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18 Seitakuoron joulukonsertti kirkossa
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Valo loistaa pimeydessä
Lapsena joulun odotukseen liittyi jotain ihmeellistä. Odotuksen
aika tuntui pitkältä, mutta samalla
myös juhlavalta. Tutut adventtivirret virittivät mielen joulun odotukseen ja nostavat edelleen tunteet pintaan. Hoosianna ja Tiellä ken vaeltaa tuovat mieleen edelleen lämpimiä muistoja koulun adventtikirkoista. Adventtiaikana virsiä ja joululauluja kuulee soivan radiosta ja
toisinaan voi huomata niitä itsekin
hyräilevän, ympäristö on virittäytynyt Jeesus-lapsen syntymään. Kaupungilla voi nähdä seimi-asetelmia,
jouluvaloja ja muuta jouluun liittyvää. Kirkot täyttyvät seurakuntalaisista yhdessä laulamassa kauneimpia
joululauluja. Pimeään aikaan odotetaan Kristuksen valoa.
Kirkkaudesta, toivosta ja iankaikkisuudesta kertoo yksi kauneimmista joulun virsistä Maa on niin kaunis. Varsinkin sen ensimmäinen säkeistö muistuttaa näin itsenäisyyspäivää hiljattain juhlittuamme myös
sotiemme veteraanien urotöistä
maamme puolustajina: maa on niin
kaunis. Se muistuttaa myös siitä, että kaikki elämässämme on Jumalan
varassa, ja siitä, mitä kohti matkam-

Adventti, täynnä
odotusta ja iloa

Kuva KHY

”Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan”. ”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen.” ”Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka
Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli
täynnä armoa ja totuutta”. (Joh. 1:
9, 12, 14)
Valo loistaa pimeydessä, Kristus, Vapahtajamme. Nyt adventtiaikana odotamme Jeesuksen syntymää, valoa elämäämme. Sana
adventti tulee latinan sanasta adventus Domini eli Herran tuleminen. Jumala tulee keskellemme
pienessä pojassa seimessä elämään kanssamme ihmisen elämää, kaikki sen ilot, kivut, surut
ja murheet, toivon ja rakkauden.
Jeesus-lapsesta seimessä kasvoi
mies, joka otti kaikki syntimme
kantaakseen ristille ja antoi meille elämän. Niin suuri on Jumalan
rakkaus meitä kohtaan: hän haluaa
antaa meille armonsa ja iankaikkisen elämän, koska olemme hänen lapsiaan.

Uusi kirkkovuosi on alkanut. Riemullinen Hoosianna -hymni on jälleen kerran virittänyt mielemme joulun odotukseen.
Samalla sisimmästä on noussut nöyrä rukous ”oi auta, pelasta”. Takana on myös itsenäisyyspäivä. Sen jalona symbolina Siniristilippu on hulmunnut vapaana. Kansamme on
usein saanut yhtyä Runebergin opetukseen Saarijärven Paavon sanoin ”koettelee, vaan eipä hylkää Herra”.

Rovaniemen seurakunta ja Suomen kansa valmistautuvat

uuden johtajan valintaan. Presidenttiehdokkaamme ovat jo
tiedossa. Kirkkoherran viranhaku päättyy pian. On aika rukoukseen pyytäen, että saamme kansallemme arvojohtajan ja seurakunnallemme hengellisen paimenen.

Kirkkoneuvostomme on korostanut muutamia erityistarpeime käy uskossa Vapahtajaamme.
”Maa on niin kaunis, kirkas Luojan taivas, ihana on sielujen toiviotie.
Maailman kautta kuljemme laulain, taivasta kohti matka vie.”
Maija Konttinen
pastori

Viikon sana

Epäilysten hetki
Kun Johannes vankilassa kuuli Kristuksen teoista, hän lähetti opetuslapsensa kysymään:
”Oletko sinä se, jonka on määrä
tulla, vai pitääkö meidän odottaa toista?” Jeesus vastasi heille: ”Kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette:

”Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat, kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan ilosanoma. Autuas
se, joka ei minua torju.” (Matt
11).

Rukous

Herra Jeesus Kristus,
epäilysten hetkinä me kyselemme:
Oletko sinä maailman pelastaja?
Anna meidän kuulla vastauksesi
ja saada siitä voimaa ja rohkaisua.
Anna epäilysten haihtua,
vahvista uskoamme.
Kuule meitä, sinä, joka elät ja hallitset
Isän ja Pyhän Hengen kanssa
aina ja ikuisesti. Aamen.

Kirkonkynnys

Herätysliikkeet – hengellinen koti
Kotimaayhtiöiden SUOLA -lehdessä käsiteltiin mielenkiintoisella tavalla kirkon sisällä toimivia herätysliikkeitä. Lehden innostamana mietin omakohtaisia kokemuksiani liikkeistä. Lapsuuden kodissani ei kuuluttu mihinkään herätysliikkeeseen.
Kirkon arvoja kunnioitettiin ja kirkossa käytiin juhlapyhinä ja satunnaisesti muulloinkin. Pyrittiin elämään ”kunnolla”.
Uskon myötä kiinnostus vahvaan
sanomaan heräsi. Professori Osmo
Tiililän kirjat ja Urho Muroman puheet koskettivat. Molemmat kuuluivat ns. viidenteen herätysliikkeeseen.
Suomen Raamattuopiston lehti Elämään -lehti (ent. Herää valvomaan)
on miellyttänyt sen kirkkaan sanoman vuoksi. Minua ei ole häirinnyt
Raamattuopiston kanta naispappeuteen, vaikka se on toinen kuin omani. Kansan Raamattuseuran vilkkaan
toiminnan Pahtajan toimipisteessä
koin hyvänä. Mm. Naisten päiville Kelokappeliin tultiin eri puolilta
Lappia, minäkin joukossa mukana.
Heränneiden eli körttien sanoman toi lähelle nähdessäni Nilsiän
Aholan saaressa oopperan Viimei-

Pääkirjoitus

Hartaus

set kiusaukset, joka kertoo vahvan
körttijohtajan Paavo Ruotsalaisen
elämästä. Loppuvirsi Herraa hyvää kiittäkää näyttelijöiden ja yleisön yhdessä laulamana herkisti jokaisen läsnäolijan. Seppä Högmanin koskettavat sanat Paavo Ruotsalaiselle ”Yksi sinulta puuttuu, Kristuksen sisäinen tunteminen” vievät
jokaisen ahtaalle paikalle.
Lestadiolaisuuteen tutustuin lapsuuden kesinä sukulaisten luona
Turtolassa. Seuroissa käytiin myös
Ruotsin puolella. Setämme puoliso,
Aino-täti oli veljieni ja minun mielestä ”kaikkein uskovaisin” tuntemamme ihminen. Sittemmin Lestadiolaisuus on tullut tutummaksi
pappien saarnoissa Rovaniemellä.
Vanhoillislestadiolaiseen herätysliikkeeseen kuuluviin olen tutustunut vasta Rovaniemellä asuessani. Ensi kokemusten myötä ihmettelin heidän haluttomuuttaan puhua uskon asioista, vaikka itse olisi halunnut keskustella heidän kanssaan. Myös heidän toiset ulos rajaava uskonkäsitys on minulle ihmetyksen aihe. Hiljattain julkaistun Perintö -kirjan kautta sain kyllä elävän

kuvan herätysliikkeeseen kuuluvien
keskinäisestä rakkaudesta.
Uudet karismaattiset liikkeet ovat
vielä vieraita. Viime kesänä Rovaniemellä järjestettyjen Hengen Uudistuksen valtakunnallisten kesäjuhlien ohjelmaan osallistuminen avasi iloista ja ylistävää uskoa sisältä
päin. Juhlajumalanpalveluksessa
huomasin ylistäväni kädet ylös kohotettuina Jumalaa.
Herätysliikkeistä moni on löytänyt
ja varmaan vastakin löytää hengellisen kodin itselleen. Liikkeisiin kuulumatonkin voi löytää ravintoa hengelliseen kasvuunsa niiden perinteistä ja
sanomasta oman harkintansa jälkeen.
Yhteys kotiseurakuntaan on itselleni tärkeää, erityisesti raamattupiiri, jossa vuosikymmenten ajan
olemme voineet tutustua Raamatun
sanomaan. Ystävyys ja sisarellinen
rakkaus ovat oleellinen osa yhteisiä
kokoontumisiamme.
Toivon, että kirkon sisällä on tilaa
herätysliikkeille, jotka rikastuttavat
myös yhteistä seurakuntaelämää.
Raili Kerola
kirkkoneuvoston vpj

