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Nyt seimelle, Joulun lapsen luo.
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Matkalla jouluun

J

ouluvalot kaupungilla sekä kotien ikkunoilla
ovat loistaneet jo reilun pari viikkoa. Matka
kohti joulua on hyvässä vauhdissa.
Adventin aikana Rovaniemen seurakunnassa on kaikkiaan 450 erilaista tilaisuutta.
Varovaisesti arvioiden voi otaksua, että osallistujia tulee olemaan noin 20.000. Se tarkoittaa
runsaasti kohtaamisia niin pieninä kuin suurina
ryhminä ja yhteisöinä.
*****
rityisen vahvana yhteisöllisyys näkyy
Kauneimmat joululaulut -tapahtumissa, jotka vuodesta toiseen tuovat Rovaniemellä yhteen noin 8.000 ihmistä laulamaan tuttuja ja perinteisiä lauluja. Yhteinen laulu kertoo varmaan sellaisesta hyvän
joulun kokemuksesta, että siihen halutaan
palata. Palaute Kauneimmista joululauluista
on ollut osallistujien toive laulamisesta. Yhteinen laulu yhdistää.
Yhteinen laulu kertoo myös paljon suomalaisten hiljaisesta hengellisyydestä. Se ei ole
näyttävästi esillä eikä pidä itsestään melua.
Kuitenkin se kertoo ihmisen syvimmästä kaipuusta löytää omalle elämälle merkitys, arvo
ja hyväksyntä.

E

Y

ksi kaikkein tunnelmallisimmista joululauluista on Viljo Kojon runo ”Taas kaikki
kauniit muistot”. Se on kuultu vuosikymmenten ajan radiosta jouluaaton joulurauhan
julistamisen jälkeen. Kojon runossa on neljä säkeistöä, joista laulussa vain kolme. Pois jätetyssä säkeistössä Kojo kuvaa suomalaisten hiljaista
hengellisyyttä: ”Elon tuskat ja likaisuudet koin,
nousin ja lankesin, mut sieluni vaatteet uudet,
saa jouluksi ainakin.” Sama sisäisen puhdistumisen toive kuvastuu myös uudemmassa joululaulussa: ”On jouluyö ja lumihuntuun pukeutunut maa, - kun yhtä puhdas itse olla voisin…”.
Joululaulut kauniiden sävelten myötä viestivät kristillisen uskon suurta aarretta, armoa. Juuri
sitä, että sinä kelpaat, sinä riität, sinä olet rakastettu, sinä olet hyväksytty, ehdoitta. ”Teille on
syntynyt Vapahtaja”, on joululaulujen ydinviesti.
*****
auneimmat joululaulut ja muut jouluiset
laulut kutsuvat yhteisölliselle matkalle jouluun myös Jouluradion kautta, Rovaniemellä taajuudella 90,0 Mhz. Netin kautta Jouluradiossa on mahdollista kuunnella lauluja usealla eri
musiikkityylillä: kauneimmat, klassinen, indie,
jazz, x-mas, rouhea, lasten jouluradio. Joulumu-

K

Minä kihlaan sinut,
otan omakseni ainiaaksi,
minä liitän sinut itseeni
vanhurskauden ja oikeuden sitein,
rakkaudella ja hyvyydellä.
Minä liitän sinut itseeni

E

lainsäädäntöä, maksamalla toiselle osapuolelle
ongelman hoitamisesta, rakentamalla muureja
ja sulkemalla silmämme. Elämme muutosten aikaa, joka merkitsee arvojen ja asenteiden uudelleen muokkausta. Kellot soittavat uutta aikaa.”
Itse kukin voi muistaa hädänalaisia lahjoittamalla vaikkapa Kirkon Ulkomaanavulle, joka
auttaa Syyrian hädänalaisia ruoka-avulla. Lahjoitus on helppo tehdä järjestön verkkosivuilla.
Kiitos, että autat.
Kiitos myös teille kaikille, jotka olette tehneet lahjoituksia seurakuntamme diakoniatyölle joululahjojen hankintaan vähävaraisten
perheiden lapsille.
Siunattua joulua.
Kari Yliräisänen
kirkkoherra

P

Kirkon kynnys

uskollisuuden sitein,
ja sinä tulet tuntemaan Herran.
Hoos. 2: 20-22

Rukous

Herramme ja Jumalamme.
Herätä meidät valmistamaan
tietä Pojallesi.
Raivaa hänelle tie jokaiseen päiväämme
ja auta meitä taistelemaan kestävinä
valtakuntasi tulemiseksi.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden.

Täällä Betlehemin tähden alla
Muistan vieläkin lapsuusvuosiltani elokuvan,
jossa poika kysyy isältään joulukuusen hakumatkalla, miksi kuusen latvaan laitetaan tähti. Isä vastasi tähden muistuttavan meitä siitä tähdestä, joka johti tietäjät vastasyntyneen
Jeesus-lapsen luo. Myöhemmin tuosta pojasta tulee itse isä, joka opettaa lapselleen joulukuusen latvassa olevan tähden merkityksen.
Täällä pohjolassa meillä on jatkunut sukupolvelta toiselle perintönä asettaa joulukuusi olohuoneeseen, koristella se, käydä joulukirkossa
ja viettää aikaa yhdessä koko perheen kesken.
Tänä päivänä puhutaan paljon siitä, miten
joulusta on joillekin tullut pikemminkin kaupallinen juhla. Voi se olla sitäkin, mutta jokin
silti tuntuu yhä muistuttavan meitä siitä erityisestä ajasta, joka on käsillämme – ja pohjimmiltaan ihminen tuntuu kaipaavan sitä. Kai
sitä voisi kutsua joulun taiaksi. Se kumpuaa
siitä erityisestä lahjasta, jonka ihmiskunta sai
kaksi vuosituhatta sitten Betlehemin tallissa.
Tuolloin Jumala itse tuli tähän maailmaan
ihmiseksi ihmisten keskelle Kristuksessa Jee-

siikkia moneen makuun, sanoma yhdistää.
On sanottu, että olemme aattokansaa, joka
juhlii ja nauttii varsinaisen juhlan hyvissä ajoin
etukäteen. Joulun kohdalla sen ymmärtää hyvin,
koska vuoden pimeimmässä ajankohdassa sisimpämme kaipaa valoa, iloa, lämpöä ja voimaantumista. Toivottavasti itse kukin kuitenkin säästää
joulujuhlaansa olennaista joulun ytimestä.
*****
nsimmäisenä adventtipyhänä matka jouluun
ja uuteen kirkkovuoteen aloitettiin yhteisellä
Hoosianna-laululla. Tuo rukous ”Oi auta” tai
”pelasta” sopii rukoukseksi koko vuoden matkalle. Se on ihmisen pyyntö elämän moninaisen
vastuun, vaivannäön ja ahdingon keskelle.
Olkoon se sydäntemme hiljainen rukoushuokaus, joka pakottaa meidät ääneen huutaen
vaatimaan rauhaa niiltä, joilla on valta ratkaista
ja lopettaa Irakin ja Syyrian sotien kauheudet.
Hoosiannaamme sisältyy myös miljoonien pakolaisten hätä.
*****
iispa Samuel Salmi muistuttaa adventtitervehdyksessään, ”ettemme pääse pakoon
ihmisenä olemisen haasteista ja eettisestä
vastuustamme laatimalla kiintiöitä, kiristämällä

Viikon sana

Lupaus
– Sinä päivänä minä luon rauhan:
Villieläimet, taivaan linnut,
maan matelijat
eivät enää tuota vaaraa.
Minä särjen jousen ja miekan,
niin ettei sotia enää käydä.
Minä annan kansani asua turvassa.

Pääkirjoitus

Hartaus

Jouluevankeliumi
Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli

suksessa. Tuona yönä syntyneen kuninkaan
valtaistuin oli vaatimaton seimi, joka kuvastaa vallan hyvin keitä varten Taivaan kuningas tuli luoksemme. Siitä nouseva ilontunne
on jotain, minkä olemme noista ajoista lähtien saaneet jakaa joulutähden alla ystävien ja
perheiden kesken.
Joulun psalmi muodostakoon viimeiset ajatukset:
”Herra, sinun armosi on avara kuin taivas,
pilviin ulottuu sinun totuutesi. Vanhurskautesi on vuoria korkeampi ja oikeutesi kuin syvyyksien syvyys. Ihmistä ja eläintä sinä autat,
Herra. Ihmeellinen on sinun armosi, Jumala!
Sinun siipiesi suojaan rientävät ihmislapset. Sinä ruokit heidät talosi runsain antimin
ja annat heidän juoda ilosi virrasta. Sinun
luonasi on elämän lähde, sinun valostasi me
saamme valon”.
(Ps. 36: 6–10)
Aki Hätinen
Rovaniemen seurakuntapastori

toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui
Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. Kaikki menivät kirjoittautumaan
veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa.
Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ja meni
verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän
kuului Daavidin sukuun. Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa,
joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja
hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen,
koska heille ei ollut tilaa majapaikassa.
Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä
heidän edessään seisoi Herran enkeli ja Herran kirkkaus ympäröi heidät.
Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: ”Älkää pelätkö! Minä
ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille
Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on
merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.” Ja
samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti
Jumalaa sanoen:
Jumalan on kunnia korkeuksissa,
maan päällä rauha
ihmisillä, joita hän rakastaa. (Luuk. 2: 1-14)
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Yhteisvastuu 2017 torjuu ihmiskauppaa
rauhankasvatustyötä nuorten medialukutaidon sekä ihmisoikeustuntemuksen parantamiseksi. Avun vie
perille Kirkon Ulkomaanapu.

Harriet Urponen

Suomessa vuoden 2017 yhteisvastuuvaroin autetaan ihmiskaupan uhreja. Apu saatetaan perille Pro-tukipiste ry:n, Rikosuhripäivystyksen, Pakolaisneuvonta
ry:n ja Monika-Naiset liitto ry:n
välityksellä. Keräysvaroin kehitetään tukihenkilötoimintaa ja etsivää työtä, vahvistetaan työntekijöiden osaamista tunnistaa ja tavoittaa ihmiskaupan uhreja, tarjotaan
kriisiapua majoituksen, ruoan, hygienian ja vaatetuksen järjestämiseen, mahdollisuus tulkin käyttöön
sekä matalan kynnyksen oikeudellista neuvontaa.
Keräysvaroin tuettava kansainvälinen työ keskittyy erityisesti
konfliktien keskellä asuvien nuorten auttamiseen, jotta he pystyisivät rakentamaan kohtuullisen elämän, eivätkä joutuisi ihmissalakuljettajien ja ihmiskaupan uhreiksi.
Jordaniassa avustustyön painopisteenä ovat koulutus ja psykososiaalinen tuki noin 12−30-vuotiaille
leireillä ja paikallisissa yhteisöissä
asuville Syyrian pakolaisille. Israelissa ja Palestiinalaisalueilla tuetaan

Mikä Yhteisvastuu?
Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja joka kevät
noin 40 000 vapaaehtoista tekee
pyyteetöntä työtä mm. lipaskerääjinä. Keräykseen osallistuvat kaikki Suomen ev. lut. seurakunnat.
Keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti ja keräyksen esimies vuonna 2017 on piispa Björn
Vikström.
Vuoden 2016 keräyksen erityiskohteena oli nuorten syrjäytymisen
ehkäisy. Keräyksen kokonaistuotto
vuonna 2016 oli 3,4 miljoonaa euroa, josta Rovaniemellä kerättiin vajaat 20 000 euroa. Seurakuntaan jäävä osuus on 10 % tuotosta.

Rovaniemen rovastikunnan seurakunnista kokoontui vastuunkantajia
Rovaniemelle innostavaan YV-startti –
tapahtumaan, jossa ohjelmanumerona
oli myös vauhdikas jumppa.

Norvajärven leirikeskus peruskorjataan

Sisä- ja ulkotöitä
Leirikeskukselle kulkeva tie kunnostetaan ja leirikeskuksen piha-alueelle rakennetaan peliaree-

Uudenvuodenpäivänä 1.1. kello 10
YLE 1 radioi messun Rovaniemen
kirkosta. Messussa saarnaa kirkkoherra Kari Yliräisänen ja liturgina
toimii keskikaupungin alueen kap-

na. Merkittäviin uudistus on lämmitysjärjestelmän uusiminen maalämmöksi. Myös ilmanvaihtojärjestelmään tehdään parannuksia.
Vesikate, rännit ja syöksyt uusitaan
ja julkisivun panelointia korjataan
ja huoltomaalataan. Leirikeskuksen salaojitukset kunnostetaan.

Sisätiloissa uusitaan automaattinen paloilmoitinjärjestelmä sekä
tehdään pintaremonttia. Kaikkien
huoneiden pesutilat kunnostetaan
ja kalusteita uusitaan.
Leirikeskuksen muut tilat eli
leiripirtti, kota ja lomamaja ovat
käytössä normaalisti.

Likiliike teki taas 2000 euron lahjoituksen
mielen 40:lle rovaniemeläiselle
perheelle tai yksityiselle ihmiselle. Tällä kertaa lahja on mahdollista antaa myös vaikkapa yksinäiselle aikuiselle, sillä yksinäisyys näyttäisi olevan megatrendi, joka koskettaa laajalti yhteiskunnan vähäosaisia. Siitä kertovat
Harriet Urponen

Paikallisia palveluita suosiva Likiliike uusi joulutempauksensa ja
lahjoitti 2000 euroa 50 euron lahjakortteina käytettäväksi Likiliikkeen palveluihin. Paikallista elinvoimaisuutta tukevassa Likiliikkeessä on mukana jo 148 yritystä.
Likiliikkeiden lahja tuo joulu-

palainen Anne Lehmus. Kanttoreina toimivat Riikka Haapamäki, Päivi Hintikka, Maie Kuusik
ja Mauri Miettunen.

