman
koulumuseolla Kauneimmat
joululaulut, Topi Litendahl,
Sanna Peltola.
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Tarkemmat tiedot kulloinkin lähipäivien tapahtumista näet Uusi Rovaniemi-lehdestä
keskiviikkoisin ja www.rovaniemenseurakunta.ﬁ
Rovaniemen kirkko avoinna
matkailijoille 27.11. 2017– 7.1. 2018

ROVANIEMEN KIRKKO

Sunnuntaisin klo 10 messu
kirkossa.
Tiistaisin klo 8.30 Aamun
rukoushetki kirkon sakastissa.
Keskiviikkoisin klo 18 arki-illan
ehtoollinen kirkossa.
30.11. klo 19 konsertti, Vesa-Matti
Loiri, ”Sydämeeni joulun teen”.
1.12. klo 15–18 Vaivaton vihkihetki.
3.12. klo 16 Christmas Jazz,
duo Mariah Hortensin ja Mathias
Sandberg.
Vapaa pääsy, ohjelma 10€.
3.12. klo 18 adventtivesper
5.12. klo 18 partiokirkko.
6.12. klo 10 jumalanpalvelus.
6.12. klo 16 Suomi 100-juhla.
8.12. klo 19 Joulukonsertti, Lumen
Valo. Liput 15/10€.
9.12. klo 18 Tuomasmessu.
10.12. klo 15 lapsiperheiden
Kauneimmat joululaulut.
10.12. klo 19 Piae Cantiones 2017,
osa 4/4: Kuorolle sovitettuna.
Vanhan musiikin yhtye Punctum &
lauluyhtye Cappella pro Vocale
sekä Seitakuoro. Liput 15/10€.
11.12. klo 18 Joulukonsertti.
Tyttökuoro Lumitähdet, joht. Päivi
Hintikka ja Jousiyhtye Aurora.
Vapaa pääsy. Ohjelma 5€.
13.12. klo 10 lasten joulukirkko.
14.12. klo 19 Lapin
sotilassoittokunnan
Kynttiläkonsertti, solistivieraana
panhuilisti Stefan Stanciu. Vapaa
pääsy, ohjelma 10€.
15.12. klo 10 kehitysvammaisten
Kauneimmat Joululaulut.
15.12. klo 18 nuorten Kauneimmat
joululaulut.
16.12. klo 19 Samuli Edelmannin
jouluinen virsikonsertti Samuli
Edelmann & Jukka Perko ja
orkesteri Liput 29/34€.
17.12. klo 14, 17 ja 20 Kauneimmat
joululaulut.
20.12. klo 18 Kauneimmat
joululaulut.
20.12. klo 20 englanninkieliset
Kauneimmat joululaulut.
21.12. klo 19 Kauneimmat
joululaulut.
22.12. klo 19 Kauneimmat
joululaulut.
23.12. klo 22 Seitakuoron
joulukonsertti, joht. Kadri Joamets.
Vapaa pääsy, ohjelma 10€.
24.12. klo 10 jumalanpalvelus.
24.12. klo 15 perhekirkko.
24.12. klo 17 jouluaaton hartaus.
24.12. klo 23 jouluyön messu.
25.12. klo 7 jumalanpalvelus.
25.12. klo 10 Kauneimpien
joululaulujen perhekirkko.
26.12. klo 10 jumalanpalvelus.

KESKIKAUPUNKI

30.11. soppatykkikeittoa Lordin
aukiolla klo 11 alkaen.
3.12. klo 11.30–13 srkkeskuksessa Adventtimyyjäiset ja
kirkkokahvit.
7.12. klo 13 Lähteentien pirtillä
Kauneimmat joululaulut.
7.12. klo 21 Cafe bar Hemingway’ssa Kauneimmat joululaulut.
8.12. klo 13 seurakuntakeskuksessa eläkeläisten
Kauneimmat Joululaulut.
12.12. klo 9.15 ja 10.15
Viirinkankaan kappelissa lasten
joulukirkko.
12.12. klo 18 Eläinten joulurauhan
julistus Valdemarin vieressä olevien
isojen valaistujen kuusten katvessa.
12.12. klo 19 Viirinkankaan
kappelissa Ylioppilaskuoro Lucida
Intervallan joulukonsertti, joht.

Heidi Kenttälä.
Vapaa pääsy, ohjelma 5/3€.
13.12. klo 18 Norvajärvellä miesten
saunailta. Lähtö klo 17.45 srkkeskuksesta.
14.12. klo 18 srk-keskuksessa
keskikaupungin vapaaehtoisten
joulujuhla.
15.12. klo 12–14.30 päihde-,
kriminaali- ja katulähetystyön
joulujuhla seurakuntakeskuksen
juhlasalissa.
15.12. klo 18 Hotelli Aakenuksella
Kauneimmat joululaulut.
16.12. klo 11 Kauppakeskus
Revontulessa Kauneimmat
joululaulut.
20.12. klo 19 Tavivaaran kappelissa
konsertti ”Sinivalkoinen joulu”,
Kauko Simonen, Harriet, Hulda ja
Hilda Urponen, Olli Pylkkänen.
Ohjelma 10€.
24.12. klo 13., 14. ja 15 Viirinkankaan kappelissa aattohartaus.
24.12. klo 15 Tavivaaran kappelissa
aattohartaus.

joululaulut.
22.12. klo 19 Paloniemen
hautausmaalla jouluhartaus.
24.12. klo 13 kappelissa perheiden
jouluhartaus.
25.12. klo 10 kappelissa
jouluaamun jumalanpalvelus.
25.12. klo 12 Kivitaipaleen koululla
jouluaamun jumalanpalvelus.

YLÄKEMIJOKI

1.12. klo 18 Viirin kappelissa
”Kohti joulua”-laulutapahtuma.
3.12. klo 10 Auttin kappelissa
messu.
3.12. klo 12 Viirin kappelissa
messu.
6.12. klo 10 Auttin kappelissa
sanajumalanpalvelus.
Kirkkokahvien jälkeen
kunniakäynti ja seppeleen lasku
Auttin sankarihaudalla.
Kunniakäynti Viirin hautausmaalla
klo 12.30.
16.12. klo 17 Vanttausjärven
koululla Kauneimmat joululaulut.
17.12. klo 15 Viirin kappelissa
Kauneimmat joululaulut.
17.12. klo 18 Auttin kappelissa
Kauneimmat joululaulut.
19.12. klo 18 Tennilän kylätalolla
Kauneimmat joululaulut.
21.12. klo 18 Somosen kirkolla
Kauneimmat joululaulut.
25.12. klo 10 Auttin kappelissa
joulupäivän sanajumalanpalvelus.
25.12. klo 12 Viirin kappelissa
joulupäivän sanajumalanpalvelus.