ta kirkkoherranviran täyttämisessä. Tämä on ollut tarpeen,
kun on kysymys eräästä kirkkomme suurimmasta seurakunnasta. Minusta nyt on tarpeellista pohtia, mikä on tärkeintä tässä nopeasti muuttuvassa ajassamme. Mitä liittyy siihen hyvään sanomaan, mitä Jeesus julisti täynnä Hengen
voimaa ensimmäisenä adventtina Nasaretin synagogassa?
Raamatun sanoma on otettava todesta. Nyt tarvitaan paimenia, jotka näkevät profeetallisin silmin kirkon työn ytimeen. On tärkeä tiedostaa olennaisin työssä. Luterilainen
usko kiinnittyy armonvälineinä vaikuttaviin sanaan ja sakramentteihin. Tähän liittyvänä tehtävänä on opettaa selkeästi, mitä tämä merkitsee käytännössä.
Ydin on evankeliumi, jota tulee julistaa kirkkaasti. Se on
kristillisen seurakunnan aarre ja lahja. Aikamme kaipaa vahvaa eettisyyttä, minkä tulee vaikuttaa sekä yksilöiden että
yhteisön toiminnassa. Aina uudistuvan kirkon lähtökohtana
säilyy evankeliumin tuoma perusta ja siunaus.
Paimenen tehtävänä on kehittää työyhteisössä luottamusta ja yhteistä tehtävää. Seurakunnassa ei pyritä yksilösuorituksiin vaan joukkuepeliin. Siihen sitoutuminen on tärkeä,
jolloin kasvaa vahva, yhteinen me-henki. On luonnollista, että tämä edellyttää paimenelta valmiutta jakamiseen, tukemiseen ja kannustamiseen.
Seurakunnassa sen laajalla työkentällä tarvitaan sillanrakentajia niin maallisten kuin hengellisten asioiden hoitamisessa. Kirkkoherralta odotetaan viisautta oman ”Jätkänkynttilän” syntymiseen sovitettaessa yhteen armovälineiden, hallinnon ja talouden asioita. Johtaja saa myös valmistautua yksinäiseen puurtamiseen, niin kuin Herrammekin joutui sen kokemaan monta kertaa.

Minulle messu on Jumalan kansan juhla. Se kirkastaa aidosti pyhän läsnäolon. Siihen liittyy inhimillistä lämpöä ja
kestävää iloa. Toivon, että saarna saa viestiä sanoman Raamatun ja kirkon uskon ytimestä. Sen mukaisesti syntinen
saa vastaanottaa armon lupauksen ja Jumalan lahjan. Ehtoollisessa tulemme osalliseksi siitä, mitä Jeesus on edestämme tehnyt. Se koskee niin pelastusta kuin parantumista.
Jumalan kansa saa viettää Elämän lähteen äärellä siunatuinta juhlaa silloin, kun Herran hengen johdattamana
messua valmistellaan ja sitä toteutetaan yhdessä suurella joukolla. Vastuun jakamiseen
ja yhdessä kasvamiseen liittyvät
työntekijöistä ja vapaaehtoisista
kasvavat rukous- ja palveluryhmät. Silloin messu hoitaa parhaiten arjessa ahertavia.

Vesa-Pekka Koivuranta
kirkkoherra
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Oulun Hiippakunnalle

Joulu palaa rakkaudesta

***
Katselen käsivarsillani pientä lasta, vastasyntynyttä. Siinä
hän on ruususuisena, mustatukkaisena ja pikisilmäisenä tuttavuutena. Uutena. Ihmeenä. Lapseni lapsena. Katselen ja
ihmettelen. Monet kysymykset tajunnassa virtaavat lävitseni. Elämän purot solisevat. Tunnen vastasyntyneen avuttomana painautuvan olkapäätäni vasten koko olemuksensa

keskellemme pienenä ihmisenä. Taivaan terveisinä. Hänen
ihmeellisyyttään saamme jälleen olla juhlimassa, ja sydänten
silmin käydä kohti Betlehemin tallia ja sen sisällä seimessä
uinuvaa Marian lasta. Kuva kutsuu meitä hiljentymään. Se
johdattaa meidät kuin vaivihkaa Jumalan salaisuuksien ytimeen, jossa läsnä on pelkistetty oleminen: rakkaus. Se avautuu vain pysähtymällä. Sinun tähtesi ja minun tähteni. Kiire
on kaukana, kun annat Jumalan tulla sinne, minne hän tahtoo: Olkapäätäsi vasten, lähelle sydämesi ääniä, täynnä luottamusta ja herkkää kiintymystä – juuri meihin. Pienen ihmisen olemus ei tahdo jättää sinua kylmäksi omien sisäisten
muuriesi vangiksi. Kun uskallat, voit kohdata lapsen katseen. Sen sanoma on tässä, olet Jumalan ajatuksista lähtenyt, sinä olet minun ja juuri sen tähden olen ihmiseksi tullut.
Monien rakastamassa jouluvirressä tämä kuva lauletaan
sydämiin:
”Nyt seimellesi seisahdan, oi Jeesus autuuteni.
Ja maahan asti kumarran, Herralle, luojalleni.
Sain elämäni, kaikkeni, sinulta synnyinlahjaksi.
Ne ota Jeesus vastaan.” Virsi 25:1

painolla. Pienet sormet harottavat ilmaan kuin jotain etsien.
Kohta edessäni on katse, joka vielä kuin unen verhon takaa
etsii läheistensä kasvoja. Elämä on aluillaan. Nuput aukeilevat. Läsnä on pienen ihmisen täydellinen riippuvuus toisesta. Kastepisara uuden elämän lehdellä taittuu koko elämän spektrin väreihin. Mitähän kaikkea uusi elämän matka
tuo tullessaan? Siunaan lapsen äänettömästi saatellen hänet
unen valtakuntaan.
Joulun lapsi on annettuna meille kaikille. Jumala on tullut

Kuva Jussi Vierimaa

Milloin havahduit viimeksi linnunlauluun? Milloin läheisen puron solina sai Sinut tuntemaan olosi keveältä ja keväiseltä? Milloin huomasit aamuauringon taittuvan kostealta
lehdeltä ja tunsit elämän sykkivän syvällä? Nämä ovat kysymyksiä, joiden tarkoitus on kuvien lailla saattaa meidät elämän peilin eteen. Taustalla piilee huoli siitä, että olemme tämän ajan ihmisinä kadottamassa tuntuman siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Kiire ei ole enää asioiden nopean kehityskulun määritelmä. Ei, se on diagnoosi sairaudesta, johon
aikamme on meidät saattanut.
Kiireestä on tullut monille – yhtä lailla nuorille ja vanhemmille – kuin kielteinen mantra, joka jyskyttää todellisuuttaan
jokapäiväiseen elämään ja saa meidät tuntemaan varsinaisen
olemassaolomme kaventumistaan kaventuvan. Sosiaalisesta mediasta ja sen kautta laajentuneista yhteyksistä on niistäkin merkkejä tiensä päähän tulemisesta. Kuka jaksaa loputonta yhteydenpitoa ja pintapuolistuvaa olemista? Sisäinen minä on nousemassa kapinaan, siinä onkin eräs tervehtymisemme edellytys.
Tunnettu kristillinen ajattelija onkin todennut vastaansanomattomasti: Kiire johtaa paatumukseen. Se on hengellinen ilmaus, mutta sellaisenaan koko elämää kattava todellisuuden määritys. Kiire johtaa sisäisen elämän näivettymiseen ja kapea-alaisuuteen. Pahinta on, jos Jumala-suhdekin
arkipäiväistyy, ja syntyy elämän perusäänten kuuluvuutta rajoittava katvealue.