Wikipedia

Rovaniemen seurakunnan suurin
investointikohde vuodelle 2017
on Norvajärven leirikeskukseen
tehtävät korjaustyöt. Investoinnin
kustannusvarauma on 0,8 miljoonaa euroa.
– Korjauksia tehdään sekä sisätiloissa että ulkona. Leirikeskuksen toimintaan ei tule katkosta,
vaan korjaustyöt ajoitetaan vaiheittain, kiinteistöpäällikkö Kalle
Kenttälä kertoo.
– Sisätilojen korjaustöiden ensimmäinen vaihe kestää tammi-helmikuun ja toinen vaihe alkaa rippileirien jälkeen elokuussa. Ulkopuolella korjaustöitä tehdään huhtikuun alusta lokakuulle.
Työmaa-alueet rajataan asianmukaisin aidoin.

YLE 1 radiointi Rovaniemen kirkosta
Uudenvuodenpäivänä 1.1.

Yrittäjä Pasi Hiukka (vas.) toi iloisen tervehdyksen seurakunnan diakoniatyölle.
Lahjan vastaanottivat johtava diakoni Markku Kukkonen ja diakoni Sari Koski.

monet vastikään julkaistut tutkimukset.
– On todella hienoa saada olla tekemässä Likiliikkeen avulla
hyvää. Seurakunnan diakoniatyön
kautta lahjakortit löytävät perille
juuri sinne, missä apua tarvitaan,
johtava diakoni Markku Kukkonen kertoo.
– Lahjakortin saaja voi miettiä,
haluaako käyttää rahan joululahjoihin tai vaikkapa kauneus- tai
hyvinvointipalveluihin. Meille on
tärkeää, että saamme olla mukana
rovaniemeläisten arjessa. Viime
vuoden lahjakorteista suurin osa
käytettiin ruokakauppaan, yrittäjä
Pasi Hiukka kertoo.
Lahjakortit käyvät maksuvälineenä kaikissa Rovanimen Likiliikkeissä. Kyseessä on rekisteröity ja sertifioitu merkki, joka takaa, että liikkeillä on rovaniemeläinen omistuspohja.
www.likiliike.fi

Adventtina otettiin
käyttöön 79 uutta virttä
Suomen ev. lut. kirkossa otettiin
ensimmäisenä adventtisunnuntaina
27.11. käyttöön virsikirjan lisävihkon uudet virret, jotka täydentävät
nykyistä virsikirjaa.
Näin adventtina perinteisesti laulettava Hoosianna-hymni saa
seurakseen paljon uutta musiikillista väriä. Suomenkielisessä lisävihkossa on 79 uutta virttä. Mukana on niin tuttuja hengellisiä lauluja kuin kansainvälisiä sävelmiä ja
uusia sävellyksiä.

Vanhat numerot ennallaan
Nykyinen, 30 vuotta sitten käyttöön otettu virsikirja säilyy entisellään myös numeroineen (1–632),
joten varsinaisesta virsikirjauudistuksesta ei nyt ole kyse.
Uudet virret on sijoitettu virsikirjan loppuosaan ja numeroitu numerosta 901 alkaen. Vuoden 1986 jälkeen virsikirjaa on täydennetty jo
kerran aiemmin, kun siihen lisättiin
lauluja numerosta 720 alkaen.

Virsikirjassa kolme kerrosta
Nykyisessä virsikirjassa on siis
kolme erilaista kerrosta.
Vuoden 1986 uudistuksen jälkeen virret numeroitiin 1–632.
Vuosituhannen vaihteen messu-uudistuksessa virsikirjan loppuun lisättiin osio: jumalanpalvelusten tekstejä ja lauluja.
Numerot 701–714 on varattu
synnintunnusten eri vaihtoehdoille sekä numerot 715–719 kiitosrukouksille. Numerot 720–856 ovat
uusia lauluja, joita on tehty laulettavaksi sekä jumalanpalveluksissa että kirkollisissa toimituksissa –
kaste, konfirmaatio, häät ja hautajaiset sekä kodin siunaaminen.
Nyt käyttöön otettava lisävihko
tulee siis näiden jälkeen virsikirjan
loppuun, jos seurakunta uusii koko
virsikirjan.
Niitä lauletaan myös erillisestä lisävihkosta, jossa on vain uudet virret.
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Lahden Salpausselän kirkkoherraksi lähteävä Sari Kuirinlahti:

Avunhuuto voi kasvaa Jeesuksen ylistykseksi
Harriet Urponen

Sari Kuirinlahti on kevään lapsi.
Vuoden pimein aika saa hänen sydämensä haikeaksi ja tuo mieleen
monta menetystä ja monta muutosta. Niin nytkin, on aika lähteä.
– Meillä on marraskuun alusta
saakka ollut asunto Salpausselän
seurakunnan alueella. Muutamme
sinne kokonaan joulukuun puolivälissä.
Sarille itselleen tuli totaalisena
yllätyksenä se, että hän tuli valituksi Salpausselän seurakunnan
kirkkoherran virkaan. Virkaanasettajaisia juhlitaan heti loppiaisen
jälkeen 8.1.

Turistista lappilaiseksi

Vapaaehtoiset lähellä sydäntä
Keskikaupungin kappalaisena Sari
on muun muassa koordinoinut seurakunnan vapaaehtoistyötä, mikä
onkin ollut hänelle hyvin mieleinen
palvelutehtävä. Seurakuntalaisista
on tullut hänelle hyvin rakkaita.
– Tässä kaupungissa ei kenenkään ole pakko jäädä yksikseen,
vaan jokaista kutsutaan yhteyteen
Kristuksessa. Jokaiselle on tarjolla sopivia vapaaehtoistehtäviä, joiden kautta löytyy myös uusia ystäviä. Aivan erityisen vaikutuksen
minuun on tehnyt täällä rukoustyö,
jonka piirissä on mm. koulutettu
vapaaehtoisia rukoilemaan muiden
puolesta. Rukousvartiossa voi helposti olla mukana myös kaukana
jokivarressa asuva tai vaikka vuodepotilaanakin.
Myös työkavereita hän jää kaipaamaan, vaikka iloitsee siitä, että edelleen saa työskennellä heidän
kanssaan saman kirkon palveluksessa. Yhteys Kristuksessa ei Sarin
mukaan katkea koskaan.
– Rovaniemen seurakunnassa
työskentelee loistavia kollegoja.
En osaa sanoa vielä, mitä jään eniten kaipaamaan. Todennäköisesti
kaikkea.
Ennen Rovaniemen seurakuntaa
Sari työskenteli Helsingin tuomiokirkkoseurakunnassa ja Torontossa
Agricolan seurakunnassa.
– Työ ei aina ole ollut helppoa,
sillä tulin tänne erityyppisistä työyhteisöistä. Jokaisessa seurakunnassa on omat vahvuutensa eikä
niitä tietenkään voi laittaa paremmuusjärjestykseen.

Elinikäinen oppiminen tärkeää
Sari Kuirinlahti on lähdössä uuteen
tehtävään kiitollisin, innostunein ja
nöyrin mielin.
– Iloitsen kaikista oppimismahdollisuuksista, joita uudessa viras-

Sari Kuirinlahden lähtöjuhlaa vietettiin 1. adventtisunnuntain messussa, jossa sytytettiin ensimmäinen adventtikynttilä. Sytyttämässä Maiju Virtanen, takana äiti Sanna
Koivuranta-Virtanen ja isosisko Minttu Virtanen.
sani avautuu. Tiedän hyvin, etten
ole korvaamaton täällä enkä siellä.
Sari tarttuu tehtävään rohkeasti
iloiten ihmisistä, joilta voi aina kysyä neuvoa.
– Uskon tiimityöhön, mutta en
haaveile kirkkoherrana täydellisestä konsensuksesta tai täydellisestä
kontrollista muutenkaan. Työssäni
ja koko elämässäni varjelen tietoisesti tiettyä määrää epävarmuutta –
uskon, että juuri nöyrässä epävarmuudessa on tilaa Pyhän Hengen
johdatukselle, Sari kertoo.
Salpausselän seurakunnassa iloitaan ensimmäisestä naiskirkkoherrasta. He lähettivät tervehdyksenään kauniin kukkakimpun ja purkillisen puhtikauraa Sari Kuirilahden läksiäistilaisuuteen. Joku juhlavieraista tosin naurahti, että mitähän siitä tulee, jos Sari saa vielä
enemmän puhtia.
– On ilo järjestää juhlia. Toivottavasti kaikki mahtuvat mukaan.
Salpausselän kirkkoon sopii vain
noin 400 henkilöä ja virkaanasettajaisissa esiintyy myös tv:stä tuttu Lahden Gospelkuoro, Salpausselän seurakunnan vs. kirkkoherra
Päivi Airas sanoo ja toivottaa Sarin
lämpimästi tervetulleeksi Lahteen.

Lähtösaarna
Kappalainen Sari Kuirinlahti toimitti lähtösaarnansa Rovaniemen
kirkossa 1. adventtina. Evankeliumitekstin mukaan Rauhan Kuningas kulkee ristin tietä nöyränä, aasilla ratsastaen. Saarnassaan Sari
pohdiskeli, millä tavalla Hoosianna -avunhuutomme voi kasvaa Jeesuksen ylistykseksi:
– Tänään kirkoissa kaikuu jokaisen sydämen syvin huuto, ensimmäinen viestimme tähän maailmaan: ”Auta!” Me ihmislapset

Harriet Urponen

Sari on läpi elämänsä reissannut
pohjoisessa. Vartuttuaan aikuiseksi hän on tullut usein miettineeksi,
millaista olisi asua täällä. Äitiyslomalla ja hoitovapaalla oli loistava
tilaisuus rauhassa katsella, josko
tänne asettuisi pysyvästi.
– Perheemme on viihtynyt täällä mainiosti. Jos edes osa etelässä asuvasta lähipiiristä olisi myös
muuttanut tänne, tuskin olisimme
lähdössä minnekään, Sari miettii.
Sari muistaa ajatelleensa, miten
kaunis on Rovaniemen luonto. Hän
on kiitollinen ihmisistä, joihin on
saanut täällä tutustua ja arvostaa
todella paljon myös harrastusmahdollisuuksia, joita täällä on tarjolla.

Lähtösaarnassaan Sari Kuirinlahti korosti, että meidän on autettava hädässä olevaa.
synnymme täysin avuttomina, huutaen koko olemuksellamme: ”Hoosianna! Herra, auta!”
Sari nosti esille mm. helsinkiläisten kirkkojen avaamisen hätämajoitukseksi:
– Ei Jeesus tule tänäkään jouluna
helsinkiläisten tai rovaniemeläistenkään sydämiin vallan tai vaurauden varjelemisen kautta, vaan
avunhuutajien varjelemisen kautta. Ellemme me kristityt, Jeesuksen
työtoverit, auta kodittomia, ketkä
auttavat? Jos ytimemme onkin yhtä avunhuutoa, Jumalan armosta
meistä voi heijastua myös vastaus
siihen huutoon: Jeesus.
Hoosianna kaikui komeasti korkeassa kirkkosalissa. Seurakuntalaiset halusivat tulla henkilökohtaisesti kiittämään ystäväänsä, kirk-

kokahveilla ei kyyneleiltäkään vältytty. Lukuisista ohjelma- ja puheenvuoroista välittyi aito kiitollisuus siihen, miten tärkeäksi
henkilöksi voi pappi seurakuntalaisilleen tulla.
Sari kokee saaneensa Rovaniemeltä monenlaisia eväitä reppuunsa.
– Koen eläneeni täällä lähellä
Jeesusta. Seurakunnan hengellinen kasvu on ruokkinut omaa kasvuani. Ilomielin tulen jatkamaan
kanssanne yhteistyötä. Vierailunne Salpausselän seurakuntaan ovat
aina tervetulleita. Perheemme tulee myös vierailemaan täällä, kokonaan emme Lapista katoa.
– Lämpimästi tervetuloa sunnuntaina 8.1.2017 kello 10 messuun Salpausselän kirkkoon, jossa Tampereen hiippakunnan piis-

pa Matti Repo asettaa minut kirkkoherran virkaan. Tunnelma tulee olemaan vähintään katossa, jos
saamme sinne täältä Rovaniemeltäkin vieraita!
Ystävät rakkaat, lämmin kiitos yhteisestä, sydämeenpainuvasta matkastamme. Pitäkää Rovaniemen seurakunnasta ja toisistanne
parhainta mahdollista huolta.
Herra siunatkoon teitä
ja varjelkoon teitä.
Herra kirkastakoon kasvonsa
teille ja olkoon teille armollinen.
Herra kääntäköön kasvonsa
teidän puoleenne ja antakoon
teille rauhan.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen
nimeen.
Aamen.
Harriet Urponen
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Pikkulotaksi 15-vuotiaana lähtenyt Anna-Liisa Kolehmainen:

Tuntuu mukavalta,
ettei työ lottana mennyt hukkaan
Ulla Miettunen

Anna-Liisa Kolehmainen, 95,
syntyi Muurolassa vuonna 1921.
Koulu- ja sota-aikaa lukuun ottamatta, hän on asunut siellä koko
ikänsä.
Hän on yksi viimeisistä sota-aikana merkittävää työtä tehneistä
lotista. Hän kantaa lottien henkistä perintöä mukana sydämessään ja
muistot sota-ajoista ovat piirtyneet
syvälle Anna-Liisan mieleen. Hän
on kiitollinen siitä, että vaikenemisen aika on ohi ja näistä asioista
voidaan nyt avoimesti puhua.
Anna-Liisa on ylpeä siitä, miten
merkittävän suuren työn lotat tekivät maamme puolustuksessa.
– Niin paljon miestyövoimaa
säästettiin, kun lotat olivat mukana.
Työllämme oli suuri merkitys sotilaiden hyvinvoinnille, mutta muunlainenkin avustustyö oli tärkeää.