KORKALOVAARA

2.12. klo 11–13.30 israelilaista
kansantanssia Hillakirkolla,
Hillapolku 9.
3.12. klo 13 kappelissa 1.
adventtimessu. Pinjapuu –
perhepyhä.
4.12. klo 13 lähetyspiirin ja
merimieskirkkopiirin yhteinen
joulujuhlan kappelilla.
9.12. klo 11-12.30 liikekielistä
rukousta ja ylistystä Hillakirkolla,
Hillapolku 9.
10.12. klo 13 kappelissa
saamenkielinen joululaulumessu,
Erva Niittyvuopio.
11.12. klo 10 kappelissa lasten
joulukirkko.
16.12. klo 11-13.30 israelilaista
kansantanssia Hillakirkolla,
Hillapolku 9.
17.12. klo 13 kappelissa
Kauneimmat joululaulut.
18.12. klo 19 kappelissa
joulukonsertti. Lauluryhmä ja Maie
Kuusik, urut ja piano. Vapaa pääsy.
22.12. klo 19 kappelissa ”Meidän
joulu” – konsertti, Tanja Vähäsarja.
Vapaa pääsy, ohjelmamaksu 10/5
(lapset)€.
24.12. klo 13 kappelissa jouluaaton
perhekirkko.
25.12. klo 8 kappelissa joulukirkko.

SAARENNAMMANKYLÄT

OUNASJOKI

3.12. klo 15 Tapion kylätalolla
Kauneimmat joululaulut.
6.12. klo 14 Meltauksen kappelissa
Suomi 100 v.- konsertti. Lapin
Käsikellot ja Lapin
musiikkiopiston puhaltajat.
10.12. klo 17 Sinetän kappelissa
Kauneimmat joululaulut.
12.12. klo 18 Songan kylätalolla
kauneimmat joululaulu.
13.12. klo 18 Meltauksen
kappelissa Kauneimmat
joululaulut.
14.12. klo 18 Maijasen kappelissa
Kauneimmat joululaulut.
19.12. klo 19 Sinetän kappelissa
joulukonsertti, Janne Raappana
laulu ja basso, Tatu
Kantomaa haitari ja
koskettimet, Timo
Rehtonen kitara.
Ohjelma 15€.
Eläkeläiset,
opiskelijat,
työttömät,
varusmiehet
10€, lapset
alle 12 v.
ilmaiseksi.
20.12. klo 18
Lehtopirtillä

Kauneimmat joululaulut.
24.12. klo 11 Maijasen kappelissa
jouluhartaus.
24.12. klo 13 Meltauksen
kappelissa jouluhartaus.
24.12. klo 15 Sinetän kappelissa
jouluhartaus.
25.12. klo 10 Sinetän kappelissa
joulukirkko.

Maikkula, laulu, Maie Kuusik, urut
ja piano. Vapaa pääsy.
25.12. klo 15 kappelissa
joulupäivän messu.
27.12. klo 19 kappelissa ”Meidän
joulu” – konsertti, Tanja Vähäsarja.
Vapaa pääsy, ohjelmamaksu 10/5
(lapset)€.

OUNASVAARA

1.12. klo 18 kappelissa
Donkkis big night.
3.12. klo 10 kappelissa messu.
6.12. klo 10 kappelissa
jumalanpalvelus.
10.12. klo 12 Kivitaipaleen koululla
puurojuhla ja Kauneimmat
joululaulut.
10.12. klo 19 Niilon laavulla
jouluhartaus.
12.12. klo 18 Leipeen kylätalolla
Kauneimmat joululaulut.
13.12. klo 18 kappelissa
Kauneimmat joululaulut.
18.12. klo 10 kappelissa lasten
joulukirkko.
19.12. klo 18 Siikakämässä
Eino Härkösellä Kauneimmat

2.12. klo 18 kappelissa
Donkkis big nigh.
3.12. klo 15 kappelissa
Pyhät Meiningit.
10.12. klo 15 kappelissa
Kauneimmat Joululaulut.
14.12. klo 9 ja 10
kappelissa lasten
joulukirkko.
17.12. klo 13
Alakemijoen ja
Ounasvaaran alueen
yhteinen joulujuhla
kappelilla.
21.12. klo 19
kappelissa
joulukonsertti, Anniina

Katso muut
tapahtumat
www.rovaniemenseurakunta.fi

ALAKEMIJOKI

2.12. klo 10 Misin koululla
sanajumalanpalvelus.
3.12. klo 11 Aapakirkossa messu,
perhepyhä.
3.12. klo 12 Aapakirkolla
diakoniakerhon joulumyyjäiset
perhemessun jälkeen.
3.12. klo 13 Jouttikeron kappelissa
messu.
6.12. klo 10 Jouttikeron kappelissa
sanajumalanpalvelus Suomi 100v.
7.12. klo 18 Aapakirkossa Virsikirja
tutuksi-tapahtuma.
10.12. klo 18 Aapakirkossa
Kauneimmat joululaulut.
11.-14.12. klo 9 ja 10 Aapakirkossa
lasten joulukirkko.
13.12. klo 18 Misin koululla
Kauneimmat joululaulut.
14.12. klo 18 Vikajärven koululla
Kauneimmat joululaulut.
15.12. klo 10 Aapakirkossa lasten
joulukirkko.
17.12. klo 11 Aapakirkossa messu.
17.12. klo 15 Jouttikeron kappelissa
Kauneimmat joululaulut. Tilaisuus
alkaa klo 14 puurojuhlalla.
17.12. klo 18 Aapakirkossa
Kauneimmat joululaulut.
17.12. klo 18 Perunkajärvellä
Kauneimmat joululaulut.
20.12. klo 18 Alanamman
koulumuseolla Kauneimmat
joululaulut.
21.12. klo 18 Aapakirkossa
Virsikirja tutuksi-tapahtuma.
24.12. klo 13 aattohartaus Misin
hautausmaalla.
24.12. klo 15 Jouttikeron
kappelissa aattohartau.
25.12. klo 9 Aapakirkossa
Joulupäivän sanajumalanpalvelus.
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Voit auttaa lähelle kotimaanapu auttaa
nyt myös Rovaniemellä
KOTIMAANAPU on hyväntekeväisyyspalvelu, joka
auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa. Nyt Kotimaanavun työ laajenee myös Rovaniemelle. Kotimaanavun sivustolla – kotimaanapu.fi – avataan 1.12.2017
Jouluapukeräys vähävaraisille rovaniemeläisille. Keräysvaroilla avustetaan työttömyydestä, velkakriiseistä
ja yllättävästä hädästä, kuten sairastumisista johtuvaan
taloudelliseen ahdinkoon joutuneita rovaniemeläisiä.
Apu välitetään Rovaniemen seurakunnan diakoniatyöntekijän kautta mittatilaustyönä esim. ruokaan, vaateisiin tai vaikkapa pesukoneen hankintaan.
Näin voit jo etukäteen antaa joululahjan lähellä olevalle
lähimmäisellesi. Rahan lahjoittaminen on helppoa ja luotettavaa Kotimaanavun sivuston kautta.

Tarmo Knuuti haluaa teoksellaan osoittaa arvostusta sotaveteraaneille. Myös kivilahjoitukset seurakunnalle
ovat lähellä hänen sydäntään.