Vapahtajan siunaamaa joulujuhlaa toivottaen,
Ylläksellä adventin alla 2011,

Samuel Salmi
Oulun hiippakunnan piispa

Adventtitunnelmia Kyprokselta
Oikeat, aidot palmunlehvät heiluivat Hoosianna-hymnin kaikuessa adventin aattona Agia Napan Skandinaavisessa kirkossa,
kun vietimme adventtimessua tässä kirkoksi sisustetussa entisessä
pankin toimitilassa. Aurinkoisena lauantai-iltapäivänä koolla oli
34 hengen seurakunta. Enimmäkseen osallistujat ovat 2-4 kuukautta saarella viettäviä talvituristeja.
Joukossa on myös jo monta vuosikymmentä Kyproksella eläneitä
suomalaisia.
Trumpetti soi, lehvät heiluivat,
sanaa kuunneltiin, yhdessä rukoiltiin ja ehtoollisen aterialle osal-

listuttiin Tuomasmessun tapaan.
Maa on niin kaunis, rakas laulu,
viimeistään avasi sydämiä ja kirvoitti kyyneleitä silmiin.
Kirkon ulkopuolella automme oli pysäköity appelsiinipuun
viereen, messun alkaessa aurinko paistoi vielä siniseltä taivaalta, mutta skandinaaviseen tapaan
sähkökynttelikkö ja paperitähdet
jäivät valaisemaan tummaa iltaa,
kun kirkkokahvien ja seurustelun
sekä loppusiivouksen jälkeen lähdimme 100 km mittaiselle kotimatkalle kohti Limassolia.
Täällä yksi jumalanpalvelus ei
ole pelkkä toimitus, vaan samalla

Agia Napassa valmistauduttiin adventtimessuun. Suntiona toimi Ulla.

hoituvat niin suntion tehtävät kuin
kirkkokahvien vapaaehtoisten tekijöidenkin vastaanotto. Eli olimme paikalla puolitoista tuntia ennen itse tilaisuutta.
Varsinainen adventti kului Limassolin ”pääkirkossamme”, Santa Katariinan juuri uudistuneessa valoisassa ja avarassa kirkossa, joka vuokrataan tunniksi messua varten. Täällä nousee arvoonsa
Rovaniemen seurakunnan monet
hienot tilat, joita voi käyttää tarpeen mukaan. Kuoroharjoituksetkin täällä hoituvat erään kuorolaisen kotona.
Soittimet ovat vaatimattomia,

pilliurkuja en ole nähnyt täällä yhdessäkään kirkossa. Huiluilla ja
trumpetilla sekä kitaralla on käyttöä täällä erityisen paljon.
Itsenäisyyspäivänä teemme retken Nikosiaan, jossa Suomen suurlähetystössä on kutsut kaikille mukaan haluaville suomalaisille. Ohjelmaosuudesta vastaavat turistityöntekijät. Sitten ovatkin vuorossa lauluillat hotelleissa ja Kauneimmat joululaulut eri puolilla
saarta, edellisten paikkakuntien lisäksi ainakin Pafoksessa.
Tuumasimme ajellessamme kesäisen kuivan luonnon keskellä,
mahtaako joulu tuntua täällä aidol-

ta, kun ei ole lunta eikä pakkasta.
Mutta täällähän juuri olemme aidossa ympäristössä, hyvin Israelin
kaltaisissa olosuhteissa.
Jukka Norvanto on kirjoittanut
kirjan Onnellisten saari, jossa hän
hienosti kuvaa Paavalin ja Barnabaan matkoja tällä saarella. Kun
kirjaa lukee, ei voi kuin ihmetellä
sitä paloa, joka näillä apostoleilla
on ollut aikanaan.
” Anna, Jeesus, Henkes valon
jälleen loistaa sieluumme, sytytellä uskon palon. Siunaa, Jeesus,
joulumme.”
Mauri ja Ulla Miettunen

Riemuitse tytär Siionin -laulu kaikui adventtina Santa Katariinan kirkossa
trumpetin sävelin.
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Kauneimmat Joululaulut

Rovaniemen kirkko
11.12. klo 15 Kuirinlahti,
Zambian Vocal Collection
14.12. klo 19 Ilari Kinnunen,
Saarenkylän sekakuoro
16.12. klo 10 kehitysvammaisten
Kauneimmat joululaulut,
Morikawa, Hilke, Veteläinen,
Iloiset Musikantit
16.12. klo 18 nuorten Kauneimmat joululaulut, Jarva
18.12. klo 14 Alanne, Seniorikuoro
18.12. klo 17 Ahtinen, AVE
18.12. klo 20 Koivuranta, Belcanto
21.12. klo 19 Korteniemi, Tuomaskuoro
22.12. klo 19 Valtonen, naiskuoro LapinRuska
Saaren-Nammankylät
17.12. klo 17 Perunkajärven koulu
18.12. klo 16 Misin Metsätorppa
18.12. klo 18 Aapakirkko, Valtonen
22.12. klo 18 Jouttikeron kappeli, Litendahl,
Tauno Savioja, Jouttikeron kuoro
Yläkemijoki
11.12. klo 18 Viirin kappeli, piparit ja glögit, Lindström,
Yläkemijoen srk-kuoro
14.12. klo 18 Somosen kirkko, piparit ja glögit,
Lindström
18.12. klo 18 Auttin kappeli, piparit ja glögit, Lindström,
Yläkemijoen srk-kuoro
Alakemijoki
08.12. klo 18 Ruikan erän talo, Ilari Kinnunen.
11.12. klo 12 Taipaleen koulu, puurojuhla, Ilari Kinnunen
18.12. klo 18 Muurolan kappeli, Kuirinlahti, lapsikuoro.
Klo 17.30 torttukahvit
Korkalovaara
11.12. klo 15 Ylikylän koulu, Rantala
16.12. klo 18 Vaaranlammen koulu, Rantala,
Liisa Savioja, Seniori- ja Kappelikuoro,
oppilaiden ohjelmaa
Ounasvaara
20.12. klo 18 kappeli, Jääskelä,
Rovaniemen mieslaulajat
Ounasjoki
16.12. klo 18 Maijasen kappeli, Tepsa
18.12. klo 16 Meltauksen kappeli, Tepsa
18.12. klo 18 Sinetän kappeli, Tepsa

Kauneimmat joululaulut
käynnistyvät huomenna 8.12.
K

auneimpia joululauluja on
laulettu Suomen seurakunnissa jo kohta neljäkymmentä vuotta. Suomen Lähetysseuran vuonna 1973 hiljaista 3. adventtisunnuntaita varten ideoimasta joululaulutapahtumasta on kasvanut ilmiö, joka saa kirkot pullistelemaan
ihmisistä. Rovaniemellä oli viime
vuonna noin 7000 laulajaa ja koko
maassa yli miljoona osallistujaa.
Myös ulkomailla asuvat suomalaiset kokoontuvat innokkaasti laulamaan yhdessä. Kauneimmat joululaulut ovatkin nimenomaan yhteislaulutilaisuuksia, joissa kaikki
uskaltavat laulaa.
Rovaniemellä Kauneimmat
joululaulut käynnistyvät torstaina 8.12. Ruikan Erän toimitalolla. Sunnuntaina 11.12. on jo neljä tilaisuutta: Rovaniemen kirkossa, Ylikylän koululla, Viirin kappelissa ja Taipaleen koululla.

Vanhat rakkaat laulut
Suomen Lähetysseura on lähettänyt seurakuntiin yli 800 000 joululauluvihkosta. Laulutilaisuuksissa kootaan kolehti joko seurakunnan

Oma radiokanava netissä
Uutta tänä vuonna on Kauneimmat

joululaulut -nettiradiokanava, joka käynnistyy ensimmäisenä adventtina 27.11. Radiokanava löytyy osoitteesta: www.kauneimmatjoululaulut.fi.
Siellä voi kuunnella Kauneimpia
joululauluja viimeisten 40 vuoden
ajalta aina 27.12. asti.
Sivuilla voi myös äänestää oman
suosikkilaulunsa.

Joululaulut kaikuvat
Jouluradiossa 104,4 mhz

Jouluradio_logo_Rovaniemi.pdf
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ouluradio kuuluu viidettä kertaa
Rovaniemen seudulla. Käynnistys oli ensimmäisenä adventtisunnuntaina 27. 11. Joulumusiikki soi
tänä vuonna Tapaninpäivään saakka. Sisällöstä vastaa Toivontuottajat, joka on Helsingin, Espoon ja
Vantaan ev.lut. seurakuntien mediatoimitus. Rovaniemelle Jouluradion
kustantaa Rovaniemen seurakunta.
Jouluradiosta on kasvanut puolivaltakunnallinen kanava, jota
kuunnellaan internetin kautta myös
ulkomailla. Viime vuonna Jouluradiolla oli 250 000 kuuntelijaa ja lisäksi noin 150 000 nettikuuntelijaa
kaikkiaan 118 maasta.
Rovaniemellä Jouluradiota voi
kuunnella FM-taajuudella 104,4
MHz ja kaapelissa 104,7 MHz (TeliaSonera).