Takaisin kotiin
– Kun nähtiin, että rauha alkaa
tulla, niin meitä lähdettiin kotouttamaan. Kaikki tavarat, teltat ja
instrumentit pakattiin Punaisen
Ristin laatikoihin, jotka vietiin
Hirvaan koululle. Samaan paikkaan, josta ne sotaan lähtiessä otettiin mukaan.
– Tiet olivat pehmeitä ja huonossa kunnossa, tulimme autolla
Arpelan kautta. Sillat oli räjäytetty, mutta pioneerit olivat rakentaneet jonkun väliaikaisen sillan, että
päästiin Tornioon. Sieltä menimme
laivalla Oulun kautta Vaasaan, josta meidät sitten kotiutettiin. Ja arki
Muurolassa alkoi taas.

Pikkulotasta oikeaksi lotaksi

Kaikkeen tottuu
– Kun sota marraskuussa 1939 alkoi, lähdimme ensin Sallan rintamalle. Pääsin mukaan lääkintäjaostoon. Sairaanhoitoapulaisen kursseista toden totta oli hyötyä kenttäsairaalan A-osaston lääkintälottana.
– Olin ainut lotta, joka oli käy-

Aika parantaa haavat

Anna-Liisa Kolehmainen harrastaa käsitöitä ja hänen kotinsa on täynnä toinen
toistaan upeampia kudottuja mattoja, ryijyjä ja istuinliinoja.
lee, että miten sitä on pystynyt. Mutta se oli työtä
ja työ oli tehtävä.

nyt sellaisen kurssin. Pääsin työhön leikkaussaliin. Sairaalana toimi teltta, johon rintamalta tuotiin
potilaita. Puhdistin ja keitin instrumentteja, avustin lääkäreitä leikkauksissa, Anna-Liisa kertoo.
Anna-Liisa koki, että vaikka hän
ei enää saata katsoa televisiosta
raakoja sotakuvia, hän sairaalassa
työskennellessään tottui veren näkemiseen.
– Kun amputaatio tehtiin, lääkäri
sahasi jalan poikki. Kerrankin yksi
lääkintämies pyörtyi, kun hän piti
kiinni leikattavasta jalasta. Lottapa
ottaa siitä kiinni, lääkäri sanoi. Ja
lotta otti. Jäljestä päin sitä ajatte-

Itä-Karjalan
kautta pohjoiseen

Jatkosodan alkuvaiheen
jälkeen saksalaisten otettua vastuun Sallan rintamasta syksyllä 1941, lähdettiin kenttäsairaalan henkilöstöä viemään autoilla Itä-Karjalaan. Kajaanissa kaikki lastattiin junaan, jolla mentiin rajan yli
Seesjärvi-Paatenen alueelle.
– Siellä opin tuntemaan, mitä pelko tarkoittaa. Oli tiedossa, että ve-

Anna-Liisa Kolehmaisen albumi

Anna-Liisan kotikasvatuksessa arvostettiin isänmaallisuutta.
– Isä kuului suojeluskuntaan ja
kehotti minuakin mukaan pikkulottiin. Olin silloin 15-vuotias. Silloin 1936 ei vielä sodasta edes puhuttu, eikä sitä pelätty.
Lotta-Svärd -järjestön kustantamana Anna-Liisa pääsi käymään
puoli vuotta kestäneet sairaanhoitoapulaisen kurssit. 18-vuotiaana hänestä tulikin oikea lotta. Äiti
ompeli hänelle heti oman lottapuvun ja useampia esiliinoja.
– Koska isänmaa tarvitsi minua,
olin valmis vannomaan valan ja
lähtemään mukaan.
Ja niin tuo vala vannottiin Helsingissä, eduskuntatalon lehterillä.
Lupaan kunnian sanallani, että
rehellisesti ja omantunnontarkasti avustan Suojeluskuntaa sen puolustaessa uskontoa, kotia ja isänmaata sekä noudatan toiminnassani Lotta Svärd -yhdistyksen sääntöjä.
Valan jälkeen hän oli valmis rintamalle.

– Perääntymisvaiheessa kesällä
1944 jouduimme sitten Kannakselle, jossa saimme hoitaa Ihantalan haavoittuneita. Neuvostoliiton
kanssa tehdyn rauhan jälkeen lähdettiin Lapin sotaan ja viimeiseksi toimintapaikaksi jäi Sodankylän
Vuojärven koulu.
– Siellä tehtiin paljon jalka-amputaatioita. Saksalaiset olivat miinoittaneet koko alueen ja sotilaat
astuivat miinoihin siellä.

Muurolan sairaalan ja ruotsalaisen vapaaehtoisambulanssin henkilökuntaa
talvisodan alussa Muurolan sairaalan
edessä.

näläinen partio oli tulossa Seesjärveltä jäätä pitkin. Oli kylmä talvi ja
koko ajan pelkäsimme, että ne yllättäisivät meidät. Siirsimme kenttäsairaalaa jopa rintamalta taemmas,
kun olimme niin lähellä tykistökeskusta, Anna-Liisa muistelee.
Anna-Liisa muistaa myös Paatenessa vietetyn joulun.
– Poliklinikalle laitettiin pitkä pöytä. Koko henkilökunta tuli yhteiselle jouluaterialle, saimme riisipuuroa, joka oli harvinaista
herkkua. Sinä iltana oli rauhallista.
Söimme ja lauloimme joululauluja. Yhtäkkiä juhla oli ohi. Jostain
tuotiinkin yksi haavoittunut ja tilanne muuttui ihan erilaiseksi. Sotaa ei päässyt pakoon joulunakaan.

Tavalliseen arkielämään sopeutui
nopeasti. Sodan jälkeen lotat eivät
vielä saaneet arvostusta.
– Silti minusta tuntui,
että olin sota-aikana
tärkeällä paikalla.
Vasta jälkeenpäin
kunnia on palautettu. Tuntuu
mukavalta, ettei
työ lottana
ole mennyt
hukkaan.
N y kyään lottien muistoa vaalivat
paikallisesti lottaperinneyhdistykset,
jotka
tukevat
lottia koskevaa
tutkimusta ja kirjallista toimintaa ja joiden kautta lotat saavat
myös kuntoutusta. Nykyään
Anna-Liisa Kolehmainen nauttii
rauhallisesta ja turvallisesta elämästä itsenäisessä Suomessa. Tänä vuonna hän osallistuu pitkästä aikaa Rovaniemen kaupungin
ja seurakunnan yhteistyössä järjestämään itsenäisyyspäivän juhlaan
Lappiatalolla.
Itsenäisyyspäivänä Anna-Liisalla
on ollut tapana katsoa elokuva Tuntematon Sotilas. Silloin sota-ajan
muistot nousevat taas mieleen.
– Joskus näen vielä niitä asioita unissakin, mutta en niin paljon,
kuin sodan jälkeen.
Anna-Liisa ei osaa kertoa, mikä
on hänen pitkän ikänsä salaisuus.
–Minusta itsestäni tuntuu välillä,
että olenko minäkin tosiaan niin
vanha! Lapsenlapseni sanoi pienenä minulle: Sie et mummo kuole,
sie elät sata vuotta.
Harriet Urponen ja Ulla Miettunen
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"  Saamme olla
Jumalan työtovereita.
Eikö se ole hienoa! "

Eugene Ufoka kiittää joka päivä Jumalaa siitä, mitä Jeesus teki hänenkin puolestaan. Jouluna hän juhlii Jeesuksen syntymää.

Sosionomiksi ja diakoniksi opiskeleva Eugene Ufoka:

Diakonia näyttää Jumalan rakkauden
Helsinkiläinen Eugene Ufoka opiskelee sosionomiksi ja diakoniatyöntekijäksi. Hän on syntynyt Kamerunissa, Afrikassa, jossa kristittyjä on noin 60 % väestöstä. Eugene on kristitystä perheestä
ja äiti on huolehtinut, että Eugene pääsi
pyhäkouluun ja rippikouluun. Hänet on
17-vuotiaana kastettu kristityksi ja vaikka hän on aina uskonut Jumalaan, todellinen sitoutuminen Häneen tapahtui vasta
aikuisempana.
– Olen onnellinen siitä, että saan uskoa
Jumalaan, Hän on minun isäni.
Eugene on opiskeluihin liittyvässä työharjoittelussa Rovaniemen seurakunnan
diakoniatyössä. Hän on tehnyt Suomessa
myös kokin ammattitutkinnon, mutta kokee kirkon työn tärkeämmäksi.
– Haluan ehdottomasti olla kirkon työssä ja auttaa ihmisiä. Siksi opiskelen diakoniaa, Eugene sanoo.

Missionuorten
asialla
Lapsena Eugene oli ihan tavallinen afrikkalainen poika, jolla oli paljon harrastuksia. – Harrastin musiikkia, pelasin jalka-

palloa ja koripalloa ja sitä kautta olen saanut paljon kavereita.
Eugene sai Afrikassa kuulla Missionuorista, eli YWAM –järjestöstä (Youth
With a Mission), joka on kansainvälinen
koulutus- ja lähetysjärjestö. Hän tapasi
ihmisen, joka oli ollut Suomessa ja koki
hyvin vahvasti, että myös hänen olisi tultava Suomeen.
– Opiskelin silloin biologiaa yliopistossa ja tutkintoni oli kesken. Kaikki pitivät
minua hulluna, kun kerroin, että aion tulla Suomeen, Eugene kertoo.
Hän koki kuitenkin kuuntelevansa Jumalan kutsua.
Järjestön missio on ”Tunne Jumalasi ja
tee Hänet tunnetuksi”. Eugene sanoo, että se on myös hänen missionsa minne hän
ikinä meneekin.
Oli melkein mahdotonta saada viisumi
Suomeen, sillä opiskelijaviisumia ei saa
lähetystyöhön. Viisumia ei olisi voinut
saada sen vuoksi, että joku haluaa tehdä
lyhytaikaista lähetystyötä ja lähteä vielä
tekemään sitä toiselle puolelle maailmaa.
– Oli Jumalan ihme, että sain viisumin.
Ja niin tulin Rovaniemelle. Sen jälkeen olen
saanut vierailla monissa Euroopan maissa.

Kuusi vuotta Suomessa

Jumalan työtoveri

Rovaniemeltä tie kulki Vaasaan, jossa Eugene asui lähes kolme vuotta. Hän työskenteli Vaasan suomalaisessa seurakunnassa pastori Greater Gracen avustajana
ja muun muassa organisoi hengellisiä tapahtumia ja evankelioikin niissä pastorin
ollessa poissa. – Tiedän, että Jumala on
tarkoittanut minut työskentelemään kirkossa. Ja niin tie kulki diakoniakorkeakouluun.
Rovaniemi siis oli Eugenelle ennestään
tuttu kaupunki, joten oli luontevaa tulla
tänne diakoniaopintoihin liittyvään työharjoitteluun.
– Rovaniemi on tosi kaunis kaupunki. Täällä on puhdasta ja rauhallista, vähemmän ihmisiä ja vähemmän liikennettä kuin Helsingissä. Tykkään olla täällä. Ja Joulupukkikin asuu täällä, Eugene
naurahtaa.
–Rovaniemellä on oikea talvi. Ihmisillä on täällä lämmin sydän. He tervehtivät
aina ja ovat ystävällisiä. Rovaniemeläiset
asuvat enemmän yhteisöissä, kuten Afrikassa. He pitävät perhettä tärkeänä ja tekevät paljon asioita yhdessä.

Eugenen mielestä diakonia on yhteiskunnassa todella tärkeää. Sen kautta ihmiset
voivat nähdä Jumalan työtä käytännössä,
he saavat diakoniatyöntekijöiden kautta
kokea Jumalan armon ja rakkauden.
– Jumala haluaa auttaa meitä. Hänen
hyvä tahtonsa toteutuu diakoniatyössä.
Jeesus sanoo, että lähimmäistä tulee rakastaa kuin itseään. Kirkon on tärkeä auttaa ihan kaikkia ihmisiä. Saamme olla Jumalan työtovereita, eikö se ole hienoa!

Joulu on perhejuhla
Jouluna Eugene kaipaa kovasti perhettään, joka on Afrikassa. Siellä joulu on
yhdessäolon aikaa.
– Siellä kaikki, ihan kaikki, menevät
jouluna kirkkoon, se on selvää. Minäkin
menen täällä Suomessa. Joulu on kristitylle tärkeä juhla. Minä kiitän Jumalaa
joka päivä siitä, mitä Jeesus teki ristillä
minun puolestani. Siinä on minun identiteettini, minun elämäni ja minun toivoni.
Harriet Urponen
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Yksinäisyyden monet kasvot
set alle 24-vuotiaat ovat kaikkein
yksinäisimpiä. Yksinäisyys näkyy
myös ulospäin.
Lähes kaikki suomalaiset voivat
havaita yksinäisyyttä ympärillään.
Voimme ainakin aavistella lähipiirissämme myös heitä, jotka kärsivät yksinäisyydestä.