Monumenttitaiteilija Tarmo Knuuti:

”Paluu kotiin -muistomerkki
avaa näkymän sotilaan silmin”
tausmaalla kulkiessa ei voi olla
kohtaamatta monumenttitaiteilija Tarmo Knuutin luomia
hautamuistomerkkejä. Toistensa
läheisyydessä sijaitsevat monumentit kunnioittavat koskettavasti menneiden sukupolvien
työtä isänmaan rakentamisessa.
Rovaniemeläisten Palosalmen metsätyömiesten yhteismuistomerkki, Nätti-Jussin
hautamuistomerkki ja Veteraanihautojen tunnuskivi ”Paluu
kotiin” ovat näkyvimpiä osoituksia tuotteliaan rovaniemeläisen
kivitaiteilijan töistä.

SUOMEN juhlavuoden itsenäisyyspäivän lähestyessä Tarmo
Knuuti hiljentyy kunnioittamaan sotiemme veteraaneja
vuonna 2008 valmistamansa Paluu kotiin -monumentin äärelle.
– Kun sota aikanaan päättyi ja
sotilaat palasivat Rovaniemelle

sotareissultaan, niin silloiset sotilaat eli nykyiset sotaveteraanit
näkivät vain tuhottujen kotiensa
savupiiput. Teokseni pääkiven
takana olevat suorakaiteen muotoiset kivet kuvaavatkin poltettujen kotien savupiippuja.
– Minun pitää aina ennen
työhön ryhtymistä tutustua
historiaan ja selvittää, mitä ovat
tehneet ihmiset, jotka saavat
muistomerkin. Sotaveteraanit
taistelivat jopa 4–5 vuotta rintamalla, joten heillä täytyy olla
tällainen paikka.
Myös Viirinkankaan IV hautausmaan uusi muistolehto,
aivan Paluu kotiin -monumentin läheisyydessä, on syntynyt
Tarmo Knuutin lahjoittamista
kivistä.
– Nämä seurakunnalle tekemäni lahjoitukset ovat minulle
tärkeitä.
Suomi 100 -juhlavuoden merkeissä Tarmo Knuuti on rakenta-

LAPLAND ABOVE ORDINARY

VIIRINKANKAAN IV hau-

nut ”Kiitos Sotiemme Veteraanit”
-maiseman Ranuantien varten,
Iso Palolammen läheisyyteen, 31
kilometrin päähän Rovaniemen
keskustasta.
Suoalueelle laitetut sata Suomen lippua kuvaavat sitä tunnetta, jonka sotilaat ovat joutuneet
kokemaan rämpiessään suolla ja
oikein karuissa metsissä, eikä koskaan tiennyt mitä vastaan tulee.
– Työtäni varten puista piti
poistaa oksat viiden metrin
korkeuteen saakka. Kolmen hehtaarin alueelta kaikki hakkuutähteet on poltettu, joten siitä tuli
samalla puistoalue.
Itsenäinen, satavuotias Suomi
saa Knuutilta kiitoksen.
– Suomi on taatusti yksi maailman demokraattisin maa. Me
kansalaiset saamme olla hyvin
tyytyväisiä siihen, mitä sotaveteraanit ovat meidän eteemme
aikoinaan tehneet.
Pasi Kokko

Eläinten
joulurauhan
julistus
ROVANIEMEN Seudun Eläinsuojeluyhdistys järjestää
perinteisen eläinten Joulurauhan julistuksen Valdemarin vieressä olevien isojen valaistujen kuusten katveessa tiistaina 12.12. kello 18.
Kappalainen Topi Litendahl julistaa julistaa joulurauhan rakkaille ystävillemme.
Tapahtumassa muistutetaan siitä, miten ihmiskunta on
kutsuttu kantamaan vastuuta koko luomakunnasta, myös
eläimistä. Vapahtaja itse syntyi eläinsuojassa, hänen ensimmäinen sänky oli eläinten syöttökaukalo. Lampaatkin
kutsuttiin todistamaan ensimmäistä joulua Betlehemin
talliin.
ROVANIEMEN Karva-Kaverit on paikalla esittäytymäs-

sä. Eläinsuojeluyhdistys tarjoaa lämmintä juotavaa.
Omat lemmikit ovat tervetulleita paikalle!

KOTIMAANAVUN varoin tehtävä paikallinen avustustyö toteutetaan Suomen evankelis-luterilaisten
seurakuntien diakoniatyön kautta. Apu menee perille
diakoniatyöntekijöiden välittämänä. Yhteistyössä Kotimaanavun kanssa toimiva Vapaaehtoistyo.fi -vapaaehtoisverkosto puolestaan tarjoaa auttavia käsiä paikallistason avustustyöhön.
Kotimaanavun avustustyöhön liittyy kiinteästi myös
Kirkkopalvelut ry:n koordinoiman EU-elintarviketuen
jakelu seurakuntiin. Euroopan Unionin myöntämiä elintarvikkeita jaetaan yli 200 paikkakunnalle.
TUOTTAJA Ilkka Kalmanlehto Kirkkopalveluista
vakuuttaa avun perille menosta. Kaikki apu toimitetaan
perille saajilleen ensisijaisesti Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien diakoniatyön kautta ihmiseltä
ihmiselle. Varojen käytöstä raportoidaan tarkasti Kotimaanavulle. Tiukka seuranta takaa avun päätymisen
heille, jotka sitä eniten tarvitsevat.
www.kotimaanapu.fi

Rovaniemellä innostuttiin
Yhteisvastuu –keräyksestä
NYT AUTETAAN niitä, joilla on nälkä!

Rovaniemen seurakuntaan kokoontui
satakunta henkeä innostumaan vuoden 2018 Yhteisvastuukeräyksestä.
– Tämä taitaa olla hiippakunnan
ennätysosallistujamäärä, on hienoa
saada teidät kaikki mukaan tähän Suomen vanhimpaan kansalaiskeräykseen,
hiippakuntasihteeri Mirva Kuikka sanoi.
Pohjois-Suomen seurakuntien työntekijät ja vapaaehtoiset tulivat Rovaniemelle saamaan tietoa keräyskohteista. Rovaniemen lisäksi paikalla oli osallistujia ainakin
Kittilästä, Kuusamosta, Sallasta, Posiolta, Pelkosenniemeltä, Savukoskelta ja Pellosta.
Tilaisuuden osallistujat pääsivät jakamaan omia toimivia ideoitaan ja suunnittelemaan uusia tapoja kerätä
varoja. Tärkeää oli myös kohdata keräyksestä innostuneita toimijoita lähiseurakunnista.
Yhteisvastuun vuoden 2018 teemana on riittävän ravinnon turvaaminen köyhyydessä eläville ihmisille maailman katastrofialueilla ja Suomessa. Vuonna 2017 suomalaiset lahjoittivat Yhteisvastuukeräykselle yli 3 miljoonaa
euroa. Näillä varoilla torjutaan ihmiskauppaa Suomessa ja
maailman konfliktialueilla.
Paikallisen seurakunnan lisäksi starttia olivat toteuttamassa myös Asta Turtiainen, sidosryhmäpäällikkö,
Kirkon Ulkomaanapu, Hannu Harri, kehitysjohtaja, Kirkkopalvelut ry – HU
Oulun hiippakunnan hiippakuntasihteeri
Mirva Kuikka, p. 044 755 5551, mirva.kuikka@evl.fi
Yhteisvastuun keräystoimisto, p. 040 700 9902,
yhteisvastuu@yhteisvastuu.fi
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NUORTEN KIRKKO |
Ounasvaara-Alakemijoen idut.
Ilm. netissä 1.2 –23.3.
Jos oman alueen leirin ajankohta ei
käy, voi ilmoittautua myös toisen
alueen leirille.