Kauneimmat joululaulut
nettikanavalla
”ON HIENOA OLLA TÄYSKYMPPI!”
Aapakirkolla juhlittiin 10-synttäreitä marraskuun lopulla.
Onnittelut vielä kaikille, jotka ovat syntyneet vuonna 2001 ja
täyttävät tänä vuonna 10 vuotta. Jee!

omalle nimikkotyölle Suomen Lähetysseuran kautta tai Lähetysseuran joulukeräykselle, jonka tuotto tänä vuonna käytetään kehitysmaiden
perheiden hyväksi. Viime vuoden
kolehdit tuottivat yli 580 000 euroa.
Vihkosen sivuilta löytyvät tuttuun ja turvalliseen tapaan ne kaikkein rakkaimmat ja perinteisimmät
joululaulut. Pientä kierrätystä valikoimassa on vuosittain. Suomalaisilla on hyvin vankat mielipiteet
siitä, mitkä laulut vihkosta on ehdottomasti löydyttävä joka vuosi.
Niinpä mukana ovat takuuvarmasti
Varpunen jouluaamuna, Sydämeeni joulun teen ja Sylvian joululaulu. 24 laulun joukossa ainoa nyt
ensimmäistä kertaa vihkossa oleva on norjalaista alkuperää oleva
Loistaa, jonka suomalaiset sanat
ovat Anna-Mari Kaskisen käsialaa.
Ensi vuonna Kauneimpia joululauluja lauletaan 40. kerran ja juhlavuoden kunniaksi on jo ajateltu
tehtävän vähän tavallista laajempi vihkonen.

Viime vuoden tapaan netissä jatkaa perheen pienimmille suunnattu
Pikku jouluradio. Lisäksi Suomen
Lähetysseuran kanssa on yhteistyönä toteutettu Kauneimmat jou-

lulaulut -nettiradiokanava. Kaikki
radiot löytyvät tutusta osoitteesta
www.jouluradio.fi.
Jouluradiolla on myös iPhonesovellus, jonka käyttäjät voivat ladata iTunesin AppStoresta. Myös
Android-puhelimiin on ladattavissa oma sovellus Jouluradiosta.

Luvassa perinteisiä ja
harvinaisuuksia
Jouluradion musiikki saa uutta ilmettä, kun kanavan uutena musiikkipäällikkönä aloittaa Mika Saarelainen, joka on tunnettu ääni Ylen
radiokanavilta ja tuttu myös Ylen
Aamu-tv:stä.
Kukapa ei olisi riemuissaan?
Onhan joulu vuoden ykkösjuhla,
ja siihen liittyy jokaisella valtavasti tunteita. Olen iloinen siitä, että saan olla tarjoamassa kuuntelijoillemme tuhdin annoksen perinteisiä joululauluja, mutta ajattelin
heittää mukaan myös mausteeksi
harvinaisia sovituksia tutuista melodioista ja muutaman yllätyksenkin, Saarelainen kertoo.
Tämän vuoden musiikkivalikoi-
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man voisi kiteyttää yhteen sanaan eli
laatuun. Koska lähetys on pääosin
juontamatonta joulumusiikkivirtaa,
haluan, että vain paras tavoittaa kuulijamme, toteaa Mika Saarelainen.

Joulutoiveet joka lauantai
Joululaulutoiveet on ohjelmistossa tänäkin vuonna joka lauantai.
Lisäksi toivemusiikkia soitetaan
myös jouluaattona aamupäivällä.
Jouluradion erikoisuutena on
torstaina 22.12. parin tunnin suora lähetys joululahjavalvojaisista,
missä lahjojen käärimisen ohella
tavataan tunnettuja vieraita. Mukaan on lupautunut Helsingin piispa Irja Askola.
Lisätietoja: www.jouluradio.fi
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Kaakkois-Aasian luonnonkatastrofi koettelee
kovin kourin Thaimaata – miljoonat kärsivät
na hehtaaria viljeysmaata on veden alla ja miljoonat ihmiset ovat
joutuneet jättämään veden alle jääneen kotinsa sekä menettäneet koko omaisuutensa. Kaiken kaikkiaan arvioidaan ainakin yhdeksän
miljoonan ihmisen kärsivän tulvan
aiheuttamista välittömistä tuhoista.
Kuva: Leena Helle

onsuunisateiden runsaus ja
ilmaston lämpeneminen ovat
aikaansaaneet harvinaisen vedenpaisumuksen lähes koko Thaimaassa. Yhteensä 62 Thaimaan76
läänistä on tulvan kourissa. Lähes
tuhat on kuollut tulva-aaltoihin tai
saanut sähköiskun. Kolme miljoo-

Suuret kuorma-ja rekka-autot vievät paketit ja jakajat avustuskohteisiin, josta
sitten rantaudutaan perille veneillä ja kahlaten. Mutta mikä parasta kaiken
murheen keskellä; kaunis ja värikäs pitää olla ja hymyä pitää jakaa jokaiselle!

Don Muangin kansinvälinen
lentokenttä Bangkokissa suljettiin 25. lokakuuta. Valtion koulujen ja yliopistojen alkamisajankohtaa siirrettiin kahdella viikolla. Luterilaisen kirkkomme teologinen koulutuskeskus Luther seminaari seurasi muita oppilaitoksia ja
siirsi niin ikään lukukauden alkua
viikolla – sitten kahdella ja lopulta,
muiden oppilaitosten tapaan, ensi vuoden alkuun asti. Johtokunnan tekemä päätös oli raskas, mutta välttämätön.
Opiskelijat siirrettiin eri puolille Thaimaata palvelemaan seurakuntiin ja jatkamaan samalla käytännön työharjoittelua.
Bangkokissa on satanut kaatamalla. Samanaikaisesti kirkollamme valmistaudutaan yhä uusiin
suuriin avustusoperaatioihin, joissa tulvan vuoksi kärsiville jaetaan
lääkkeitä, puhdasta vettä ja kuivaruokaa. Avustus viedään perille joko veneillä tai kahlaten.
Kaksi rovastikuntaa ja Bangkokin kahdeksan luterilaista seurakuntaa sekä kaikki lähetystyöntekijät osallistuvat operaatioon, johon ovat katastrofiapua antaneet

Norja, Suomi, Singapore, Japani
sekä useat yksityiset lahjoittajat
Kirkon työ ja rakkauden evankeliumi on siirtynyt nyt puheista käytäntöön. Pakkaustalkoot pidetään
kirkossa, josta rukoillen ja siunausta matkaan pyytäen lähdetään,
tätä nykyä lähes päivittäin, jaka-

maan avustusta. Thaimaalaiseen
tapaan yhteisöllisyyttä ja kaunettua
ei unohdeta hädässäkään: Kaikilla
on tietysti turkoosin värinen T-paita päällään ja Thai -hymy tallella.
Lilja Kinnunen-Riipinen, johtaja
Luther seminaari, Bangkok

Kuva: Leena Helle

M

Luterilaisen kirkkomme jäsenet avustusmatkalla toisen kristillisen seminaarin
oppilasasuntolaan. Pakettien perille saaminen on vaarallista ja vaativaa työtä kahlattaessa kainalon korkeudelle ulottuvassa tulvavedessä.

Ruokaa, terveyttä
ja koulutusta
Joulukeräyksellä pyritään edistämään ruokaturvaa, koulutusta, toimeentulomahdollisuuksia, terveydenhoitoa ja tietoisuutta hivistä
ja aidsista, orpojen, vanhusten ja
vammaisten hoivaa ja kirkkojen
perhetyötä.

Hintaesimerkkejä Etiopiasta
5 e 20 lukutaidon oppikirjaa
10 e 6 m kangasta ja lankoja käsityöhankkeeseen
20 e 6 kanaa
30 e lammas
Kuva Regina Hantikainen

”Minulla on kutsu palvella naisia.
Maaseudun naiset ovat eläneet pitkään alistetussa asemassa, eivätkä ole oppineet arvostamaan itseään. Opetan naisia ymmärtämään
oman arvonsa Jumalan luomina ihmisinä. Näin heidän omanarvontuntonsa kasvaa ja he alkavat huolehtia perheestäänkin paremmin”,
kertoo Mekane Yesus -kirkon Metun hiippakunnan naistyönsihteeri
Niqatwa Anbasse.
Suomen Lähetysseuran vuoden 2011 joulukeräyksellä tuetaan eri puolilla maailmaa tehtävää työtä perheiden hyvinvoinnin
ja elinolosuhteiden parantamiseksi. Erityistä huomiota kiinnitetään naisten asemaan, sillä naisten toimeentulo- ja koulutusmahdollisuuksien lisääntymisellä on
suuri merkitys koko perheen hyvinvoinnille. Yksi joulukeräyksen kohteista on Etiopiassa tehtävä naistyö.