Arjen merkitys ratkaiseva

Elisa Tiilikainen on tutkinut
ikäihmisten yksinäisyyttä ja pyrki-

nyt pureutumaan erityisesti ilmiön
syihin. Tutkimuksen mukaan yksinäisyys ei johdu ainoastaan ihmissuhteista vaan kyse on enemmänkin siitä, millainen ihmisen arki on
ja millaisia osallisuuden mahdollisuuksia siinä on.
Ihmisen roolit elämässä ovat
moninaiset. Hän voi olla äiti, ystävä, työntekijä, runopiirin jäsen,
metsästysseuran jäsen ja niin edelleen, osa näistä rooleista kestää lä-

pi elämän. Mutta siinä tapauksessa, kun ihmisestä tulee vain kasvoton avun tarpeen kohde, se voi tuntua kipeältä.

Monenlaista yksinäisyyttä
Yksinäisyyttä voi kokea suhteessa ihmisiin, joita tuntee. Sitä voi
kokea myös suhteessa niihin yhteisöihin, joihin kuuluu tai jotka
puuttuvat. Yksinäisyyttä voidaan
kokea myös suhteessa koko ym-

päröivään yhteiskuntaan.
Yksinäisyys voi olla rakkauden
kaipuuta, kiintymyksen kaipuuta,
se voi olla yhteen kuulumattomuuden tunnetta, arvottomuuden tai
tarpeettomuuden kokemuksia.
Yksinäisyys ei siis ole vain kaipuuta saada mukavaa seuraa. Päinvastoin. Ihmiselle voi tulla uuvuttava kokemus yhteiskunnallisesta osattomuudesta ja oman elämän
merkityksettömyydestä.

Harriet Urponen

Yksinäisyyttä voi kutsua aikamme
vitsaukseksi. Sitä esiintyy kaikissa ikäryhmissä ja sitä pidetään monien sairauksienkin takana piilevänä syynä. Yksinäisyys näyttäytyy
hyvinvoinnin ja terveyden kannalta merkittävänä ilmiönä.
RAY:n teettämään tuoreen tutkimuksen mukaan joka kuudennella suomalaisella ei ole mitään ryhmää, johon he tuntisivat kuuluvansa. Hälyttävintä on, että täysi-ikäi-

Pirjo Mailander:

Tekemisellä saa
ajan kulumaan
Helsingissä syntynyt Pirjo Mailander ihastui niin paljon aikanaan
Rovaniemeen, että muutti miehensä kanssa tänne vuonna 1995. Sitä ennen he asuivat lähes 30 vuotta
Etelä-Ruotsissa. Viisi vuotta sitten
mies kuoli ja leskeksi jäätyään yksinäisyys tuli yhä lähemmäs Pirjoa.
Pirjo puhuu avoimesti alkoholismistaan ja kiittää jokaisesta päivästä,
jonka on saanut olla ilman alkoholia.
Hänen mukaansa alkoholilla ja yksinäisyydellä on merkittävä yhteys.
– Olen ollut nyt puolistoista
vuotta ihan selvin päin, sitä ovat
monet entiset kaverit ihmetelleet.
Se vain loppui, en oikein tiedä miten, Pirjo kuvaa.

Tekeminen auttaa
Pirjo tykkää touhuta kotona. Tekemisellä voi tappaa aikaa.
Hän herää aamulla aina aikaisin,
siivoaa ja järjestelee, laittaa ruokaa
ja leipoo. Päivittäin hän ratkoo ristisanatehtäviä. Hän soittelee Riihimäellä asuvalle pojan ja miniän
kanssa säännöllisesti ja hänellä on
myös ystävä, joka käy kylässä.
Pirjolla on seuranaan kaksi kissaa, Mirkku ja Miska.

– Kyllä minä juttelen kissoille.
Välillä ne katsovat silmät pyöreänä minua, että ”mitä nyt?” Olisin
vielä yksinäisempi ilman kissoja.
Pirjon mukaan yksinäisyys on
sillä tavalla kaksipiippuinen asia,
että toisaalta ihminen kaipaa yksityisyyttä. Toisaalta joskus toivoo,
että joku tulisi käymään.
– Meitä opetetaan lapsesta saakka niin, että itse pitää pärjätä. Ei
ole oikein helppo pyytää apua, sitä miettii, ettei kehtaa vaivata, Pirjo kertoo.
– Kesä minulle oli vaikeaa,
vaikken kertonut sitä kenellekään.
Pääsin käymään Riihimäellä pojan
luona, jossa olin useamman päivän. Sen jälkeen kotiin palattuani
olin todella yksin. Olin täällä asunnossa, kun en täältä pääse minnekään ilman apua.
Pirjolla on positiivinen elämänasenne.
– En ole ollenkaan masentuvaa
tyyppiä, en anna periksi.

Joulun sanoma totta
Juuri nyt Pirjo odottaa ystävää, joka tulee auttamaan jouluvalojen
kanssa.

Pirjo Mailander nauttii joulun odotuksesta ja kuuntelee mielellään joulumusiikkia.
– Tykkään laittaa kaikkea jouluun, teen kaikki jouluruoatkin
alusta asti itse.
Myös joulun sanoma on Pirjolle
tuttu ja totta. Hän uskoo Jumalaan
ja rukoilee iltaisin Levolle lasken
Luojani. Joskus päivälläkin hän
huomaa kiittävänsä Taivaan Isää
asioista, jotka ovat hyvin.
Joululaulut saavat Pirjon mielen
herkistymään.
– Niitä kuunnellessa varmaan
palaa lapsuuden jouluihin. Kä-

vimme aina kirkossa Lohjalla joulupäivänä, linja-auto lähti jo kuudelta. Varpusesta tulee aina surullinen mieli. Tykkään kuunnella
jouluradiota, kun sieltä tulee vain
joululauluja.
Jos järjestäisimme yhteiset yksinäisyydenpoistotalkoot,
olisi Pirjolla ehdotus, mitä ihmiset
voisivat niissä tehdä.
– Kysykää joltakin ihmiseltä,
mitä hänelle kuuluu. Jos hän silti
haluaa olla omissa oloissaan, hän

varmaan näyttää sen. Mutta joku
voi haluta vain vähän jutella.
Harriet Urponen

Lähteet:
RAY:n ja IRO Research Group
Oy:n kyselytutkimus 2015, vastaajina 1000 suomalaista.
Tiilikainen, Elisa. 2016. Yksinäisyys ja elämänkulku. Laadullinen
seurantatutkimus ikääntyvien yksinäisyydestä.

Turvapaikanhakijan viesti rovaniemeläisille:

Alaa Alobaidy, 30, on Bagdadissa
syntynyt irakilainen turvapaikanhakija. Hän on asunut Suomessa
reilun vuoden ja odottaa nyt maahanmuuttoviraston päätöstä oleskeluluvasta. Hän ei uskalla unelmoida mistään, nyt täytyy vain
odottaa.
Kotimaassaan Alaa on yliopistokoulutettu maantiedon opettaja.
Nyt hän jakaa lehtiä ansaitakseen
edes vähän ylimääräistä rahaa.
– Se on parempi kuin ei mitään.
On todella vaikeaa saada työtä.

Tavallinen poika
Alaa oli lapsena ihan kuten muutkin. Hän rakasti pelata jalkapalloa.
Hän muistaa katselleensa arabimaissakin suosittuja Sherlock Holmes ja Sandiebell -piirrettyjä ja

haaveilleensa siitä, että pääsisi joskus Englantiin.
– Nyt olen kuitenkin turvassa
Euroopassa. Täällä ihmiset kohtelevat toisia kunnioittavasti. He puhuvat suoraan ja ovat ystävällisiä.
Etenkin seurakunnassa. Kristityillä
on hyvä sydän.
Ilmasto on ollut melko suuri järkytys Alaalle.
– Irakissa voi olla 40 astetta lämmintä, täällä on lähes koko ajan
kylmä. Ja ehkä pahempaa on se,
että täällä on syksyllä ja talvella
niin pimeää.
Suurimman kuilun paikallisten
ihmisten ja turvapaikanhakijoiden
välille tuo kuitenkin kieliongelma.
– Kovin monet eivät puhu englantia. Silloin ei tule ymmärretyksi
ja jää yksin. Se on todella rankkaa.

Samoin ihmisillä on tarve saada
kumppani ja perustaa perhe, olosuhteet ovat sellaiseen nyt vaikeat,
Alaa kuvaa.

paaehtoisena arabiankielen opettajana Middle-East Livingroom -tapahtumassa syksyllä.
– On tärkeää saada ystäviä täältä.

Kiitollisuus

Erilainen joulu

Alaa on kiitollinen suomalaisille,
hän on saanut heiltä paljon. Viranomaisten hän toivoisi kuitenkin
ymmärtävän, miten tärkeää ihmiselle olisi saada tehdä työtä.
Alaa on kohdannut paljon hyviä ihmisiä.
– Pieni osa ihmisistä on rasistisia,
mutta niin on jokaisessa maassa.
Alaa ymmärtää ihmisiä, sillä hän
tiedostaa kulttuurierot.
Kun Alaa tuli Suomeen viime syksynä, oppilaitospastori Heini Kesti kutsui häntä mukaan seurakunnan
Oma-iltoihin. Alaa toimi myös va-

Viime jouluna Alaa kävi kirkossa. Kirkkohetken jälkeen häntä oli
pyydetty mukaan kaupungille ravintolaan. Siellä olo oli surullinen
ja haikea.
Tänä jouluna Alaa on ehkä menossa ystävien luokse juhlimaan
joulua ja syömään yhdessä. Luvassa on siis paljon parempi joulu.
Yhden viestin Alaa haluaa antaa
kaikille suomalaisille:
– Älkää ajatelko, että kaikki
ihmiset ovat pahoja. Joillakin ihmisillä voi olla paha tilanne, vaikeaa elämässä. Silloin se näkyy ih-

Har
riet
U

nen
rpo

Älkää ajatelko, että kaikki olisivat pahoja

misestä ulospäin. Elämä voi olla
hyvin rankkaa, kun täytyy pelätä
omien rakkaiden puolesta.
– Jos minä teen jotakin pahaa,
olen siitä vastuussa. Jos joku toinen tekee pahaa, en minä voi olla
siitä vastuussa, Alaa korostaa.
Tällä hetkellä Alaa ei uskalla unelmoida mistään. Hän on kuin
jäässä. Sekä ulkoisesti että sisäisesti.
Hän kaipaa itselleen sisäistä rauhaa.
Harriet Urponen
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Toivon soinnit
Oulun hiippakunnalle
Kellojen kumina on säestänyt maailman syksyä iltojen pimentyessä vuoden loppua kohti. Avaruuksiin kohoavalla kumulla ne ovat
muistuttaneet ihmiskuntaa sen vertavuotavista haavoista ja tuskasta. Syvällä itsessämme tunnemme voimattomuutta ja turvattomuutta niiden ilmiöiden edessä, joissa
ihminen on toista vastaan ja kaiken keskellä tavallinen ihminen on yksin kysymystensä
kanssa. Syyrian ja Irakin kärsimykset ovat
tulleet osaksi elämäämme, vaikka etäisyydet
ovat pitkät. Aleppon kirkonkellot ovat kuitenkin olleet yhteistä rukoustamme, että Jumala kuulisi hätämme. Rukouksen viesti onkin ollut yhdistävä side toivoa etsivien ihmisten keskellä. Vaikka rukous ei näyttäisi tuovan välitöntä apua huutavaan avun tarpeeseen, kristitty elää tietoisuudesta, että sen
voima vaikuttaa ja vie kohti toivottua päämäärää joskus salatullakin tavalla.
Klassiseksi tullut filosofi John Donnen

ajatus on kaiken keskellä tänään enemmän
kuin totta: ”Kun kuulet kellojen soivan, älä
kysy, kenelle ne soivat, ne soivat sinulle.”
Kellot muistuttavat näin siitä, että kannamme osaltamme ihmiskunnan samaa tuskaa.
Kehotus kuuluukin, että tekisimme sen, mikä
omalla paikallamme on mahdollista.
Kellojen kumu ei kohoa ylöspäin vain
Aleppon ja muun sodan keskeltä. Samaan
soittoon liittyy myös tuhansien ja taas tuhansien pakolaisten hätä. Emme pääse pakoon ihmisenä olemisen haasteista ja eettisestä vastuustamme laatimalla kiintiöitä, kiristämällä lainsäädäntöä, maksamalla toiselle osapuolelle ongelman ”hoitamisesta”,
rakentamalla muureja ja sulkemalla silmämme tosiasialta. Elämme muutosten maailmassa, mikä merkitsee perusluonteista arvojen ja asenteiden uudelleen muokkausta.
Kellot soittavat myös uutta aikaa.
Joulun tutut kellot soivat taas pian yl-

le maan. Niiden ensimmäinen sointi kuului
vertauskuvallisesti kerran pimeän ajan keskellä. Siellä, missä oli paimenten yksinäinen nuotio, uuvuttava työ ja halveksittu asema, koettiin muutoksen hetki, joka muutti koko maailman. Yön hiljaisuuden rikkoi enkelten laulu, joka oli tarkoitettu koko maailmalle: ”Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan
päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.”
Sanomassa asui toivo. Ihmiskunta ei ole yksin. Sillä on olemassa mahdollisuuksien tulevaisuus, koska maailma on Jumalan. Hänen tahtonsa on rauhan ja turvallisen huomisen tahto.
Pelon ja yksinäisyyden rikkoi kerran jouluyön viesti: ”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan
teille ilosanoman, suuren ilo koko kansalle.
Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.”