Korkalovaaran kappeli

ma 11.12. klo 10

LAULAVA JOULUTERVEHDYS
Kolpeneen palvelukeskukseen
la 23.12. klo 10.30–14.30.
Kaikki kiinnostuneet tervetuloa
mukaan. Ei tarvitse olla kympin
laulaja, vaan innostus ja joulumieli
riittävät. Oman soittimen voi ottaa
mukaan. Klo 10.30 kokoonnutaan
Aikulle, Ainonk. 3 ja 11.30
siirrymme kimppakyydeillä
Kolpeneelle.
Ilm. 1.–18.12. Maijalle
040 526 8289 tai
maija.pieska@evl.fi

Viirinkankaan kappeli

ti 12.12. klo 9.15 ja 10.15
Kirkko

ke 13.12. klo 10
Ounasrinteen kappeli

to 14.12. klo 9 ja 10

Muurolan kappeli ma 18.12. klo 10
Aapakirkko

ma 11.12. - to 14.12. klo 9 ja 10.

Ilmoittautuminen vain Aapakirkon tilaisuuksiin
topi.litendahl@evl.fi - Tervetuloa aitoon joulutunnelmaan!

SHOWTIME
Erilainen nuortenilta kirkossa 2018
su klo 18–20: 28.1., 25.2., 25.3.,
29.4. ja 27.5.. Jotain uutta, jotain
vanhaa, jotain sinistä, jotain
lainattua.
Kun haluat vapaaehtoiseksi
Showtimeen, ota yhteys Kate
Suopajärvi 040 7321 989.

ALAKEMIJOKI

Koulupäivystys Muurolan ya
torstaisin klo 11–13.
Nuorten raamis keskiviikkoisin
klo 17 kappelilla.

KESKIKAUPUNKI

Koulupäivystys tiistaisin
klo 10–12 Jokiväylän
ammattikoululla yläaulan
päivystyshuoneessa. Klo 17–18.30
Pajakorvan asuntolassa.

T� OMA-ILTAAN!
Yhdessäoloa toisten kanssa rukoillen.
Syömistä, iltapalaa ja kasvamista.
Uuden oppimista, iloa. Hyvässä seurassa.
Joulukuun OMA-illat klo 17-19
la 9.12. Mika Raappana: Miten selviän
voittajana Kristuksessa
ja 16.12. paneeli ja joulujuhla.
Lue ohjelmasta lisää: omasrk.blogspot.fi

KORKALOVAARAYLIKYLÄ

Kerhonohjaajien jatkokurssi la 24.2.
klo 10–15 seurakuntakodilla.
Perhemessu Pinjapuun alla su
25.2. ja 15.4. klo 13–15
Korkalovaaran kappelissa,
kirkkokaffet ja askartelupaja.

OUNASVAARA

Varma Nakki -nuorten ryhmä
tiistaisin klo 17.30–19 kappelilla:
23.1., 13.2., 20.3., 24.4., 15.5.

Korvani
paleltuvat
helposti.

POIKIEN
LAUTAPELI-ILTA
kerran kuukaudessa.
Lisätietoa: Ari Jarva 0400 194 845

SAARENNAMMANKYLÄT

KOULUIKÄISTEN LEIRIT
NORVAJÄRVELLÄ

Nuortenilta keskiviikkoisin klo 19–
21 Kiepissä, Aapatie 6.

16.–18.2. Askartelu- ja taideleiri
1–6 lk (max 25).
Leirimaksu 24 €.
Ilm. netissä 8.1.–1.2.2018.
Merita Orell-Kiviniemi
040 730 1965.
Minna Laakko
0400 138 143.

ISOSHAKU
HIIHTOLOMARIPAREILLE
Kaksi riparia 5.–10.3.2018.
Haku 1.12.2017–15.1.2018.
Hakulomakkeen löydät
nettisivuiltamme tai voit hakea
Aikulta, Ainonkatu. 3 II krs.
ISOSKOULUTUSLEIRIT
max 35/leiri
12.–14.1. Isosleiri I.
9.–11.2. Isosleiri II.
Ilm. netissä 1.12.2017– 4.1.2018.
ITUKOULUTUSLEIRIT (max 35/leiri)
16.–18.3. Ituleiri I
Korkalovaara-Ounasjoen idut.
23.–25.3. Ituleiri II
Saarenkylän ja keskustan idut.
Ilm. netissä 1.2.–1.3.
13.–15.4. Ituleiri III

6.–8.4. Töminäleiri
3-6 lk (max 25).
Leirimaksu 24 €.
Ilm. netissä 1.2.–16.3.2018.
Jere Turpeinen 040 546 9408.
Kristiina Kallio 040 721 8862..

Katso muut
tapahtumat
enwww.rovaniem
seurakunta.ﬁ

Sukat

Villapaita
Varpaani ovat
aina kylmissään.

Voi hyvänen aika!
Lahjasäkkini meni
nurin hurjassa
laskuvarjohypyssä
ja nyt on kaikki
ihan sekaisin!
Autatko minua,
jotta kaikki saavat
oikeat lahjansa?

Pipo
Tassuni tärisevät
pakkasessa.

93,4MHz

Lapaset
Su klo 9.55-12
Joulun ajan lähetykset 3.12., 6.12., 10.12., 17.12., 24.12., 31.12., 6.1. ja 7.1.

Tarvitsen jotain
lämmintä ylle!
© Susanna Karila 2017
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Jouluyllätys
luistimensa olivat jo vanhat ja
risaiset, mutta hän tiesi, ettei
vanhemmilla ollut varaa ostaa
hänelle uusia. Antin kotona oli
monta lasta, joten heillä riitti
monenlaista hankittavaa.

JOUNI OLI SAANUT syksyllä
uudet luistimet. Isä oli ostanut
ne hänelle, koska entiset olivat
menneet rikki. Ne olivat Jounin
mielestä komeat ja luistavat.
Suihkuna hän nyt kirmasi
järven jäällä, ja monet jäivät
ihailemaan hänen menoaan.