Kirkon naistyö nostaa
naisten itseluottamusta
”Naistyömme tavoitteena on tuoda toivoa ja uskoa naisten elämään, auttaa heitä löytämään
omat lahjansa, joilla he voivat
palvella Jumalaa ja lähimmäisiään. Rohkaisemme heitä kehittämään itseään ja perheittensä elämää, jakamaan toisillekin sitä tietoa, mitä he saavat hiippakunnan
järjestämillä erilaisilla kursseilla, kuten lukuryhmissä ja ravitsemuskursseilla. Rohkaisemme
heitä myös luopumaan kulttuurinsa vahingollisista tavoista ja
muuttamaan elämäänsä terveellisempään suuntaan”, kertoo pitkään Metun hiippakunnassa naistyötä tehnyt Regina Hantikainen.

60 e ravitsemus- ja terveydenhoitokurssi 15 naiselle
80 e opettaja aikuisten lukutaitoluokkaan vuodeksi

Voit lahjoittaa
Joulukeräykseen voi lahjoittaa pankissa tilille 800014161130 (viestiksi JOU11, IBAN:
FI3880001400161130, BIC: DABAFIHH), lähettämällä tekstiviesti JOULU5 (5 e) tai JOULU10 (10
e) numeroon 16160, soittamalla
numeroon 0600 01515 (15,07 € +
pvm) tai netissä www.mission.fi/
joulukerays

Monilla työpaikoilla, virastoissa ja
laitoksissa halutaan myös hiljentyä tuttujen joululaulujen ja jouluun johdattavan sanoman äärellä. Muutamat yritykset ovat tuoneet väkensä kirkkoon yhteiseen
jouluhetkeen. Tällaisissa hetkistä
jos mistä voidaan sanoa, että seurakunta on jalkautunut sanomansa kanssa.
Muutamat organisaatiot sopivat
jouluhartauksista jo vuotta aiemmin, kun ollaan koolla kynttilöiden, glögin, pipareiden ja joululaulujen tunnelmissa. Ylensä pyynnöt
tulevat joulukuun alkupäivinä.

Kelassa hartauksia 15 vuotta
Lapin vakuutuspiirin johtaja Arto
Rautio kertoo tuoneensa jouluhartausperinteen Rovaniemen Kelan
toimistoon entisestä työpaikastaan
Ylitorniolta 15 vuotta sitten. Saarenkylän toimipisteessä jouluhartaudet aloitettiin sen perustamisvuonna 2000. Henkilökunta suhtautui myönteisesti mahdollisuuteen hiljentyä työpaikalla joulun
alla.
– Asia otettiin heti omaksi, sen
jälkeen tilaisuus on järjestetty vuosittain. Kokoontuminen on koettu
mukavan tunnelmalliseksi. Työyhteisön jouluhartaus auttaa valmistautumaan ja rauhoittumaan jouluun, Arto Rautio summaa oman
työyhteisönsä kokemuksia.

Kahvihetki joulun sanoman
äärellä

Tyttöpiirien
ohjaajien
kurssi Algen rovastikunnassa.

Kirkkoherra Vesa-Pekka Koivurannan mukaan papit tulevat mielellään toimittamaan jouluhartauksia
työpaikoille. Monilta työpaikoilta
on oltu yhteydessä tuttuun pappiin,
jota on pyydetty pitämään jouluhartaus esimerkiksi työpaikan päiväkahvihetkessä. Toiveen hartaudesta

Kuva KHY

Työpaikan jouluhartaus
Lähetysseuran joulukeräys
auttaa kehitysmaiden perheitä valmistaa jouluun

Kaupungintalon jouluvalot.
voi jättää myös kirkkoherranvirastoon, Koivuranta rohkaisee.
– Työpaikan yhteinen jouluhartaus on koettu erilaisena, ilon täyttämänä toinen toisensa kohtaamisena kuin mitä muutoin on mahdollista vuoden varrella arkisen
ahertamisen keskellä. Evankeliumi
synnyttää ison ilon tänäänkin kuten kerran tapahtui eräällä työpaikalla enkelten julistaessa riemuiten suurta iloa.
– Jouluhartaus voi johtaa myös
muihin luonteviin työpaikkayhteyksiin tutun papin myötä, Koivuranta arvioi jouluhetkien merkitystä.

Kymmeniä jouluisia hetkiä
Adventinaika ja joulun lähestyminen on yksi suuri sesonkiaika seurakunnan elämässä. Ensimmäisen adventtisunnuntain alla koulut
suuntautuvat kohti joulua adventtihartauksilla ja –jumalanpalveluksilla. Toisen adventtisunnuntain
tienoossa käynnistyvät Kauneimmat Joululaulut. Monien seurakunnallisten toiminta- ja kokoontumisryhmien syyskausi päättyy
joulu- ja puurojuhlahetkiin. Kaiken kaikkiaan seurakunnan työntekijät vierailevat joulukuulla kymmenissä kohteissa 25 joululaulutilaisuuden lisäksi.
KHY
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– Jos häpeän juuriin päästään käsiksi,
se voidaan hoitaa, professori Paavo Kettunen rohkaisee.
Hän selvittää sielua kalvavan häpeän
salattua olemusta teoksessaan Kätketty ja vaiettu – Suomalainen hengellinen
häpeä.

Ansioton armo on kauhistus
moralistille
Syyllisyydestä kärsivä kaipaa anteeksiantoa teoistaan, mutta häpeään takertunut janoaa yhteyttä toisiin ihmisiin ja Jumalaan.
Häpeän ja armon ulottuvuus on
jäänyt sielunhoidossa ja terapiassa
syyllisyyden ja anteeksiannon käsittelyn jalkoihin.
– Anteeksianto ei pure syvään
riittämättömyyden tunteeseen ja
kipuun, jota häpeän leimaama ihminen kokee. Se on sama kuin sanoisi ”saat anteeksi sen, että olet
olemassa”.
Kokemus armosta voi olla parantava ja elämää mullistava. Häpeästä kärsivä tuntee vihdoin tulevansa hyväksytyksi sellaisenaan.
– Armo selättää häpeän, ei löytämällä meissä olevat huomaamattomat aarteet, vaan yksinkertaisesti ottamalla vastaan koko minuutemme. Hyväksytyksi tuleminen on kokonaisvaltaista, ikuista
ja koko olemassaolomme syvyyteen ulottuvaa.
Paradoksaalista on, että hyväksytyksi tulemisen yrityksissään
loppuun asti uupunut ihminen voi
tulla hyväksytyksi, kun hän luopuu
yrittämästä ansaita itse hyväksyntää suorituksillaan.
– Hyväksytyksi tuleminen riippumatta siitä, olemmeko hyväksymisen ”arvoisia” vai emme, on aina ollut kauhistus moraalinvartijoille ja jyrkille moralisteille, Kettunen napauttaa.
Ihminen on aina vajavainen ja

monessa suhteessa mittoja täyttämätön. Välillä Jumala ja toiset ihmiset ovat häneltä kadoksissa. Armo merkitsee sitä, että hän on tällöinkin ”tallessa” Jumalan luona,
Hänen rakkautensa ympäröimänä.

Seksuaalisuus ja hengellisyys
häpeäherkintä
Lannistavat elämäntilanteet ja
-vaiheet, alistavat ihmiset ja yhteisöt voivat vahvistaa jo varhaislapsuudessa syntyvää, häpeään perustuvaa identiteettiä.
Jos omat vanhemmat eivät arvosta itseään, asenne siirtyy helposti lapseen. Kodin tunnekylmyys nakertaa perustaa itsetunnolta.
– Rakastavassa ilmapiirissä kasvanut lapsi pystyy kohtaamaan
helpommin häpeän kokemukset ja
tuntemaan, että hänellä on tilaa käsitellä häpeäänsä.
Suuri osa suomalaisten häpeästä liittyy seksuaalisuuteen. Monen
jumalasuhdettakin turmelee tunne
oman seksuaalisuuden virheellisestä toteuttamista, jota joutuu jatkuvasti pyytelemään anteeksi.
Mies kokee häpeää, ellei kykene täyttämään maskuliinisen alfauroksen mittoja. Naiselle tuottaa
vaikeuksia yhdistää odotuksia madonnaäidistä ja seksuaaliolennosta.
– Seksuaali- ja jumalasuhteissa ihminen on herkimmillään ja
haavoittuvimmillaan. Millä muilla elämänalueilla voi kokea tulevansa niin täydellisesti hyväksytyksi tai hylätyksi kuin ollessaan
paljaana toisen ihmisen tai Jumalan edessä?
– Jos ihminen joutuu kieltämään
tai kätkemään seksuaalisuutensa tai hengellisyytensä, tapahtuu
– tekisi mieleni sanoa – rikos ihmisyyttä vastaan, Paavo Kettunen
kritisoi.