Kärsimysten kellojen sanoman keskelle
soivat tänä armon vuonna jälleen joulun kellot. Ne soivat hiljaa, kuten perinteinen laulu
kuuluttaa: ”Hiljaa, hiljaa, joulun kellot kajahtaa. Kautta avaruuksien kaikuu laulu riemuinen, Jeesus tullut on!”
Kellojen sanoma tulee kohti ja haluaa tavoittaa kuulijan. Syvimmältään joulun kellojen viesti tahtoo synnyttää vastaanottajassaan havahtumisen uuteen näkökulmaan
elämässä, minullekin on syntynyt Vapahtaja. Enkelten sanoma tunkeutuu meidänkin
elämäämme ja yöhömme:” Älkää pelätkö!
Kristus-lapsi on keskellämme.”

Vapahtajan siunaamaa
joulunaikaa toivottaen,
Adventin alla a.D. 2016
Samuel Salmi
Oulun hiippakunnan piispa

–Voi, voi, miten vaatimaton minä olen, valitti pieni kynttilä leluliikkeen hyllyllä.
Oli jouluaaton aatto. Ihmisiä
liikkui hyllyjen luona. He ostivat
viime hetken lahjoja ilahduttaakseen niillä toisiaan. Ostettiin leikkikaluja, joulukoristeita ja kynttilöitä. Kukaan ei vain huomannut
pientä kynttilää, joka kyyhötti hyllyllä toisten kynttilöiden välissä.
Pieni kynttilä tunsi muuttuvansa entistä pienemmäksi, sillä se pelkäsi jäävänsä jouluksi
kaupan hyllylle. Sieltä se ei näkisi mitään joulun ihmeestä. –
Jos pääsisin loistamaan, antaisin liekkini palaa oikein sydämen pohjasta saakka.
Hetken kuluttua hento käsi
kurkotti hyllyä kohti. Nyt pieni kynttilä tiesi hetkensä tulleen.
Se yritti hivuttautua lähemmäksi
hyllyn reunaa.
– Tämä on juuri sopiva minulle, tyttönen sanoi ja otti kynttilän
käteensä. –Vien sen mummoni
haudalle.
Pian tyttö oli maksanut os-

toksensa ja sujauttanut kynttilän
laukkuun.
Pieni kynttilä oli onnellinen.
Se pääsisi sittenkin omaan tärkeään tehtäväänsä: tuomaan
tuikkeellaan joulun valoa.
Aattoiltana, kun hämärä oli
laskeutunut maan ylle, tyttönen
sytytteli kynttiläänsä hautakummulle.
– Mummo oli minulle rakas.
Hänellä oli aikaa jutella. Hän
puhui jo taivaan kodista ja ohjasi kulkemaan sitä kotia kohti.
Nyt hän on jo päässyt ikijouluun
ja odottelee sinne minuakin. Sinä, pieni kynttilä, saat nyt valaista mummon hautakumpua. Saat
muistuttaa mummosta, joka oli
meille valona.
Mummon haudalla oli aattoiltana kirkasta. Pieni kynttilä loisti
ja säteili. Se paloi kirkkaammin
kuin kymmenet ja sadat muut
hautakynttilät. Se välkehti joulun valoa yhdessä taivaan tähtien kanssa.
Nanni C. Törrö
Teoksessa Joululyhde

Akvarelli: Riitta Luiro

Pienen kynttilän joulu
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Tule seimen luo ihastelemaan

Joulun lasta

Jouluaatto 24.12.
• Klo 10 Meltauksen kappelissa
jouluaaton jumalanpalvelus, Ilari Kinnunen.
• Klo 11 Sinetän kappelissa
jouluaaton perhekirkko, Karita Kaukonen.
• Klo 12 Maijasen kappelissa
jouluaaton hartaus, Ilari Kinnunen
• Klo 13 Korkalovaaran kappelissa
jouluaaton perhekirkko, Noora Tikkala.
• Klo 13 Muurolan kappelissa
perheiden jouluhartaus, Mirja-Liisa Lindström.
• Klo 13 Misin hautausmaa,
Aattohartaus, Topi Litendahl.
• Klo 13 Viirinkankaan kappelissa
aattohartaus, Tuomo Korteniemi, Maie Kuusik.
• Klo 14 Viirinkankaan kappelissa
aattohartaus, Terhi Ämmälä, Maie Kuusik.
• Klo 15 Viirinkankaan kappelissa
aattohartaus, Terhi Ämmälä, Mauri Miettunen.
• Klo 15 kirkossa
perhekirkko, Elina Rask-Litendahl, Ruusu
Tervaskanto.
• Klo 15 Tavivaaran kappelissa
aattohartaus, Tuomo Korteniemi, Riikka Haapamäki.

• Klo 15 Jouttikeron kappelissa
aattohartaus, Topi Litendahl.
• Klo 17 kirkossa
jouluhartaus, Ilari Kinnunen, Maie Kuusik.
• Klo 23 kirkossa jouluyön messu,
Anne Lehmus, avustavat Topi Litendahl,
Noora Tikkala, kanttoreina Tarja Alakörkkö ja
Mauri Miettunen. Tuomaskuoro.

Joulupäivä 25.12.
• Klo 7 kirkossa Jouluaamun sanajumalanpalvelus,
Tuomo Korteniemi, Sanna Peltola.
• Klo 8 Korkalovaaran kappelissa joulukirkko,
Karita Kaukonen.
• Klo 8 Viirin kappelissa messu,
Elina Rask-Litendahl, Mauri Miettunen,
Vohon Veikot.
• Klo 10 kirkossa perhekirkko,
liturgia ja saarna Lauri Kinnunen,
avustaa Terhi Ämmälä, kanttorina Sanna Peltola.
Jousiyhtye Aurora.
• Klo 10 Sinetän kappelissa
joulukirkko, Karita Kaukonen.

• Klo 10 Auttin kappelissa messu,
Elina Rask-Litendahl, Yläkemijoen kuoro.
• Klo 10 Muurolan kappelissa
jouluaamun jumalanpalvelus, Mirja-Liisa Lindström.
• Klo 11 Aapakirkossa messu, Aki Hätinen.
• Klo 12 Kivitaipaleen koululla
jouluaamun jumalanpalvelus, Mirja-Liisa Lindström.
• Klo 13 Jouttikeron kappelissa messu,
Aki Hätinen.
• Klo 15 Ounasrinteen kappelissa
joululaulujen kirkko, Mirja-Liisa Lindström.

Tapaninpäivä 26.12.

• Klo 10 kirkossa sanajumalanpalvelus,
Mikko Reijonen, Mauri Miettunen, Saaren soittajat.
• Klo 18 kirkossa kaksi musiikkilegendaa,
Eino Grön ja Iiro Rantala.
Pääsylippu alkaen 22.50 €.
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Nuorten
kevättä 2017
srk-alueilla
ALAKEMIJOKI
Muurolan kappeli

• Itukoulutus torstaisin klo 15.30–17 ja
Isoskoulutus klo 17–18.30: 19.1., 16.2., 16.3., 20.4. sekä
19.5. klo 18 kirkossa.
• Tyttöjen ilta torstaisin klo 18.30–20:
12.1., 19.1., 2.2., 16.2., 2.3., 16.3., 30.3., 6.4., 20.4., 18.5. ja
1.6.
• Koulupäivystys Muurolan koululla torstaisin noin kerran
kuussa.

KESKIKAUPUNKI

• Hyppäripäivystys Katutasolla maanantaisin 16.1. alkaen
klo 10–13. Tule hengähtämään ja juomaan kupponen kuumaa. Mukana Mari.
• Nuorten lipaskeräys Yhteisvastuun hyväksi 10.–11.2.
kauppakeskuksissa. Ilmoittaudu Marille 3.2. mennessä
mari.paakkola@evl.fi tai tekstiviestinä 040-5832517.
1 tunti/kerääjä. Tule mukaan auttamaan!
• Itukoulutus Katutasolla keskiviikkoisin klo 17 ja
Isoskoulutus klo 18.30: 25.1., 15.2., 22.3. ja 26.4.

KORKALOVAARA-YLIKYLÄ
Hillakirkko

• Itukoulutus klo 18–19.30: 18.1., 15.2. ja 26.4. Itupäivä
18.2. klo 12–18.
• Isoskoulutus klo 18-19.30: 25.1., 22.2., 12.4. ja 26.4.
• Yhteisvastuu lipaskeräys 1.3. ja kevätjuhla kirkossa 19.5.
klo 18.
• Mäkeen! Laskiaistiistain pihapäivä 28.2. klo 18–19
Korkalovaaran kappelin pihapiirissä. Kuumaa juomaa ja
pikkupurtavaa. Omat liukurit matkaan, pakkasraja -15 C.
• Palmusunnuntain askarteluhässäkkä 9.4.
Klo 13 messu ja sen jälkeen yhdessäoloa, askartelua ja

tarjoilu.
• Koulupäivystys Korkalovaaran koululla perjantaisin klo 9
ennen päivänavausta, opehuoneen viereinen kokoustila.

OUNASJOKI

• Itutapaamiset nuorten kahvila Katutasossa Kansankatu
17, torstaisin klo 15.15–17.15: 19.1., 23.2., 20.4. ja 11.5.,
maaliskuussa leiri.
• Isostapaamiset Katutasossa torstaisin klo 15.30–17.30:
28.2., 30.3., 20.4. Tammikuussa leiri ja toukokuussa valmistujaisjuhla.

OUNASVAARA
Ounasrinteen kappeli

• Itukoulutus tiistaisin klo 15.30–17: 17.1., 14.2., 21.3., 25.4.
ja 16.5.
• Isoskoulutus sunnuntaisin klo 13–14.30: 8.1., 26.2., 12.3.,
23.4. ja 7.5.
• Kutosten omat iltapäivät klo 16–17.30: 19.1., 9.2., 2.3.,
20.4. ja 11.5.
• Deeper-nuortenillat klo 18–22: 13.1., 10.2., 17.2., 3.3.,
31.3., 7.4., 28.4. ja 12.5., 16.6., 30.6., 7.7. ja 21.7.

SAARENKYLÄ

• Nuortenilta maanantaisin klo 18.30–21 Kiepissä, Aapatie
6. Viimeinen kerta tänä vuonna on 19.12., jatkuu 9.1.2017.
• Isoskoulutus ke klo 18–19.30 Kiepissä:
• 7.12., 25.1., 22.2., 22.3. ja 26.4.
• Itukoulutus Kiepissä:
• Ituryhmä 1 ke klo 15.30–17:
7.12., 25.1., 22.2., 22.3., 19.4. ja 10.5.
• Ituryhmä 2 to klo 15.30–17 Aapaluukussa:
8.12., 26.1., 23.2., 23.3., 20.4. ja 10.5.
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Laulava joulukortti täällä taas!
Kaksi vuotta sitten seurakuntamme
nuoret halusivat lähteä tekemään jotakin konkreettista lähetystyön hyväksi.
Syntyi Laulava Joulukortti, joka ilahdutti lauluillaan kodeissa ja laitoksissa. Laulut toivat joulumieltä sekä laulajille että kuulijoille ja samalla saatiin
kerättyä rahaa Tansanian maasai-tyttöjen koulunkäynnin tukemiseen.
Tänä jouluna rakastettu Laulava
Joulukortti lähtee jälleen kiertueelle.
Haluaisitko sinä ostaa kortin ystävällesi tai sukulaisellesi ja välittää hänelle hyvänjouluntoivotuksen laulun sanoin? Tämä on helppo ja mukava tapa
osallistua maasai-tyttöjen tukemiseen,
jotta tytöt saisivat käydä koulua ja he
voisivat pärjätä elämässään sekä päättää tulevaisuudestaan itse.
Käytännössä laulava joulukortti tarkoittaa pientä nuorten kuoroa, jolle

maksetaan siitä, että he käyvät laulamassa valitsemasi joululaulun valitsemallesi ihmiselle haluamanasi ajankohtana. Voit itsekin mennä kuuntelemaan laulun paikan päälle.

Toimi näin:
1. Osta kortti soittamalla perjantaina
9.12. tai lauantaina 10.12. kello
10–15 nuorisontyönohjaaja Jenniina Heikkilälle, 040 730 0153.
2. Kortti maksaa 10 €, mutta halutessasi voit maksaa enemmän. Maksamistapa sovitaan puhelimessa.
Raha lahjoitetaan kokonaisuudessaan lähetystyön hyväksi.
3. Valitse laulavan joulukortin vastaanottaja (ystävä, vanhainkoti,
yhteisö, joulujuhla yms.)
4. Valitse haluamasi laulu Kauneimmat joululaulut–vihkosta.

Arkihuolesi kaikki heitä, Tulkoon
joulu, Me käymme joulun viettohon, On hanget korkeat nietokset,
En etsi valtaa, loistoa, Nyt sytytämme kynttilän, Pienen lampaan
jouluyö, Heinillä härkien kaukalon, Joulupuu on rakennettu, Joulukirkkoon, Pieni Liekki, Me lapset pienet riennämme, Jouluyö,
juhlayö, Kolme hienoa Herraa,
Tähtilaulu, Joulu tulee, Sylvian
joululaulu, Varpunen jouluaamuna, Hän seimessä nukkuu, Sydämeeni joulun teen, Enkeli Taivaan,
Joulun kellot, Rauhaa, vain rauhaa tai Maa on niin kaunis.
5. Valitse ajankohta, jolloin laulava joulukortti toimitetaan. Laulavia joulukortteja toimitetaan 10.–
20.12. arki-iltoina sekä lauantaija sunnuntaipäivinä.
6. Nouda ”kuittikorttisi” ja kortin
vastaanottajalle vietävä joulukortti, jolla ilmoitetaan saapumisesta, ostotilanteessa sovittuun aikaan sovitusta paikasta. Toimita
vastaanottajalle vietävä joulukortti
myös omilla tiedoillasi täydennettynä ennen kortin saapumisaikaa.