TULI JOULUAATTO, Antin
kotona oli valmistauduttu
suurta juhlaa varten. Jouluateria oli katettu ja kaikilla oli niin
juhlavaa. Jouluaaton kohokohta
oli käsillä. Kohta laulettaisiin
jouluvirsi ja luettaisiin vanha
tuttu jouluevankeliumi. Tänä
vuonna sen lukeminen oli annettu Antin tehtäväksi.

JOUNIN PARAS kaveri oli
Antti. Yhdessä he kulkivat
koulumatkoja ja viettivät myös
vapaa-aikaa. Sunnuntaisin
Antti tuli hakemaan Jounia pyhäkouluun tai seuroihin. Jouni
meni sinne mielellään, vaikka
hänen vanhemmillaan ei ollut
tapana siellä käydä.

JUURI SILLOIN soi puhelin.
Anttia pyydettiin puhelimeen.
Jouni siellä tiedusteli, saisiko
hän vanhempiensa kanssa tulla

SIINÄ POJAT nyt ihailivat

Jounin uusia luistimia. Antilla
oli vähän haikea mieli. Hänen

tuomaan joulutervehdyksen.
Tietysti, ilomielin se hyväksyttiin.

TUON JOULUN jälkeen Antilla
ja Jounilla oli entistä enemmän
juteltavaa. Toisten poikien
kanssa he olivat auranneet järvelle luistinradan. Kilpaa he nyt
kirmasivat siellä innoissaan,
posket punaisena. Antti oli löytänyt uudet luistimet paketista,
jonka Jounin vanhemmat olivat
aattona tuoneet. Nämä olivat jo
syksyllä ostaneet kahdet, toiset
Jounille ja toiset Antille. Antin
luistimet oli kääritty joulupakettiin odottamaan aattoiltaa.
Ystävykset olivat kokeneet
kaksinkertaista jouluiloa.
Nanni C. Törrö
Teoksessa Joululyhde

PASI KOKKO

TAIDEMAALARI Tapani Rantala on maalannut Rovaniemen
seurakunnan eläkkeelle jääneestä kirkkoherra Jouni Riipisestä
muotokuvan, joka paljastettiin
Herättäjä-Yhdistyksen kirkkopyhässä sunnuntaina 26.11.
– Näen taulussa vahvasti itseni.
Pidän kuvasta ja sen väreistä.
Taidemaalari on luonut taustaan
lempivärini keltaisen ja sinisen,
Jouni Riipinen sanoi.
Kirkkoherra Kari Yliräisänen
oli tyytyväinen, että teos vihdoin
pääsee seurakuntakodin yläsalin
seinälle, jossa ovat ennestään
kaikki seurakunnan kirkkoherrat.
Tapani Rantala on maalannut
myös edellisten kirkkoherrojen
Ilmo Pulkamon ja Vesa-Pekka
Koivurannan sekä talousjohtaja

RAINER HIUSPÄÄ

Kirkkoherra Jouni Riipisen muotokuva paljastettiin

LASTEN KANSSA PERHEKERHOON
Perhekerhoissa kokoontuvat vanhemmat tai hoitajat
alle kouluikäisten lastensa kanssa kerran viikossa
1,5 tunniksi kerrallaan. Perhekerhon päiväohjelmaan
kuuluu hartaushetki, leikkiä, laulua, askartelua ja
yhteinen kahvihetki. Perhekerho on maksuton, eikä
sinne tarvitse ilmoittautua.
Hans Enbusken muotokuvat.
Jouni Riipinen oli Rovaniemen

seurakunnan kirkkoherrana
2013–2015.

Aarne Rautiola Radio Dein
vieraana itsenäisyyspäivänä
JOULUKUUSSA 92 vuotta täyttävä sotaveteraani Aarne Rautiola oli vasta 18-vuotias, kun hän
jo toimi panssarivaununkuljettajana Karjalan kannaksella
osallistuen Talin-Ihantalan
taisteluun 1944.
Kolme vuotta aiemmin isä oli
kaatunut jatkosodassa. Rautiola
osallistui myös Lapin sotaan.
Alatorniolla syntynyt Rautiola
muutti perheineen Rovaniemelle 60 vuotta sitten. Hän toimi
Rovaniemen kaupungin katura-

kennusmestarin virassa vuodesta
1967, jääden eläkkeelle 1986.
Suomen itsenäisyyspäivää
sotaveteraani viettää kolmen lapsensa ja kahdeksan lastenlapsensa kanssa heidän kotikulmillaan
pääkaupunkiseudulla.
– Meidän tulisi olla kiitollisia,
että meillä on maa, jossa saamme
asua vapaasti, Rautiola toteaa.
Aarne Rautiolan haastattelu kuullaan
Radio RovaDeistä taajuudella 93,4 MHz
itsenäisyyspäivänä 6.12. klo 11–12.

TIISTAISIN
Alakorkalo klo 9.30-11, Niskanperänkuja 13 C 11
Aapakirkko klo 9.30-11, Aapatie 6
Koskenkylä klo 10-11.30, Eliisantie 3 D 10
Ounasrinne klo 9.30-11, Saaruantie 3
Seurakuntakoti klo 9.30-11, Rauhankatu 70 F
Viirinkangas klo 9.30-11, Keltakangas 2
TORSTAISIN
Aapakirkko klo 9.30-11, Aapatie 6
Sinetän kappeli klo 10-12, Kittiläntie 2177
Ylikylän Yllärillä klo 9.30-11, Kivikangas 1

PERJANTAISIN
Nivavaara klo 9.30-11, Asematie 1
Korkalovaaran kappeli klo 9.30-11, Vaaranlammentie 3
Sylkky klo 9.30-11, Rauhankatu 70 F,
yhden vanhemman perheille.
Seuraa meitä Facebookissa:
Rovaniemen seurakunnan
lapsi- ja perhetyö
WWW.ROVANIEMENSEURAKUNTA.FI
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Eila Seipäjärvi
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toimistosihteeri

2017

Laulava kortti

Eila Seipäjärvelle seurakunta on tuttu
toimintaympäristö

Sinulle

ROVANIEMEN seurakunnan hauta- ja
puistotoimiston uusi toimistosihteeri Eila
Seipäjärvi tuntee löytäneensä oman paikkansa.
– Hauta- ja puistotoimisto on minun juttuni. Voisi sanoa ammattini valinnasta, että
piikistä pyörryn, mutta kuolemaa en pelkää,
monipuolisen työuran Inarin seurakunnassa
tehnyt Eila sanoo.
Työssään Eila kunnioittaa sekä poisnukkunutta että omaisia.
– Kuoleman hetkellä olen pahoillani omaisten puolesta. Poisnukkunut on aina ainutlaatuinen ihminen. Hän on jättänyt tähän
maailmaan jälkensä, jota ei täytä mikään.
Kaikki vainajat ovat yhtä arvokkaita.
– Mitä on kuoleman jälkeen, se on suuri
salaisuus. Siihen täytyy vain luottaa. Hengellisyys on ollut aina lähellä elämässäni, joten
se ei tarvitse enää mitään erityistä.