Kosminen urkkija tai
turvallinen ihmistuntija
Kirkkoa tavataan syyttää suomalaisten syyllistämisestä. Paavo
Kettusen mielestä syyllisyys ja
häpeä kuuluvat ihmisen kokemusmaailmaan ihan ilman kirkkoakin.
On toki myös alistavia, autoritaarisia ja hengellistä väkivaltaa
harjoittavia uskonyhteisöjä. Ne
tuottavat nöyryyttävillä normeillaan, yhteisöstä ulossulkemisen
uhalla, hengellistä häpeää.
Tervehenkinen uskonnollinen
yhteisö, joka antaa tilaa epäonnistua ja olla häpeissään, auttaa jäseniään selviämään taakoistaan.
Ongelmia saattaa tosin syntyä
myös siinä, miten yksilö tulkitsee
yhteisön käyttämää uskonnollista kieltä.
– Kun virressä veisataan ”minä
vaivainen oon, mato matkamies
maan”, toinen kokee sen lohdutuksena: minäkin saan olla vaivai-

Kuva Paavo Kettusen arkisto

T

unnetko itsesi mitättömäksi surkimukseksi toisten
ihmisten ja Jumalankin
edessä? Punasteletko, hikoiletko ja vapisetko seurassa, höpötätkö hermostuneena tai lamaannutko tyystin? Kätketkö hauraan
sisikuntasi esittämällä häpeämätöntä tai paatunutta kyynikkoa?
Saatat kärsiä syvästä häpeästä.
– Ihminen, jolla on häpeälle perustuva identiteetti, uskoo olevansa niin arvoton, riittämätön ja puutteellinen, että häntä on mahdotonta rakastaa tai hyväksyä. Häpeään
liittyy halu vajota maan alle.
– Piiloutumiseen kuluu valtavasti voimavaroja, sanoo Itä-Suomen
yliopiston käytännöllisen teologian professori Paavo Kettunen.
Kätkettyä ja vaiettua häpeää helpommin näkyvät sen seurausilmiöt. Jos niihin tarjotaan vain lääkehoitoa, häpeän syy voi jäädä tunnistamatta, Kettunen huomauttaa.
Häpeää nimitetään usein erheellisesti syyllisyydeksi. Ero on siinä, että syyllisyys koskee jotakin
vääräksi koettua toimintaa. ”Seis,
se mitä olet tekemässä, on väärin!”
Epäterve häpeä koskee koko
persoonaa. ”Seis, sinusta ei ole
mihinkään!”

Kuva Eastpress / Seppo JJ Sirkka

Armo selättää häpeän

Tutkimus tuotti
armon opettajan
Professori Paavo Kettusen
ja hänen tutkimusryhmänsä
monivuotinen työ suomalaisen häpeän hahmottamisessa
kiteytyy perinpohjaisesti aihetta käsittelevässä kirjassa
Kätketty ja vaiettu (Kirjapaja 2011).
Lukuisat tapauskertomukset havainnollistavat hienosti tekstiä, jossa häpeästään
kertoneiden kipeät elämänkysymykset ja syvällinen teologinen näkemys kohtaavat
harvinaislaatuisella tavalla.
Kettusesta on tässä tutkimustyönsä huipentumassa sukeutunut varsinainen armon
opettaja, Doctor gratiae. Prosessin edellinen merkkipaalu
oli Suomalainen rippi (Kirjapaja 1998).
Sielunhoidon, teologian,
psykoterapian ja psykologian löytöjen saattaminen hedelmälliseen vuorovaikutukseen alkoi jo väitöskirjassa
Ihmisolemuksen ongelma ja
olemassaolon vaikeus (STKS
1990).

– Häpeää nimitetään usein erheellisesti syyllisyydeksi. Ero on siinä, että syyllisyys
koskee jotakin vääräksi koettua toimintaa. Epäterve häpeä koskee koko
persoonaa, Paavo Kettunen toteaa.
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Rauhallista Joulua
ja Siunausta vuodelle 2012.
nen ja syntinen. Toinen kokee saman syytöksenä.
Kettunen antaa toisen esimerkin
psalmista 139: ”Herra, sinä olet
minut tutkinut... perin pohjin sinä
tunnet minun tekemiseni.”
– Toinen kokee tämän pelottavana. On kiusallista, että Jumala näkee kaiken. Hänelle Jumala on urkkija. Toinen kokee turvallisena sen,
että on Joku, joka näkee ja tuntee
täysin juuri hänet.

Kiitämme lämpimästi kaikkia kävijöitä,
kyläväkeä, vierailijoita, talkoolaisia, vapaaehtoisia sekä
lahjoittajia osallisuudestanne toimintaamme kuluneen
vuoden aikana.
Helmikammarin toiminta on joulutauolla
16.12.2011–8.1.2012.
Aloitamme ma 9.1.2012 klo 10 alkaen uusilla aikatauluilla:
Helmikammari avoinna ma, ti, ke, ja to klo 10–14.
Tervetuloa vanhat ja uudet kyläilijät ja
vapaaehtoiset!
Helmikammari, Diakoniatyö,
Rovaniemen seurakunta.
Pohjolankatu 4, käynti torin puolelta.
Tied. Riitta Pitkänen 0400 476 472.

Onko katse hellä vai ylenkatse
Tutkijana ja pappina Paavo Kettunen tietää, että ihmisen perustarve – ja häpeästä kärsivän peruspelko – on tulla nähdyksi.
– Olennaista on, millaisen katseen ihminen kokee saavansa vastaansa. Katse voi olla ylenkatse.
Se voi olla torjuva, poiskääntyvä,
tuomitseva, tyhjä tai alistava. Se
voi olla myös hellä.
Kun Pietari kohtasi kieltämänsä Jeesuksen, katse aiheutti ensin
häpeää: Pietari kääntyi pois ja itki.
– Mutta Pietari sai Jeesukselta
myös armahtavan katseen, jonka
jälkeen hän pystyi kohtaamaan häpeänsä. Häpeä muuttui syyllisyydeksi siitä, mitä Pietari oli tehnyt,
eikä hän jäänyt lamaannuttavan
häpeän valtaan.
Jeesuksen katseen kohtaaminen
synnytti ristin ryövärissäkin kokemuksen, ettei hänen tarvinnut enää
hävetä olemassaoloaan, jonka saattoi jättää itsensä Jumalan käsiin.

Herra tuntee syvän häpeän

Voinko kestää sen, että Jumala näkee minut? Vai onko vapauttavaa, että saan
katsoa silmiin Häntä, joka tajuaa kaiken? Paavo Kettusen mukaan syyllisen ja
häpeissään olevan ihmisen paras paikka on Jeesuksen silmien edessä.

Ystävistä ja
yhteisöstä apua
Häpeästä kärsivää auttaa se,
että toinen ihminen tai jokin yhteisö kulkee hyväksyen hänen
rinnallaan. Se ilmentää armon
kokemusta.
– Häpeän juuret ovat kokemuksessa ulkopuolelle jäämisestä. Kaikilla meillä on näitä kokemuksia ja kaikupohjaa ymmärtää toisten häpeää.
Häpeästä kärsivälle on apua siitä, kun hän saa olla ystävien ja
Jumalan kanssa vuorovaikutuksessa, jossa ei tarvitse leikkiä
täydellistä.
– Ystävyys ei ole kuitenkaan
hoitosuhde. Ystävyyttä ei kannata vaarantaa liikaa sillä, että siitä tulee suhde, jossa toinen on
auttaja ja toinen autettu, Paavo
Kettunen neuvoo.