ROVANIEMI
90,0 MHZ
ASKARTELUA SINULLE!
1. Leikkaa seimi ja tähti irti sanomalehdestä
2. Piirrä muotit värikkäälle pahville
ja leikkaa saksilla ääriviivoja pitkin.
3. Tee reikä keskelle ja pujota nauha reiästä.
4. Ripusta koriste haluamaasi paikkaan.
Rauhallista Joulua!
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Sävelkaikuja
Viestin viesti !
Tieto Jeesuksen syntymästä kulki paimenille varsin täydellisellä
tavalla. Taivaan kansi soi – enkelit kuuluttivat ilosanomaa. Keneltäkään ei voinut jäädä epäselväksi,
että jotain suurta on tapahtumassa.
Jouluyön valtavasta julistustapahtumasta hyppäänkin suoraan
Auttin kappeliin. Hyppy on pitkä,
mutta sallittakoon. Sielläkin nimittäin keskusteltiin viestin kulkemisesta. Kun Auttin kappeli täytti 50 vuotta, adventin juhlassa ei
jääty vain muistelemaan menneitä
vaan mietittiin yhdessä, miten tästä eteenpäin. Miten seurakunnan
tapahtumat voisivat tavoittaa niin,
että moni lähtisi liikkeelle, kokisi
alueensa kappelin tärkeänä kohtaamispaikkana.
Jotakin merkittävää löytyi mielestäni. Ainakin yksi vastaus on
tärkeä, alueellinen aktiivisuus.
Omalla kappelialueella viesti voisi

kulkea ystävältä ystävälle, suusta
suuhun. Jolla on tietokone, pelit ja
vehkeet, voi olla aktiivinen viestijä
sille, jolla tekniikka ei ole hallussa.
Kysymys on lopulta välittämisestä. ”Löysin jotain mielenkiintoista, haluaisitko sinäkin tulla tähän
tapahtumaan?”
Vielä jos olisi mahdollista tarjota kyytikin, auto täyteen autottomia, niin mikä sen hienompaa yhteisöllisyyttä.
Tänä jouluna olen iloinnut siitä,
että varsin hyvin on väki ollut liikkeellä adventti- ja joulukonserteissa jo marraskuun lopusta alkaen.
Viestimisen mahdollisuudet ovat
niin valtavat ainakin nuoremman
väen keskuudessa. Eräskin kertoi
kuunnelleensa netistä etukäteen
konsertin esiintyjää ja sitten päättäneensä lähteä liikkeelle.
Onko millään muulla sukupolvella niin hyviä mahdollisuuksia

viestittää Joulun Ilosanomaa kuin
meillä. Jos vain sydän syttyy, mieli avautuu, silloin viesti kulkee monin tavoin. Tämä hyvän välittämisen halu kiteytyy rukoukseksi
tutussa joululaulussa: ”Anna, Jeesus, Henkes´ valon jälleen loistaa
sieluumme, sytytellä uskon palon.
Siunaa, Jeesus, joulumme”.
Joulun ilossa ja odotuksessa

Mauri Miettunen
Johtava kanttori

Trio Kuronen-Petrescun
joulukonsertti
Jenni Kuronen, laulu, Marian
Petresc, piano, Mihai Petrescu,
kontrabasso.
Joulukonsertissa kuullaan niin
perinteisiä, klassisia suomalaisia
joululauluja kuin tuttua ulkomaalaista joulukirjallisuutta jazztyyliin
sovitettuna.
Trio Kuronen-Petrescu on kolmen eri taustoista tulevan muusikon kokoonpano, joka esittää sekä
tunnetuimpia klassisia teoksia että
gospel-, jazz-, musikaali- ja bossanovasävelmiä mielenkiintoisesti
sovitettuina.
Trion tyylissä kuuluu Kurosen
klassinen koulutus, mutta tietenkin sävelmaailma on pitkälti jaz-

ziin pohjautuvaa, Petrescunveljesten vankan jazztaustan ansiosta.
Trio Kuronen-Petrescun joulukonsertti pidetään kirkossa
10.12. klo 19. Pääsylippu 15/10
€.
Trio esiintyy myös Viirin kappelissa samana päivänä 10.12. klo 16.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €.

Kappelit kutsuvat
jouluiseen tunnelmaan
Rovaniemen seurakunnan laajalla alueella on useampia tunnelmallisia kappeleita, jotka huokuvat joulutunnelmaa. Kappelin
tunnelmallinen miljöö sopii loistavasti musiikilliseen hiljentymisen hetkeen. Monipuolinen konserttitarjonta houkuttelee vaikkapa talvi-illan ajelulle pois keskustan vilinästä.
Ounasrinteen kappelin erikoisuus on Miserere puuveistos, jota
voi ihailla samalla kun kuuntelee
jouluista musiikkia. Keskiviikkona 7.12. iltamatineassa esiintyvät
Minna Sallisen lauluoppilaat ja tilaisuuteen on vapaa pääsy.
Myös Naiskuoro Lapin Ruska
valitsi Lucianpäivän konserttipaikakseen Ounasrinteen kappelin.
Naiskuoro Lapin Ruskassa on tällä
hetkellä noin 30 aktiivista laulajaa,
jotka kertovat aivan hurahtaneensa kuorolauluun. Se näkyy esiintymisen ilona, joka huokuu laulajien kasvoilta. Kuoroa johtaa Nele
Mourujärvi.

Meltauksen kappelissa esiintyvät Riikka Jalkanen (laulu) ja Maie Kuusik
(piano ja urut)
Tunnelmallinen Viirin kappeli sai
Laitakaupungin laulut –hankkeen
myötä esiintyjävieraakseen Trio
Kuronen-Petrescun 10.12. Tavivaaran kappelissa kuullaan monipuolista joulumusiikkia konsertin muodossa, jossa esiintyvät Rovaniemen
kansalaisopiston yksinlaulajat sunnuntaina 11.12. kello 16. Konsert-

tiin on vapaa pääsy. Myös Lauluyhtye Belcanto konsertoi Tavivaaran
kappelissa torstaina 22.12.
Meltauksem kappelissa perjantaina 16.12. jouluisen musiikkihetken tarjoavat Riikka Jalkanen,
laulu ja Maie Kuusik, urut ja piano. Tule sinäkin mukaan tunnelmallisiin kappelikonsertteihin!
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Kauneimmat Joululaulut
soivat unohdetuille lapsille

Kaksi musiikkilegendaa:
Eino Grön & Iiro Rantala

Kauneimmat
Joululaulut
soivat jälleen! Seurakuntien
ja Suomen Lähetysseuran
yhteistyössä
järjestämien
yhteislaulutilaisuuksien suosio näyttää vuosi vuodelta
vain kasvavan. Kauneimmat
Joululaulut -tilaisuus on tärkeä osa monen suomalaisen
jouluperinteitä.
Seurakuntien järjestämissä Kauneimmat Joululaulut
-tilaisuuksissa kerätään kolehti Suomen Lähetysseuran
ulkomaiseen työhön. Tänä
vuonna kampanjan teemana ovat lapset. Maailmassa on miljoonia lapsia, jotka
ovat orpoja tai elävät muuten vailla riittävää turvaa.
Lähetysseura ohjaa keräys-

Helsinkiläisessä Musiikkiteatteri
Kapsäkissä jo viiden vuoden ajan
täysille saleille esitetty kahden
legendan, Eino Grönin ja Iiro
Rantalan Joulukonsertti on vihdoin nähtävissä ja kuultavissa
myös Rovaniemellä!
Grön ja Rantala esittävät konsertissa kaikki rakastetuimmat joululaulut, kuten Sylvian Joululaulu, Varpunen Jouluaamuna, Joulun Kellot, Tuikkikaa oi Joulun tähtöset,
Talven Ihmemaa, Have Yourself
a Merry Little Christmas, Joululaulu (Mel Tormen). Konsertissa
kuullaan lisäksi Iiro Rantalan soolopianonumeroita, kuten John Lennonin Happy X-mas. Esityksen kesto
70 minuuttia ilman väliaikaa.
Joulukonsertti kirkossa 26.12. klo 18.
Liput ennakoon 22,50 € www.lippu.fi

tulot kehitysmaiden lasten
koulutukseen, lasten ja äitien terveydenhuoltoon sekä
perheiden toimeentulomahdollisuuksien
parantamiseen. Saat laulutilaisuudesta muistoksi Kauneimmat
Joululaulut -vihkosen. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy!
Katso kaikki tilaisuudet
www.rovaniemenseurakunta.fi

Kauneimmat
Joululaulut

Rovaniemen kirkko

08.12. klo 9 Koulutuskuntayhtymän Kauneimmat
Joululaulut, Elina Rask-Litendahl, Tarja Alakörkkö,
Riikka Haapamäki.
09.12. klo 19 nuorten Kauneimmat Joululaulut,
Ari Jarva, Tarja Alakörkkö, Ilonlähde ja
nuorten bändi.
11.12. klo 15 lapsiperheiden Kauneimmat Joululaulut,
Sanna Kerola, Henna Väistö, Sanna KoivurantaVirtanen, Kirkkomuskarin lapset.
14.12. klo 19 saamenkieliset Kauneimmat Joululaulut,
Erva Niittyvuopio, Maie Kuusik, Kamarikuoro Ave.
16.12. klo 10 kehitysvammaisten Kauneimmat
Joululaulut, Terhi Ämmälä, Tarja Alakörkkö,
Iloiset Musikantit.
18.12. klo 14 englanninkieliset Kauneimmat
Joululaulut, Heini Kesti, Tarja Alakörkkö, Ilonlähde.
Klo 15-19 kryptassa joulutori, glögi- ja piparitarjoilu
sekä käsityömyynti.
18.12. klo 17 Mikko Reijonen, Ruusu Tervaskanto,
lapsikuoro Valonlähde.
18.12. klo 20 Elina Rask-Litendahl, Päivi Hintikka,
nuorten lauluryhmä.
20.12. klo 19 Anne Lehmus, Mauri Miettunen,
Tuomaskuoro.
21.12. klo 19 Pirita Bucht, Sanna Peltola,
Naiskuoro Vocaliisat.
22.12. klo 19 Tuomo Korteniemi, Maie Kuusik,
Rovaniemen kirkkokuoro.

Alakemijoki

07.12. klo 18.30 Leipeen kylätalolla,
Mirja-Liisa Lindström, Maie Kuusik.
11.12. klo 12 Kivitaipaleen koululla,
Mirja-Liisa Lindström, Päivi Hintikka, puurojuhla.
14.12. klo 18 Alakorkalon koululla,
Mirja-Liisa Lindström, Tarja Alakörkkö,
Saaren kuoro.
15.12. klo 18 Muurolan kappelissa,
Mirja-Liisa Lindström, Päivi Hintikka,
tyttökuoro Lumitähdet, glögit ja piparit.

Yläkemijoki

09.12. klo 18 Vanttausjärvellä Snowrallyringshallissa.
11.12. klo 15 Viirin kappelissa, Aki Hätinen,
Mauri Miettunen, alueen kuorot.
14.12. klo 18 Somosen kirkolla, Topi Litendahl,
Sanna Peltola, Ounasjoen kuorolaisia.
18.12. klo 18 Auttin kappelissa, Topi Litendahl,
Mauri Miettunen, alueen kuorot.
22.12. klo 18 Oikaraisen koululla, Topi Litendhal,
Tarja Alakörkkö.

Ounasvaara

11.12. klo 15 Ounasrinteen kappelissa koko perheen
joulujuhla ja Kauneimmat Joululaulut,
glögit ja piparit, Eeva-Liisa Jääskelä, Sanna Peltola.

Saaren-Nammankylät

10.12. klo 18 Norvajärven koululla, Topi Litendhal,
Päivi Hintikka.
11.12. klo 15 Misin koululla, Topi Litendahl,
Riikka Haapamäki.
11.12. klo 18 Aapakirkossa, Aki Hätinen, Aapakirkon
iltapäiväkerhon lapset, Henna Väistö ja
Sanna Koivuranta-Virtanen.
13.12. klo 18 Vikajärven koululla, Aki Hätinen,
Maie Kuusik.
17.12. klo 17 Perunkajärvellä, Topi Litendahl,
Tarja Alakörkkö,Putaan Pelimannit.
18.12. klo 15 Jouttikeron kappelissa, Topi Litendahl,
Henna Väistö, Sanna Koivuranta-Virtanen.
18.12. klo 15 Aapakirkossa, Elina Rask-Litendahl,
Mauri Miettunen, Saaren kuoro.

Keskikaupunki

13.12. klo 13 Lähteentien pirttillä,
Mirja-Liisa Lindström, Maie Kuusik,
Rovaniemen Mieslaulajat.
14.12. klo 18 Hotelli Aakenuksella, Reino Tikkinen,
Riikka Haapamäki, Mauri Miettunen, Tuomaskuoro.
15.12. klo 21 Pub Hemingway´s, Koskikatu 11,
Topi Litendahl, Riikka Haapamäki.
16.12. klo 13 srk-keskuksessa eläkeläisten Kauneimmat
Joululaulut, Kirsti Vuolo, Mauri Miettunen.
17.12. klo 11 Revontulikeskuksessa, Anne Lehmus,
Tarja Alakörkkö, Putaan Pelimannit.

Korkalovaara

13.12. klo 18 Ylikylän koululla, Noora Tikkala,
Riikka Haapamäki, Saaren Soittajien vaskikvartetti.
Tilaisuuden jälkeen on kahvio ja leivonnaisten myynti
5B:n luokkaretkirahastoon.
18.12. klo 13 kappelissa, Ilari Kinnunen, Päivi Hintikka,
nuorten lauluryhmä, Saaren Soittajien vaskikvartetti.