Jouluiloa laulavalla joulukortilla
”LAULAVA JOULUKORTTI. Oisko ihanampaa joulu-

”

tervehdystä ikäihmisille. Kiitos niin lähettäjälle kuin
laulajillekin. Hyvää uutta vuotta.” Näin kiiteltiin viime
vuonna tekstaripalstalla. Laulava joulukortti on seurakunnan kokoama nuorten lauluryhmä, joka kiertää
rovaniemeläisissä kodeissa ja laitoksissa jakamassa
jouluiloa laulamalla joululauluja.
Laulajien kokemukset ovat olleet parilta joululta yhtä
kiitollisia kuin kortin saajienkin. ”Mahtavaa, kun voi näin
pienellä jutulla tuoda suuren ilon täällä Rovaniemellä. Ja
samalla saa olla mukana lähetystyössä auttamalla Maasai-tyttöjen koulutusta Tansaniassa.” Laulava joulukortti
jakaa moninkertaista jouluiloa.
Rovaniemen seurakunta on tukenut Maasai-tyttöjen
koulutusta Tansaniassa viiden vuoden ajan Suomen
Lähetysseuran kautta. Projektin keskeisiä tavoitteita
ovat olleet maasai-kielisten esikoulujen perustaminen,
lapsiavioliittojen ja tyttöjen silpomisen vastainen työ sekä
maasai-kielisen jumalanpalveluselämän vahvistaminen.
Maasai-heimojen johtajat ovat päättäneet, että tyttöjen
sukupuolielimiä ei enää silvota. Päätös on hyvä, mutta
vaatii vielä pitkäjänteistä vaikuttamistyötä, jotta tyttöjä
vahingoittavasta tavasta luovutaan kokonaan.
Maasai-kielisten esikoulujen määrät ovat lisääntyneet.
Esikouluissa on noin 1800 lasta, jotka saavat opetusta
omalla äidinkielellään. Heimojohtajilla on merkittävä rooli
esikoulujenkin toiminnassa.

Hengellisyys on
ollut aina lähellä
elämässäni.

Kauko Simonen konsertoi

JO

KIN

EN

SINIVALKOINEN JOULU on konsertin nimikkokappale, joka kertoo veteraanin ajatuksista jouluisella
kirkkomaalla. Laulun on säveltänyt Harriet Urponen
ja sanoittanut Jouni Hagström. Se on tehty varta
vasten tätä joulua varten.
Konsertin solistina on vahva tulkitsija, Suomen ensimmäinen tangokuningas Kauko Simonen. Luvassa
on kolmen sukupolven kohtaaminen kirkon alttarilla,
sillä konsertissa esiintyvät myös hänen tyttärensä Harriet sekä suloiset lapsenlapsensa Hulda ja Hilda
Urponen. Tunnelmallisen konsertin kitaristina on rovaniemeläinen Olli Pylkkänen.
Tulossa on yllätyksellinen ja ainutlaatuinen joulukonsertti! Ohjelmistossa
on paitsi perinteisiä joululauluja, myös
uudempaa tuotantoa.
Mikäpä voi tuoda paremman joulumielen, kuin pienten tyttöjen kaunis
laulu? Tule mukaan sinivalkoiseen
jouluun!
ISM

O

Inarin seurakunnassa Eila toimi aluksi
lastenohjaajana vuoteen 1990, mutta siirtyi
yhä tiiviimmin toimistotehtäviin. 1990-luku
oli tiivistä opiskelun aikaa. Eila valmistui
samana vuonna merkonomiksi ja suoritti
ylioppilastutkinnon.
Inarin seurakunnan talouspäällikkönä Eila
aloitti vuonna 2001. Siinä tehtävässä hän
toimi 16 vuotta ennen siirtymistään Rovaniemelle.
Puolisonsa Maurin kanssa Eila on ollut
naimisissa yli 40 vuotta. Perheen lapsilla,
pojalla ja tytöllä, on molemmilla kaksi lasta,
joten Eila on mummo neljälle lastenlapselle.
Ja mikä parasta, lapset perheineen asuvat
Rovaniemellä.
Ennen uutta työtään Eilalla oli ankea tilanne, kun hän asui Inarissa mutta mies ja lapset
perheineen Rovaniemellä. Pitkä ajomatka
alkoi jo väsyttää.
– Sitten sattui niin jännästi, että käydessäni tyttäreni perheen luona näin lehdessä
työpaikkailmoituksen. Sen jälkeen mikään ei
ollut ennallaan. Soitin välittömästi miehelleni
ja hän sanoi, että hae kokeeksi.
– En jaksa uskoa enää sattumaksi, että
tällainen työpaikka avautui ja siihen vielä
pääsin. Olen niin onnellinen.
– Minut on otettu seurakunnassa lämpimästi vastaan. Lähden töihin mielelläni. Jo
esi-isillemme työ on antanut tyydytystä ja
tärkeänä olemisen tunnetta. Näitä asioita työ
tarjoaa nykyisinkin.
Eila on klassisen musiikin ystävä, joka
kuuntelee mielellään esimerkiksi Ravelin ja
Tshaikovskin musiikkia. Musiikillisia nautintoja tarjoavat myös sellisti Seeli Toivio ja
sotilassoittokunnan esitykset.
Pasi Kokko

Tavivaaran kappelissa 20.12. klo 19. Ohjelma 10 e.

Vanhemmat sitoutuvat lapsensa esikouluun, kun heimojohtaja tukee kylän koulua ja opettajaa.

LAULAVA JOULUKORTTI kiertää 14.–21.12. arki-iltoina ja viikonloppuna myös päivällä. Kortti on tilattavissa
7.12. alkaen lähetyssihteeri Pirita Buchtilta p. 0400 365
878. Tilauksen yhteydessä sinulta kysytään saajan nimi,
osoite ja puhelinnumero, ajankohta, jolloin toivot lauluryhmän vierailevan ystäväsi luona sekä laulutoiveesi.
Lauluvaihtoehdot: Arkihuolesi kaikki heitä, Tulkoon
joulu, Me käymme joulun viettohon, Kuului laulu enkelten, En etsii valtaa, loistoa, On jouluyö ensimmäinen,
Ilouutinen, Heinillä härkien kaukalon, Joulu tulee, Joulupuu on rakennettu, Joulukirkkoon, Pieni liekki, Joulun
kellot, Jouluyö, juhlayö, Paimenten joulupäivä, Riemuitse
maa, Sylvian joululaulu, Kolmen kuninkaan marssi, Tallin
seimen luona, Sydämeeni joulun teen, Jos etsit, sielu,
Jeesus-lasta, Varpunen jouluaamuna, On hanget korkeat,
nietokset, Maa on niin kaunis
TUOTTO MENEE perinteisesti nuorten kummikohteeseen Maasai –tyttöjen koulutukseen Tansaniassa.
Tilauksen yhteydessä saat maksu- ja toimitusohjeet.
Siunattua adventtia!
Pirita Bucht
lähetyssihteeri