Jos toinen väsyy auttajan rooliin ja alkaa vältellä, häpeästä
kärsivä saa taas todistusaineistoa
siitä, että hän on kelpaamaton.
Seurakunnissa ei useinkaan
uskalleta olla hengellisesti vajaita. Hengellisyyden mitta nostetaan niin korkealle, että seurakuntalaisten ja työntekijöiden
on esitettävä vahvoja.
– Hengellisen perfektionismin
ilmapiirissä hävettävien asioiden käsittelylle – heikkoudelle,
kyselylle, epäilylle ja uuden etsimiselle – ei ole tilaa.
– On tärkeää, että kirkossa puhutaan ihanteista, mutta myös
raadollinen reaalitodellisuus on
kohdattava. Häpeästä kärsivälle
on oltava tilaa armahtavaan vuorovaikutukseen.

Häpeä on vahvasti läsnä myös Jeesuksen elämäntarinassa. Moni läheisistä ystävistä petti tai hylkäsi.
Ristiinnaulitseminen liki alastomana, kidutuksineen kaikkineen,
edusti äärimmäistä julkista nöyryytystä. Siihen liittyi myös hengellinen
häpäisy: ”Puuhun ripustettu on Jumalan kiroama” (5. Moos. 21).
Paavo Kettusen mukaan häpeä on
pohjimmiltaan epäluottamusta Jumalan ja elämän hyvyyteen, siihen,
että Jumala on kanssamme kärsimysten keskellä. Hengellinen häpeä
on armon kokemuksen puutetta.
Jeesus jakoi ihmisten epäonnistumisen, tappion ja masennuksen kokemuksen totaalisesti. Hän
huusi ristillä: ”Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?” Se on
häpeän perustunne.
– Tämän tunnustamisen täytyi
olla todella hävettävää miehelle,
joka oli pannut koko elämänsä likoon sen puolesta, että Jumala on
läsnä hänen kauttaan.
Psykologian kielellä sanottuna Jumala sisällytti ja sulatti ristin häpeässä itseensä koko ihmiskunnan häpeän ja Jumalasta erossa olemisen kokemuksen. Hän otti
kantaakseen sen kaiken.
– Kun Golgatalla näytti, että kaikki päättyi häpeään ja epätoivoon, pääsiäisaamu oli vastaus
Jeesuksen huutoon. Jumala paljasti sittenkin toisenlaiset kasvonsa ja
oli sitoutunut tähän häväistyyn ihmiseen. Häpeäkuoleman jälkeen
koitti uusi elämä.
Ristinkuoleman teologiset ja psykologiset seuraukset eivät ole vähäiset. On turvallista tietää, että Jeesus
tuntee omakohtaisesti, mistä puhutaan, kun hän kulkee tänään häpeästä ja nöyryytyksistä kärsivien rinnalla.
Janne Villa

10.12. klo 11

Monikulttuurinen
joulujuhla
Ounasrinteen kappelissa
Hartaus ja joululauluja,
joulun ajan ruokia ja lopuksi
jouluaskartelua.
Kaikki tervetuloa!

KATULÄHETYSTYÖ
OVATKO PÄIHTEET ONGELMASI?
ÄLÄ JÄÄ YKSIN.

Katulähetysillat maanantaisin klo 18
srk-kodin takkahuoneessa, Rauhankatu 70 G.
JOULUJUHLA JA JOULUATERIA
tiistaina 20.12. klo 12
seurakuntakeskuksen juhlasalissa, Rauhankatu 70.
Sisäänkäynti Yliopistonkadulta.
Tervetuloa yhteiseen juhlaan ja jouluaterialle.
Tiedustelut Sinikka Vilén 040-7345914
SIUNATTUA JOULUNODOTUSTA

Hääyö
Vaivaton vihkihetki kirkossa.
Vuonna 2012 neljä kertaa:
pe 30.3. klo 16 alkaen
pe 29.6. klo 16 alkaen
pe 7.9. klo 16 alkaen
ke 12.12.12. klo 12 alkaen
- Kuulutukset eli avioliiton esteiden tutkinnasta
todistus vähintään 7 vrk aikaisemmin
- Vihkiajan voi varata 15 min välein
- Mahdollisuus myös yhteisvihkimiseen
Ajanvaraus kirkkoherranvirastosta p. 3355 200.
Lisätietoja vihkimisestä rovasti Tuomo Korteniemi
p. 040 8232 338 tai tuomo.korteniemi@evl.fi

Rukoustyö
Rukouspalvelua
Sampokeskuksessa joulukuussa
lauantaisin klo 11–13, toinen kerros.
Rukousvartioon
ilmoittautumiset Mirja Mäntymäelle, puh.344063.
Jumalan kohtaamisen ilta srk-kodin yläsalissa
Viimeisen kerran 19.12. klo 18.30
Ma 12.12. ei iltaa. Kevätkausi 2012 alkaa 9.1.
Helinä Sundelin ja tiimi. Kaikille avoin ilta.
Rukouksen lähde - iltapäivä Rovaniemen puolesta
lauantaina 21.1. klo 13–15.30 kryptassa. Ylistystä,
opetusta, rukousta. Liisa Alanne.

Pääsky

8

elsingin emeritus piispa Eero Huovinen on jouluihmisiä.
Hän rakastaa juhlaan liittyviä traditioita eikä väsy joulun sanoman
tutkiskeluun. Piispa painottaa, että
sukupolvien yli ulottuvissa kristillisissä perinteissä on väkevää voimaa.
– Me tiedämme Itä-Euroopasta,
kuinka helposti kulttuuriperinteet
katkaistaan ja miten vaikea niitä
on uudestaan aloittaa.

Siihen aikaan
”Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana.”
Näin Eero Huovinen tottui kuulemaan jouluevankeliumin. Sanat
jäivät soimaan pojan sielun pohjalle niin kuin lapsena opitut hengelliset laulut soivat sydämessä koko
elämän ajan.
– Kuulun sukupolveen, jolle ei
ole ollut helppoa siirtyä uuteen
raamatunkäännökseen. Muistissa
muhivat vanhat sanonnat, sellaisetkin, joilla ei itse asian kannalta ole suurta eroa. Kyreniuksesta
on vaikeaa siirtyä Quiriniukseen,
Huovinen tunnustaa.
Pappina mies tottui toki käyttämään uutta käännöstä. Jouluevankeliumikin käynnistyi sujuvasti
uuteen virtaviivaiseen tyyliin: ”Siihen aikaan antoi keisari Augustus
käskyn…”
Mutta kotosalla aaton juhlapöydässä Huovisen perheen muutoin
moderni tytär on halunnut pitäytyä perinteisessä versiossa. Se on
sopinut vallan mainiosti myös isän
pirtaan.

Ikuinen ilo
pitkien itkujen keskelle
Luukkaan jouluevankeliumi on Eero Huoviselle Raamatun rakkaimpia tekstejä. Kymmenisen vuotta sitten hän kirjoitti sen pohjalta tekstin syvämerkityksiä ja joulun sanomaa loistavasti valaisevan
teoksen Pitkä ilo (WSOY).
– Yhä uudelleen häkellyn siitä, miten rikas tämä jouluevankeliumi on. Joskus tuntuu, että siinä on sanottu kaikki, mikä kristillisessä uskossa on tärkeää. Luukkaan sanat eivät milloinkaan tunnu loppuun kalutuilta. Usein löydän samasta kohdasta uusia vivahteita, rikkauksia, joiden ohi olen aiemmin kulkenut.
Varhaisvuosiltaan Huovinen
muistaa, kuinka vanhemmat varoittivat lapsiaan sananlaskulla: itku pitkästä ilosta. Sen uhkaus katkaisi riemut liian aikaisin. Jossakin vaiheessa Eero oivalsi, että
jouluevankeliumin sanoma on toinen, peräti päinvastainen: pitkä ilo
pitkien itkujen keskelle.
– Joulu osoittaa ja lahjoittaa ilon.
Se ei tosin aina poista ihmisen itkua, mutta tuo surujen sekaan oikean ilon. Joulun ilo on pitkä silläkin tavalla, että sen vaikutus ulottuu iankaikkisuuteen asti.
Itkujen keskellä on vaikeaa
luottaa ilon kestävyyteen, piispa
myöntää. Käsityskykymme vajavaisuus ja uskomme heikkous eivät kuitenkaan estä Jumalaa toteuttamasta joulun sanomaan liittyviä
suuria lupauksia.
– Koko maallisen elämämme ajan joulun ilo on vain alka-

vaa iloa. Keskeytymätön ja lopullinen ilo on todellisuutta vasta sitten, kun pääsemme Jumalan luo
taivaaseen, Eero Huovinen uskoo.
Joulu muistuttaakin, ettei elämä
riipu siitä, kuinka minä tänään menestyn, edistyn uralla, onnistun uskossa tai miten minä näinä päivinä
pärjään moraalissa.