Ounasjoki

07.12. klo 18 Songan Kylätalolla, Noora Tikkala,
Sanna Peltola, Ounasjoen kuoro.
11.12. klo 11 Sinetän kappelissa, Karita Kaukonen,
Sanna Peltola, Ounasjoen kuoro. Glögitarjoilu.
20.12. klo 18 Lehtopirtillä, Ilari Kinnunen,
Päivi Hintikka, Saaren Soittajien vaskikvartetti.
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Zimbabwen isoäidit:

Luterilaisen kirkon isoäidit Zimbabwessa tarttuivat toimeen, kun
huomasivat yhteisössään lapsia,
jotka ovat jääneet ilman vanhempien huolenpitoa. Suomen Lähetysseura on tukenut isoäitien työtä.
Toivo pilkahtelee nyt jo monen
lapsen ja nuoren silmissä. Rouva
Dziva, eläkkeelle jäänyt opettaja
ja Gwain alueen päällikön vaimo,
huomasi aikoinaan, että yhteisössä
on lapsia, joilla ei ole huolehtivia
aikuisia, ei rahaa koulumaksuihin
ja ruokahuolto rempallaan.
Rouva Dziva ja hänen ystävänsä löivät viisaat päänsä yhteen.
He alkoivat tunnistaa näitä lapsia
keskuudestaan ja huolehtia heistä.
Lasten määrä on vuosien kuluessa kasvanut.
Vanhemmat eivät enää niin usein
kuole aidsiin, sillä tietoisuus sairaudesta on lisääntynyt ja lääkkeet
parantuneet ja yleistyneet, mutta
muita syitä lasten yksin jäämiseen
on tullut tilalle.
Zimbabwen kurja taloustilanne
pakottaa vanhemmat etsimään toimeentuloa joskus epätoivoisinkin
keinoin. Työtä lähdetään etsimään
naapurimaihin, Etelä-Afrikkaan tai
Botswanaan. Lapset jätetään isovanhempien hoiviin. Ajatuksena on
palata hakemaan lapset, kun elämä tasaantuu – tai ainakin lähettää rahaa kotiin. Harvoin se onnistuu. Isoäidit kantavat vastuun lasten
selviämisestä joskus vuosiakin, kun
vanhempien kujanjuoksu paremman toimeentulon perässä pitkittyy.
Isoäitien usko ja luottamus Jumalan johdatukseen on vaikuttavaa.
He ovat ruotsalaisen lähetyksen hedelmänä syntyneen luterilaisen kirkon aktiiveja. He elävät niin kuin
saarnaavat. He huolehtivat lapsista
ja ovat ylpeitä siitä, että lasten terveystilanne on hyvä ja henkilökohtaiseen hygieniaan sekä kotien siisteyteen on saatu parannusta.

Käytännön taitojakin opetellaan
Isoäidit huolehtivat noin 400 orvosta tai muuten haavoittuvassa
asemassa olevasta lapsesta. Isoäitiryhmiä on kaksitoista, kunkin
vastuulla 18–40 lasta. Huolenpito pitää sisällään fyysisten tarpei-

kuvat Elina Salminen

”Jokainen lapsi on meidän lapsemme”

Saara Kalaluka päällikkö Dzivan perheväen kanssa.
den tyydytyksen lisäksi psykososiaalisen tuen ja eväitä hengelliseen kasvuun.
Lapset saavat koulutarvikepaketin, apua koulumaksujen maksamiseen sekä isoäitien ompeleman koulupuvun. Ompelutalkoissa isommat lapset ovat mukana oppimassa. Isoäidit opettavat myös
neulomista ja muita kädentaitoja
sekä puutarhanhoitoa. Valmiit tuotteet, kuten sisal-kuidusta ommellut
kynnysmatot, otetaan omaan käyttöön tai myydään.
Lapsia opastetaan huolehtimaan
henkilökohtaisesta
hygieniasta,
ja yhdessä opetellaan keittotaitoja. Kuivuuden vuoksi viime vuosina on tarvittu myös ruoka-apua.
Lapsia on alettu neuvoa virallisten
dokumenttien, kuten vanhempien
kuolintodistusten, hankkimisessa
sekä yhteiskunnan tukien, muun
muassa koulumaksujen anomisessa. Isoisät opettavat metalli- ja
puutöitä. Lapset ovat muun muassa hitsanneet kolmijalkaisia tukia,
joiden varaan kattila voidaan tasapainottaa nuotiolla. Palavien pui-

Missio vai lähetystyö
– ihanko sama?
-seminaari Rovaniemellä su 15.1.2017
Aiheina muun muassa Ovatko kysymykset kirkon jäsenyyden mielekkyydestä ja seurakunnan yhteisöllisyydestä ajankohtaisia myös
sinun seurakunnassasi?
Mikä on seurakuntasi suhde ympäristöön ja globaaliin oikeudenmukaisuuteen?
Miten vieraanvaraisuus ja toisin
uskovien kohtaaminen onnistuu?
Suomen Lähetysseuran kumppanikirkkojen elämässä monet näistä
asioista ovat arkea. Lähetysseura
on laatinut yhdessä kumppaniensa kanssa uuden teologisen asiakirjan ”Elämään ja oikeudenmukaisuuteen”.

Entinen luokanopettaja Lydia Zhou, 66,
asuu 22-vuotiaan tyttärensä ja tämän
vauvan kanssa ja lisäksi hän huolehtii
kolmesta teini-ikäisestä orvosta. Hän
kiittää Lähetysseuraa, joka on mahdollistanut lasten koulunkäynnin ja padon
rakentamisen alueelle. ”Jos ei ole vettä,
ei voi viljellä. Silloin ei ole varaa koulumaksuihin, jolloin orvot turhautuvat ja
joutuvat huonoille teille.”

Mukana seminaarissa Suomen
Lähetysseurasta Kati Kemppainen, Satu Kantola, Riitta Sand/
berg ja Rolf Steffansson joka
myös saarnaa kirkossa kello 10 alkavassa messussa.
Klo 11.30 on lounas seurakuntakeskuksessa, seminaari alkaa klo
12 ja päätös tapahtumalle on klo
16.
Ilmoittautumiset
tarjoilujen
vuoksi 21.12. mennessä www.rovaniemenseurakunta.fi/ilmoittautumiset.
Jos et käytä tietokonetta, voit
soittaa 0400 365 878.

Kuivuus on piinannut Zimbabweakin viime vuosina ankarasti. Lähetysseura on antanut tänä vuonna pienen lisäavustuksen, 8 000 euroa, jotta isoäidit voisivat ostaa
maissia ennen seuraavan sadon valmistumista.
den varassa keikkuvat kattilat kaatuilevat helposti.
Yksi isoisä, herra Chikuni, opettaa vanhemmille pojille metallitöiden perusteita. Hänen haaveensa
on, että taidoille on käyttöä koulun
jälkeen: pojat voivat lähteä opiskelemaan lisää ja saada muodollisen

pätevyyden näissä kädentaidoissa.
Jos he jäävät kylään, he voivat
hyödyntää taitojaan elättämällä itsensä tilaustöillä.

Viranomaiset kiittävät
Gwain alueella lastensuojeluasioista vastaava viranomainen Rob-

son Bulabula Shumba on isoäitien
kontakti paikallishallintoon. Hänen
mukaansa hanke on tuonut alueelle paljon positiivista: isoäidit ovat
järjestäytyneet ja suunnittelevat
kehittämistoimia yhdessä ja järjestelmällisesti. Isoäideiltä Bulabulakin on oppinut, että ”jokainen lapsi
on meidän lapsemme”.
Hiv/aids on rikkonut paljon tässäkin yhteisössä. Sukupolvien luonnol
linen kierto on vääristynyt.
Bulabula on huolissaan myös lasten haavoittuvaisuudesta ja hyväksikäytöstä, jota helposti esiintyy, kun lapset ovat epätoivoisia
ja nälkäisiä. Jos ruokahuolto on
varmemmalla pohjalla, ei harkitsemattomiin tekoihin tarvitse ryhtyä.
Herra Bulabula puhuu useaan otteeseen siitä, että rakkaus ja kodin
huolenpito ovat kaiken lähtökohta. Suomalaisittain tässä ei ole mitään uutta, mutta näissä ympyröissä kannanotto on aika radikaali.
Saara Kalaluka

Joulu on taas...
…Riemuitkaa nyt. Lapsi on meille tänä yönä syntynyt. Tulkoon toivo kansoille maan, pääskööt
vangit vankilastaan. Uskon siemen nouskoon pintaan. Olkoon rauha loppumaton.
Joulu – Jeesuksen syntymäjuhla lähestyy. On
aika hiljentyä joulun sanoman äärelle. On aika
laulaa Kauneimpia joululauluja. Jeesus on Hän,
joka tuo toivon. Hän tuo henkisen ja hengellisen
vapauden. Hän tuo rauhan, jota maailma kipeästi kaipaa.
Jotta tämä kaikki tapahtuu, tarvitaan ihmisiä välittämään sanomaa toivosta ja vapaudesta. Tarvitaan ihmisiä kertomaan evankeliumia Jeesuksesta.
Tarvitaan ihmisiä välittämään rauhaa. Jotta tämä
kaikki on mahdollista, tarvitaan myös meidän rovaniemeläisten tukea lähetystyöntekijöille ja yhteistyökirkoille eri puolilla maailmaa.
Tule sinäkin mukaan tähän työhön. Kauneimmissa joululauluissa ja joulun ajan jumalanpalveluksissa kiertää kolehtihaavi, laita sinne kolikko
tai vaikka seteli ja ole mukana toivon, vapauden,
rauhan ja rakkauden asialla.

Jumala, Sinun omastasi me annamme. Sinun
lahjaasi me jaamme. Aamen.
Joulu on taas, kulkuset soi. Jossakin äiti lasta seimeen kapaloi. Tulkoon juhla todellinen. Tulkoon
Jeesus Herraksi sen. Tulkoon rakkaus ihmisrintaan, silloin joulu luonamme on.
Tulkoon joulu, san. P.Simojoki
Siunattua adventtia
Pirita Bucht
Lähetyssihteeri

Lähetysruutu
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Tunturitytön ja
tulenvirittäjän
matkassa

Reformaation
merkkivuoden teema:

Armoa 2017!

Salli Saulio on sukeltanut vanhempiensa kirjeenvaihtoon, päiväkirjoihin, perhealbumeihin, erinäisiin laatikoihin ja nyssyköihin. Hän on etsinyt,
löytänyt, koonnut ja lopulta kirjoittanut kirjan
äitinsä Esterin ja isänsä
Risto Saulion elämänpolusta.
Salli Saulio kuvaa, miten hänen vanhempiensa
elämänvaiheet ovat avartaneet myös hänen omia
ajatuksiaan.
Kirja kertoo siitä, mitä merkitsevät koti, perhe,
isänmaa, Jumalan luomistyö, elämän rajallisuus,
ystävyyssuhteet ja yhteydenpito. Se kertoo, mitä
luja luottamus Korkeimman johdatukseen tarkoittaa ja miten evankeliumin työ etenee uskovaisten ihmisten kautta.
Kirjassa kuvataan Ester ja Risto Saulion lapsuutta ja juuria, opiskeluaikaa ja aikaa silloin, kun kahden teologian opiskelijan tiet kohtasivat Helsingissä.
Se kuvaa myös elämänvaiheet Muurolassa, jossa Risto Saulio toimi pitkään Rovaniemen seurakunnan kappalaisena.
Kirja osoittaa, miten merkittävässä roolissa kirjeiden ja päiväkirjojen kirjoittaminen on ollut molempien elämässä ja miten he näissä kauniilla tavalla kuvaavat myös arkea ja heille tärkeitä asioita.
Runsas määrä kuvia antaa oman ilmeensä koko kirjalle.
Kirja on myynnissä Rovaniemen Rauhanyhdistyksellä:
www.rovaniemenrauhanyhdistys.fi.

Martti Luther julkaisi teesinsä 31.10.1517. Vuonna 2017 siitä tulee
kuluneeksi 500 vuotta.
Reformaation merkkivuotena muistetaan Lutherin käynnistämää
reformaatiota ja kirkkojen historiaa sekä reformaation merkitystä
Suomessa ja maailmalla. Samalla suuntaudutaan tähän päivään ja tulevaan. Menneisyyteen jäämällä unohdettaisiin reformaatio – ytimestä nouseva uudistuminen, joka on ollut
kirkossa jatkuvaa jo ennen Lutheria.
Merkkivuotta vietetään nimen
Armoa 2017! alla. Nimi viittaa
armoon käsitteenä, mutta
myös pyyntönä ja kehotuksena.
Reformaation
merkkivuonna Rovaniemien seurakunta saa tilaisuuden lähteä yhdessä muiden paikallisten toimijoiden kanssa kyselemään, mitä on hyvä elämä tänään ja tulevaisuudessa. Mistä
löydämme armon?
Merkkivuosi on ekumeeninen. Se valmistellaan ja vietetään yhdessä muiden
kristillisten kirkkojen kanssa. Merkkivuosi on globaali. Sitä vietetään maailmanlaajuisesti. Merkkivuosi on merkityksellinen koko
yhteiskunnalle.
Suomessa merkkivuoteen liittyy maan itsenäisyyden satavuotisjuhlinta.

lasten
joulukirkot
Ounasrinteen kappeli
ma 12.12. klo 10
Rovaniemen kirkko
ti 13.12. klo 10
Viirin kappeli
ti 13.12. klo 10
Korkalovaaran kappeli
to 15.12. klo 10
Sinetän kappeli
to 15.12. klo 10
Aapakirkko
pe 16.12. klo 10

Harriet Urponen

Tervetuloa koko perhe!
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Tukihenkilö apuna saattohoidossa
Saattohoidon tukihenkilöitä parantumattomasti sairaiden potilaiden ja heidän omaistensa tueksi on
tarjolla Rovaniemen seurakunnan
diakoniatyön ja sairaalasielunhoidon, kaupungin terveyskeskuksen
ja Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys
ry:n yhteistyöhankkeessa.