Kauneimmat joululaulut
metsäkirkossa
ROVANIEMEN seurakunta palvelee matkailijoita järjestämällä
Kauneimmat joululaulut Somosen
luontokirkossa. Torstaina 21.12.
kello 18 alkavan tilaisuuden pappina ja esilaulajana toimii Topi
Litendahl.
– Tervetuloa matkailijat ja
paikallisetkin tutustumaan tähän upeaan hiljaisuuden
tyyssijaan. Tässä luonnon kirkkosalissa on taivas kattona
ja upea maisema alttaritauluna. Kaamoksen pimeässä on
mahtava laulaa joululauluja lumen ja huurrepuiden keskellä, elävän tulen äärellä. Kanttoreina tilaisuudessa ovat
Tarja Alakörkkö ja Timo Perkkiö.
Somosen kirkko sijaitsee Oikaraisen kylässä noin 20 km
päässä Rovaniemeltä.
Ajo-ohje: Rovaniemeltä Posion suuntaan, Oikaraisen
kylän Rovaniemen päässä kyltti vasemmalle: Permantokoski, jota ajetaan n. 1 km. Kirkko sijaitsee lähellä tietä.
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MUSIIKKIA |

MENOKSI |
Panhuilisti Stefan Stanciu
Lapin Sotilassoittokunnan
solistina

Sotilassoittokunnan joulukonserttia
tehdään aina sydämellä ja lämmöllä.
Kirkot ovat täyttyneet ja tunnelma on ollut käsin kosketeltava.
Runsas yleisö on tuonut myös
soittajille parhaan joulumielen. Kynttiläkonserttien
tunnelmasta riittää jaettavaksi
joulumieltä muillekin.
Solistivieraana huikea panhuilisti Stefan Stanciu! Konsertin kapellimestarina debyytin
Rovaniemen kirkossa tekee musiikkikapteeni Tero Haikala. Konsertin ohjelmassa on mukana soittokunnan ja solistin
esitysten lisäksi yhteislauluja, joihin yleisö voi
osallistua soittokunnan säestyksellä.
Lapin Sotilassoittokunnan kynttiläkonsertti
Rovaniemen kirkossa to 14.12. klo 19. Vapaa pääsy,
ohjelma 10 €.

Christmas jazz
3.12. klo 16 kirkossa Christmas
Jazz, duo Mariah Hortensin ja
Mathias Sandberg. Vapaa pääsy,
ohjelma 10€.

Janne Raappana
JOULUKONSERTrfl
Janne
muistetaan Taikakuu-yh-

maailman lämpö ja kirkkaus.
Liput 15/10 €, edullisempi lippu erityisryhmille (eläkeläiset, opisk. ja varusmiehet) sekä nyt myös paikkakunnan kuorojen ja musiikkiryhmien jäsenille! Tarjouslipun
saa kertomalla jäsenyydestään lipunmyyjälle. Isommille
ryhmille voidaan varata kirkosta paikat, jolloin niihin
kohdistuvat liput tulisi lunastaa viimeistään puoli tuntia
ennen konserttia.

tyeenTuttuja
riveistä,
solistina ja
ja jonka
tunnelmallisia
basistina hän toimi viitisentoista
joululauluja!
vuotta. Vuosien
saatossa julkaistiin
seitsemän
Sinetän
kappelissa
ti Taikakuu-al19.12. klo 19.
bumia.
Janne Raappana, laulu ja basso
Muutama
vuosi
Janne
Tatu Kantamaa,
haitarisitten
ja koskettimet
jättäytyi Timo
poisRehtonen,
yhtyeestä.
kitara Musiikkia Janne
ei kuitenkaan
ole
Ohjelma
15€
jättänyt, vaan on tehnyt satunnai(eläkeläiset, opiskelijat, työttömät, varusmiehet 10 €,
sesti keikkoja oman yhtyeensä kanssa.
lapset alle 12-v ilmaiseksi)
Lisäksi hän on tehnyt erilaisia jazzkeikkoja
ja teatteriprojekteja.TERVETULO)\!
Nyt kuultava joulukonsertti koostuu tutuista lauluista jotka viimeistään herättävät
joulun tunnelman!

Lumen Valo kirkossa 8.12. klo 19, 15/10 €.

19.12. klo 19 Sinetän kappelissa Janne Raappana.

Lumen valo – ihmeellinen ilta
Lauluyhtye Lumen Valo on kerännyt Uspenskin katedraalin useita kertoja ääriään myöten täyteen. Nyt yhtye
nähdään ensimmäistä kertaa Rovaniemen kirkossa.
Lumen valo esittää säestyksettömästi renessanssin, keskiajan, barokin- ja oman aikamme musiikkia. Yhtye esiintyy
paljon ulkomailla ja on julkaissut jo 10 CD-levyä. Yhtyettä
on voinut kuulla lukuisia kertoja radiosta ja TV:stä.
Mysterium –nimeä kantava joulukonsertti vie kuulijansa matkalle halki vuosisatojen. Nyt myös Rovaniemellä on
mahdollista kokea kahdeksan laulajan luomaan ääni-

Samuli Edelmannin
erilainen joulukonsertti
Henkisyydestään julkisesti puhunut Samuli Edelmann
tulee konsertoimaan yhdessä maamme parhaisiin kuuluvan saksofonisti Jukka Perkon ja huippupianisti Matti
Paatelman kanssa Rovaniemen kirkkoon 16.12. kello 19
Samuli Edelmann kuuluu Suomen rakastetuimpiin
artisteihin ja näyttelijöihin. Hänen mittava uransa sisältää
vakuuttavia menestysalbumeita ja hienoja roolisuorituksia niin tv:ssä kuin elokuvissakin.
Vuonna 1997 Samuli julkaisi isänsä Toni Edelmannin
sävellyksiin pohjautuvan Vaiheet -albumin, josta kuullaan kappaleita myös Rovaniemen kirkossa. Samulille
niin rakas Toni isä menehtyi vasta äskettäin borrelioosin
aiheuttamaan sairauteen.
Konsertin ohjelmisto pureutuu syvälle suomalaiseen
sielunmaisemaan. Illan aikana kuullaan molempien taiteilijoiden versioita rakkaista klassikkovirsistä, joululauluista ja kappaleista Samulin Vaiheet -albumilta.
Luvassa on unohtumaton musiikin ja tulkinnan ilta!

Seitakuoro
Seitakuoro tunnelmoi perinteisten joululaulujen parissa. Kaikkein rakkaimpiin
joululauluihin ei kyllästy koskaan, vaan
vuodesta toiseen tekee mieli kuulla juuri ne
tutut ja turvalliset sävelet, jotka johdattavat
mielen joulun perinteisiin. Tänä jouluna
tuolle matkalle pääsee myös Seitakuoron
mukana, kun konserttiohjelma on koottu
tutuista joululauluista.
23.12. klo 22 Seitakuoron perinteinen Tulkoon
joulu -konsertti Rovaniemen kirkossa. Vapaa pääsy,
ohjelma 10€.

37. vuosikerta | Julkaisija: Rovaniemen seurakunta | Päätoimittaja Kari Yliräisänen puh. 040 5032 734 kari.yliraisanen@evl.fi |
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Heikki Salo ja Harriet Urponen. | Toimituksellinen aineisto Rovaniemen seurakunnan tiedotustoimisto, PL 8104, 96101 ROVANIEMI |Ulkoasu ja taitto
Kotimaa Oy | Painatus Suomalainen Lehtipaino Oy | Jakelu : Pohjois-Suomen Suorajakelu Oy | Tilaukset 25 euroa vuodessa | Painos 30 400 kpl.
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Mistä on kyse?
Vanhan musiikin yhtye Punctumin
10-vuotisjuhlan kunniaksi järjestettävä konserttisarja, jossa esitetään
kaikki suomalaiset Piae Cantiones
–laulut. Konserttisarjan viimeinen
tilaisuus on Rovaniemen kirkossa
su 10.12. klo 19 jolloin estradille astuvat Punctumin lisäksi Seitakuoro
ja Cappella pro Vocale. Liput 15/10
€ ennakkoon Rovaniemen kaupunginkirjaston musiikkiosastolta (vain
käteinen) tai kirkon ovelta tuntia
ennen konserttia. (Käteinen tai
pankkikortti)

Mikko Vehkaperä
odottaa konserttisarjan
huipennusta, jossa kolme
upeaa kuoroa esiintyvät
yhdessä ja erikseen.

Mikko Vehkaperä:

Vanha musiikki
rauhoittaa levotonta
MIKKO VEHKAPERÄ on silmin nähden
innoissaan. Hän puhuu palaen vanhasta
musiikista tarkoittaen keskiajalla ja renessanssin ja barokin aikakausilla esitettävää musiikkia. Mutta miksi nuori mies
on niin innostunut vanhasta musiikista?
– Vaikka puhutaan vuosisatoja vanhasta
perinteestä, on vanha musiikki erittäin
ajankohtaista. Nykypäivänä meillä on liian
kiire, juoksemme paikasta toiseen. Vanhan
musiikin sävelkieli on rauhoittavaa ja
yksinkertaista.
Kirkot ovat aina kiehtoneet Mikko
Vehkaperää. Ulkomaillakin hän etsii
kauneimmat kirkot ja käy mielellään niissä
vierailemassa.
– En koe olevani syvästi uskonnollinen,
mutta olen aina pitänyt kirkoista. Hengellisyyden sijaan itselleni nimenomaan
henkisyys on hyvin tärkeää. Kirkkotilan
rauhassa saan yhteyden omaan henkiseen
puoleen. Samalla voin avautua muullekin,
esimerkiksi musiikin vastaanottamiselle.
Maksan kirkollisveroni mieluusti, jotta
kauniit kirkot säilyvät.
Vanhan musiikin yhtye Punctum juhlii
10-vuotista taivaltaan konserttisarjalla, jossa
esitetään kaikki 94 Piae Cantiones –kappaletta. Juhlavuosi huipentuu kuoromusiikkispektaakkeliin lähestyvän joulun kunniaksi.
Mikko Vehkaperä on iloinen siitä, että
konsertti järjestetään juuri Rovaniemen
kirkossa.
– Rovaniemen kirkko on erinomainen
tila laulaa. Siellä on hyvä jälkikaiku, joka
kaunistaa sointia edelleen. Akustiikka on
hyvin tasainen, istuipa sitten missä hyvänsä, musiikki kuulostaa samanlaiselta.
Mikko Vehkaperä on perehtynyt kirkko-

musiikkiin ja vanhaan musiikkiin.
– Kirkkoa on arvosteltu siitä, että se on
instituutiona vanhanaikainen, mutta kirkkotilat saavatkin olla vanhanaikaisia. Se on
niiden vahvuus. Kirkot ovat olleet yleensä
paikoillaan valtavan kauan, ne viestivät
pysyvyyttä. Samalla tavalla kuin musiikkikin on parhaimmillaan ajatonta.
Punctum halusi juhlavuoteensa jotakin
suurempaa. Suomen 100-vuotisjuhlan
kunniaksi he päättivät keskittyä nimenomaan suomalaiseen vanhaan musiikkiin.
– Ainoaa tiedossa olevaa vanhaa suomalaista musiikkia on vähän, ne ovat juuri
näitä Piae Cantiones -lauluja, jotka nyt
esitetään kaikki tässä konserttisarjassa.
Kyseisiä lauluja on kyllä opetettu Turun
katedraalikoulussa vuosisatoja sitten,
mutta on vain arvailujen varassa, kuinka
paljon niitä oikeasti on laulettu.
Koska lauluja on lähes sata, juhlavuoden konsertit päätettiin toteuttaa neljän
konsertin sarjana. Kaikissa konserteissa on
ollut mukana myös vierailijoita, jotka ovat
tuoneet konsertteihin väriä ja monimuotoisuutta. Joulukonsertissa vieraana ovat
rovaniemeläinen Seitakuoro ja oululainen
vanhan musiikin yhtye Cappella pro Vocale.
– Olen laulanut molempien kuorojen
riveissä ja nyt on mahtavaa saada olla
toteuttamassa tätä produktiota näiden
ammattilaisten kanssa. Molempien vieraiden kanssa olemme tehneet yhteistyötä jo
pitkään. Olen luonut tämän joulukonsertin
ohjelmiston jo alkuvuodesta, laulut ovat
kulkeneet koko vuoden mukanamme.
Nyt on aika antaa ne myös kuulijoiden
ihasteltavaksi.
Harriet Urponen

Punctum-yhtyeessä laulavat Ilona Mettiäinen
(sopraano), Tuija Alariesto (sopraano), Kadri
Joamets (altto), Mikko Vehkaperä (tenori) ja
Mikko Kolehmainen (basso).

Piae Cantiones
PIAE CANTIONES -laulukokoelmat vuosilta 1582 ja 1625 ovat hienoja esimerkkejä
siitä, kuinka jo myöhäisellä keskiajalla
arvostettiin kauniita melodioita ja haluttiin säilyttää niitä jälkipolville. Aikalaistoimittajat kokosivat kaikista Euroopan
kolkista eri reittejä Suomeen päätyneitä
lauluja yksiin kansiin.
Piae Cantiones -kokoelma oli käytössä
Turun katedraalikoulun päivittäisessä
opetuksessa. Ei olekaan yllätys, että suurin
osa kokoelman lauluista on teksteiltään

hengellisiä ja että suurin osa lauluista kytkeytyy joulun aikaan.
Jouluaiheisista Piae Cantiones -sävelmistä on tehty useita toinen toistaan hienompia versioita eri kuoromuodoille. Monet
sävelmistä ovat tuttuja joulukonserttikävijöille, sillä melodiat elävät nykyisessä
joululauluperinteessämme.
Konserttisarjaa ovat tukeneet Taiteen
edistämiskeskus ja Lapin kulttuurirahasto.