Millaista tuki on?
Tuki on maksutonta maallikkomaista vierellä kulkemista, elämäntarinoiden ja kokemusten jakamista.
Hän tuo omalla persoonallaan toivon
viestiä sanoin, elein ja ilmein olemalla sovitusti ja kiireettömästi potilaan
läsnä. Tukihenkilö noudattaa vaitioloa. Hän toimii vapaaehtoistyön periaattein noin kerran pari viikossa
tai sopimuksen mukaan. Potilaan läheiset voivat pyytää tukea hengähdys-taukojensa ajaksi sekä saada pienimuotoista saattaen vaihtaen tukea
läheisensä kuoleman jälkeen.

Missä tukihenkilöt toimivat?
Tukihenkilöt ovat

tavoitettavis-

Keskikaupungin

sa terveyskeskuksen osastolla A1,
tiistaisin kello 11.30–14, jolloin
potilaat ja omaiset voivat saada lisätietoa tukihenkilötoiminnan sisällöstä ja keskustella mieltä askarruttavista asioista. Tukihenkilö voi
toimia potilaan tukena hoitojaksoilla kaupungin terveyskeskuksen
eri osastoilla, LKS:ssa, palvelutaloissa sekä keskustan läheisyydessä potilaan kotona.

Vapaaehtoisten Joulujuhla
ma 19.12.2016 klo 18.00
Srk-keskuksen juhlasalissa
Ilmoittautuminen mahdollisine
allergioineen 13.12. mennessä:
anne.lehmus@evl.ﬁ, puh. 040 776 4678

Milloin pyynnön
voi tehdä?

Parantumattoman sairauden kohdatessa vapaaehtoistukea voi pyytää palliatiivisen eli oireenmukaisen hoidon sekä siihen sisältyvän
saattohoidon aikana.

93,4MHz

Mihin tukipyyntö tehdään?
Kaupungin terveyskeskuksessa palveluesimies Sirkka Peltola p. 040
7405 415, ottaa tukipyynnöt vastaan ja välittää tukihenkilöitä tukea
tarvitseville mahdollisuuksien mukaan. Ota rohkeasti yhteyttä.

Su klo 9.55-12
11.12., 18.12., 25.12., 1.1., 6.1., 8.1.

jouluallakka
ROVANIEMEN KIRKKO
Sunnuntaisin klo 10 messu kirkossa.
Tiistaisin klo 8.30 Aamun rukoushetki kirkon sakastissa.
Keskiviikkoisin klo 18 arki-illan ehtoollinen kirkossa.
Kirkko avoinna 8.1.2017 saakka klo 9-21.
08.12. klo 9

Kauneimmat Joululaulut,
Koulutuskuntayhtymä.
08.12. klo 19
Lapin Musiikkiopiston joulukonsertti.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 5€.
09.12. klo 15–18 Vaivaton vihkihetki.
09.12. klo 19
nuorten Kauneimmat Joululaulut.
10.12. klo 19
Trio Kuronen-Petrescun joulukonsertti.
Pääsylippu 15/10 €.
Jenni Kuronen, laulu, Marian Petrescu,
piano, Mihai Petrescu, kontrabasso.
11.12. klo 10
perhemessu. Käsityömyyjäiset lähetystyön
hyväksi perhemessun jälkeen srkkeskuksessa.
11.12. klo 15
lapsiperheiden Kauneimmat Joululaulut.
11.12. klo 18
Tuomasmessu.
12.12. klo 19
Seitakuoron joulukonsertti. Pääsylippu.
13.12. klo 10
lasten Joulukirkko (kerhot ja päiväkodit).
14.12. klo 19
saamenkieliset Kauneimmat Joululaulut.
16.12. klo 10–11 kehitysvammaisten Kauneimmat
Joululaulut.
16.12. klo 19
Lapin Sotilassoittokunnan kynttiläkonsertti,
kapellimestari Jaakko Nurila, solistina
Jukka Perko. Vapaa pääsy / ohjelma 10 €.
17.12. klo 18
Vocaliisat-naiskuoron joulukonsertti.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €.
18.12. klo 14
englanninkieliset Kauneimmat Joululaulut.
18.12. klo 17 ja 20 Kauneimmat Joululaulut.
19.12. klo 19
Joulun henki, Suvi Teräsniskan joulukonsertti. Pääsylippu 30 €.
20.12. klo 19
Kauneimmat Joululaulut.
21.12. klo 19
Kauneimmat Joululaulut.
22.12. klo 19
Kauneimmat Joululaulut.
23.12. klo 22 	
Lapin Lauluveikkojen ja Naiskuoro
LapinRuskan joulukonsertti, vapaa pääsy,
käsiohjelma 10 €.
24.12. klo 15
Jouluaaton perhekirkko.
24.12. klo 17
jouluhartaus.
24.12. klo 23
Jouluyön messu.
25.12. klo 7
Jouluaamun sanajumalanpalvelus.
25.12. klo 10
perhekirkko.
26.12. klo 10
Tapaninpäivän sanajumalanpalvelus.
26.12. klo 18
konsertti, kaksi musiikkilegendaa,
Eino Grön ja Iiro Rantala.
Pääsylippu alkaen 22.50 €.
31.12. klo 23
Uudenvuodenyön sanajumalanpalvelus.
01.01. klo 10
06.01. klo 10
08.01. klo 15

Uudenvuodenpäivän messu, radiointi YLE1.
Loppiaisen messu.
Jippii-kuoron konsertti.

Joululaulut.
15.12. klo 9.15 ja 10.15 Viirinkankaan kappelissa lasten
Joulukirkko (päiväkodit).
15.12. klo 18
srk-keskukessa Jumalan kohtaamisen ilta.
15.12. klo 21
Pub Hemingway´s, Koskikatu 11,
Kauneimmat Joululaulut.
16.12. klo 13
srk-keskuksessa eläkeläisten Kauneimmat
Joululaulut.
17.12. klo 11
Revontulikeskuksessa Kauneimmat
Joululaulut.
18.12. klo 15-19
kryptassa joulutori, glögi- ja piparitarjoilu
sekä käsityömyynti. Lähetystyö.
20.12. klo 12
päihde-, kriminaali- ja katulähetystyön
joulujuhla srk-keskuksessa.
21.12. klo 18
Miesten saunailta Norvajärvellä, lähtö
klo 17.45 srk-keskuksesta, Rauhankatu 70.
Isäntänä Kari Yliräisänen.
22.12. klo 19
Tavivaaran kappelissa Lauluyhtye Belcanton
joulukonsertti.
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.
24.12. klo 13, 14 ja 15 Viirinkankaan kappelissa aattohartaus.
24.12. klo 15
Tavivaaran kappelissa aattohartaus.
31.12. klo 13-15
kryptan Eelin huoneessa Rukouksen
iltapäivä.

KORKALOVAARA
10.12. klo 11–13

Kehollista rukousta ja ylistystä Hillakirkolla,
Hillapolku 9.
11.12. klo 13
kappelissa messu.
13.12. klo 18
Ylikylän koululla Kauneimmat Joululaulut.
14.12. klo 18–19.30 Donkkis Big Night Hillakirkolla,
Hillapolku 9.
15.12. klo 10
kappelissa lasten Joulukirkko (kerhot).
17.12.
Hillakirkolla, Hillapolku 9, israelilaista
kansantanssia.
klo 11–13 aikuiset ja klo 11-11.45
myös kouluikäiset lapset.
18.12. klo 13
kappelissa Kauneimmat Joululaulut.
24.12. klo 13
kappelissa jouluaaton perhekirkko.
25.12. klo 8
kappelissa joulukirkko.
01.01. klo 13
kappelissa Uudenvuodenpäivän messu.

OUNASJOKI
11.12. klo 11

Sinetän kappelissa Kauneimmat
Joululaulut.
15.12. klo 18–19.30 Sinetän kappelilla nuorten Donkkis.
16.12. klo 18
Meltauksen kappelissa Joulukonsertti,
Riikka Jalkanen, laulu,
Maie Kuusik, urut,piano. Vapaa pääsy.
20.12. klo 18
Lehtopirtillä Kauneimmat Joululaulut.
24.12. klo 11
Sinetän kappelissa jouluaaton perhekirkko.
24.12. klo 10
Meltauksen kappelissa jouluaaton
jumalanpalvelus.
24.12. klo 12
Maijasen kappelissa jouluaaton hartaus.
25.12. klo 10
Sinetän kappelissa joulukirkko.

KESKIKAUPUNKI
10.12. klo 17
11.12. klo 16
13.12. klo 13
13.12. klo 18 	
14.12. klo 18

srk-keskuksessa OMA-ilta.
Tavivaaran kappelissa Rovaniemen kansalaisopiston yksinlaulajien joulukonsertti.
Lähteentien pirttillä Kauneimmat
Joululaulut.
monikulttuurinen joulujuhla seurakuntakeskuksen juhlasalissa. Tarjolla joulupuuro
ja joulumusiikkia. Nuorten Lucia-kulkue.
Hotelli Aakenuksella Kauneimmat

OUNASVAARA
08.12. klo 9 ja 10
10.12. klo 18
11.12. klo 15
12.12. klo 10
13.12. klo 19

kappelissa lasten Joulukirkko (päiväkodit).
kappelissa nuorten Donkkis.
kappelissa koko perheen joulujuhla ja
Kauneimmat Joululaulut.
kappelissa lasten Joulukirkko (kerhot).
Naiskuoro Lapin Ruskan Lucianpäivän
konsertti, Nele Mourujärvi,
pipari- ja glögitarjoilu. Vapaa pääsy,

16.12. klo 18
18.12. klo 14
25.12. klo 15
01.01. klo 15
06.01. klo 15

ohjelma 10€.
kappelilla ”Hiljainen joululaulu”
joululaulu- ja runoilta, Mirja-Liisa Lindström,
Kati Kanto, Noora Siitonen.
Ounasvaara – Alakemijoki alueen yhteinen
joulujuhla
Muurolan kappelilla.
kappelissa joululaulujen kirkko.
kappelissa Uudenvuodenpäivän messu.
kappelissa loppiaisen joululaulujen kirkko.

ALAKEMIJOKI
09.12. klo 18
11.12. klo 10
11.12. klo 12
11.12. klo 18
14.12. klo 18
15.12. klo 18
18.12. klo 14
18.12. klo 18
24.12. klo 13
25.12. klo 10
25.12. klo 12
01.01. klo 10
06.01. klo 18

kappelissa varhaisnuorten Donkkis.
kappelissa messu.
Kivitaipaleen koululla Kauneimmat
Joululaulut.
Niilon laavulla jouluhartaus.
Alakorkalon koululla Kauneimmat
Joululaulut.
kappelissa Kauneimmat Joululaulut.
kappelissa ”Tulkoon joulu”, alueen yhteinen
joulujuhla ja puuro.
Paloniemen hautausmaalla jouluhartaus.
kappelissa perheiden jouluhartaus.
kappelissa jouluaamun jumalanpalvelus.
Kivitaipaleen koululla jouluaamun
jumalanpalvelus.
kappelissa Uudenvuodenpäivän messu.
Hirvaan koululla joululaulujen kirkko.

YLÄKEMIJOKI
09.12. klo 18
10.12. klo 16

11.12. klo 15
13.12. klo 10
14.12. klo 18
18.12. klo 18
22.12. klo 18
25.12. klo 10
25.12. klo 8

Vanttausjärvellä Kauneimmat Joululaulut
Snowrallyrings-hallissa.
Viirin kappelissa Trio Kuronen-Petrescun
joulukonsertti. Vapaa pääsy, käsiohjelma
10 €. Jenni Kuronen, laulu, Marian Petrescu,
piano, Mihai Petrescu, kontrabasso.
Viirin kappelissa Kauneimmat Joululaulut.
Viirin kappelissa Perhekerhon joulujuhla.
Somosen kirkolla Kauneimmat Joululaulut.
Auttin kappelissa Kauneimmat Joululaulut.
Oikaraisen koululla Kauneimmat
Joululaulut.
Auttin kappelissa messu.
Viirin kappelissa messu.

SAAREN-NAMMANKYLÄT
10.12. klo 18

Norvajärven koululla Kauneimmat
Joululaulut.
11.12. klo 15
Misin koululla Kauneimmat Joululaulut.
11.12. klo 18
Aapakirkossa Kauneimmat Joululaulut.
12.-15.12. klo 9/10 Aapakirkossa lasten joulukirkko.
13.12. klo 18
Vikajärven koululla Kauneimmat
Joululaulut.
15.12. klo 18
Aapakirkossa Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus.
16.12. klo 10
Aapakirkossa lasten Joulukirkko (kerhot).
17.12. klo 17
Perunkajärvellä Kauneimmat Joululaulut.
18.12. klo 15
Jouttikeron kappelissa Kauneimmat
Joululaulut.
18.12. klo 15
Aapakirkossa Kauneimmat Joululaulut.
24.12. klo 13
Aattohartaus Misin hautausmaa.
24.12. klo 15
Jouttikeron kappelissa aattohartaus.
25.12. klo 11
Aapakirkossa messu.
25.12. klo 13
Jouttikeron kappelissa messu.