Pieni lapsi mullistaa
maailmanhistorian
Jouluevankeliumi kertoo, mikä on
Jeesuksen syntymän maailmanhistoriallinen merkitys. Tämä on kaikille kristityille selvää. Käsitykset
evankeliumeissa kuvattujen tapahtumien historiallisuudesta sen sijaan vaihtelevat.
– Historiantutkijat tietävät, että
ajanlaskumme pettää muutamalla
vuodella. Jeesus syntyi etuajassa,
todennäköisesti jo muutamia vuosia ennen oletettua ajankohtaa, ehkä 2 eKr. tai 4 eKr.
– Kahden tuhannen vuoden
päästä on somaa, että vuosilukujen keksijät ovat osuneet näinkin
lähelle. Itse asian kannalta ajoituksen tarkkuus on riittävä, Eero Huovinen toteaa.
Hänen mielestään nykyihmisen
ei pidä liian usein kuvitella, että
vain meidän aikanamme tapahtuu
jotakin olennaista ja ratkaisevaa.
– New Yorkin terrori-iskun jälkeen sanottiin, ettei maailma ole
enää entisensä. Päähuomion kiinnittäminen oman ajan merkitykseen tekee ihmisestä levottoman
ja hätäilevän. Kaikki tuntuu riippuvan juuri nyt tehtävistä ratkaisuista.
– Jouluevankeliumin viesti on
toinen. Käänne tapahtui jo ”siihen
aikaan”, ja siitä lähtien ihmiskunnan historiassa on – kaiken kauhean keskellä – ihmetelty, kumarrettu seimen lasta ja laulettu kiitoslauluja Jumalalle ja hänen hyvyydelleen.
– ”Siihen aikaan” antaa mielekkyyden omalle ajallemme. Menneisyys on täynnä syyllisyyttä ja
häpeää. Takana on kuitenkin myös
joulun ilo, joka kannattelee kaikkea. Sen varassa uskaltaa katsoa
taakseen ja sitten myös eteenpäin.
”Se aika” antaa merkillistä levollisuutta ja voimaa.

Enemmän kuin
epähistoriallinen legenda
Olennaista on siis se, että Jeesus
eli ennen minua, syntyi ja kuoli
minua varten. Sekä maailmanhistorian että kunkin kristityn oman
elämänhistorian kannalta ratkaisevimmat käänteet tapahtuivat kauan sitten Betlehemin pahnoilla –
ja Golgatalla.
Eero Huovinen tähdentää, että kertomus Kristuksen syntymästä on enemmän kuin satu, tarina,
myytti tai epähistoriallinen legenda. Tiedämme historiallisesta Jeesuksesta enemmän ja varmemmin
kuin monista muista tuon ajan henkilöistä.
– Uuteen testamenttiin tallennettujen kuvien värit on maalattu
vetoavasti, tapahtumien ääriviivat
on vedetty vahvalla kädellä. Historiallinen ydin on kuitenkin uskon perustaksi riittävän luja, piispa kiteyttää.
Hän huomauttaa, että Luukas oli
historioitsija, oman aikansa mittapuiden mukaan. Evankeliumikirjat eivät kuitenkaan ole samanlais-

Jouluevankeliumin ilosanoma on koskettavaa. Lasten joulukuvaelma Rovaniemen kirkossa 2005.
ta historiankirjoitusta kuin nykytutkimus.
– Meillä ei ole pöytäkirjoja eikä raportteja Jeesuksen syntymästä: muistiinpanot on kirjattu vuosikymmeniä tapahtumien jälkeen.
Evankeliumit ovat ensi sijassa
saarnaa. Luukas pikemminkin vakuuttaa kuin todistaa. Yksityiskohdat eivät aina täsmää, mutta ne onkin valjastettu isomman asian palvelukseen.

Kuva Eastpress / Seppo JJ Sirkka

H

Kuva KHY

Piispa Eero Huovisen pitkä jouluilo

Näin sydämeeni
Betlehemin joulun teen

– Joulu ei ole suoritusjuhla. Se on ollut
valmis ennen minua ja ennen minun
valmistelujani. Jo ”siihen aikaan”, josta
vuosilukumme vasta alkavat, Jumala oli
hyvä. Jo ”siihen aikaan” hän lähetti ainoan
Poikansa ihmiseksi, muistuttaa Eero
Huovinen.

Toissa joulun alla lehdissä oli mielipidekirjoituksia, joissa ateistit
vaativat, että koulujen, päiväkotien ja firmojen joulujuhlista poistettaisiin ”ylimääräinen kristillinen aines”. Kaikkien katsomuksien edustajat voisivat tällöin juhlia
joulua iloisesti yhdessä vaikkapa
tonttulauluin ja -leikein.
Betlehemin pahnoilla tapahtuneeseen syntymän ihmeeseen syvästi eläytynyt ja Jumalan ihmiseksi tulemisesta vuodesta toiseen
vaikuttunut piispa näkee, että ilman historiallista pohjaa joulusta
tulee pelkkä omien mielentilojemme heijastuma tai toiveuni.
Jos vietämme vain oman ”sydä-

memme joulun” ilman Betlehemiä,
silloin joulu on omien elämystemme ja toiveittemme varassa oleva
juhla. Itse keksittyä joulua voi toki kehittää kulloistenkin tarpeitten
mukaan, mutta juuret puuttuvat,
jolloin joulu menettää aidon aiheensa. Se kadottaa sekä historiallisen että jumalallisen alkuperänsä.
– Mutta ei pelkkä Betlehemin
joulukaan riitä. Emme jaksa elää
vain ulkonaisen tiedon varassa, että 2000 vuotta sitten tapahtui jotakin. Tarvitsemme myös omaan sydämeemme tulevan joulun.
– Kassu Halosen ja Vexi Salmen
hitti vie mennessään. Sisimmässä
svengaa, kun laulan: ”Näin sydämeeni joulun teen.” Mitä voisin
enempää toivoa kuin että ”mieleen
hiljaiseen taas Jeesus-lapsi syntyy
uudelleen”.
Pelkkä Betlehemin joulu tai sydämen joulu ovat siis yksistään liian hataralla pohjalla.
– Tarvitaan kaksi joulua, ensin
Betlehemin joulu ja sitten sydämen
joulu, tässä järjestyksessä.

Janne Villa
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Poimintoja Pitkästä ilosta
✶ Betelehem

Moni arvelee, ettei tarvitse Jumalansa
kanssa mitään paikkoja eikä rakennuksia, saati laitoksia. Metsä on minun kirkkoni. Luonnossa kohtaan Jumalani. Sydän riittää.
Uskon kuitenkin, että oikea usko sitoutuu paikkaan ja aikaan. Ei ole kristinuskoa ilman paikkaa eikä Betlehemiä. Pelkkä sydämen joulu on liian hataralla pohjalla. Tarvitaan kaksi joulua, ensin Betlehemin joulu ja sitten sydämen joulu, tässä järjestyksessä.

✶ Maria

Uskontunnustuksessa Kristus on päähenkilö ennen Mariaa. Uskon pääkohta kohdistuu Jeesukseen Kristukseen, Jumalan
Poikaan. Maria tulee esiin vasta Jeesukseen liitetyssä relatiivilauseessa:
”joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi
neitsyt Mariasta”.
Uusi suomalainen Katekismus on halunnut olla pidättyväinen neitsyt Mariasta puhuessaan. Jumalan ihmeistä ei pidä
sanoa liian paljon. ”Järjelle ymmärrettävällä tavalla on mahdotonta selittää. miten Jumala tuli ihmiseksi. Jumala kätkeytyminen vähäiseen ja arkiseen on käsittämätön ihme, jonka vain usko voi nähdä ja
ymmärtää.”

✶ Synnytys

Kristityille Marian synnyttämisen aika on
armon alkamisen aika. ... Jumalan ajat eivät ole ihmisen määrättävissä. Armo ei ole
ihmisen otettavissa eikä aikataulutettavissa. Armo on puhdas lahja.
Vaikka armon aika on käsittämätön, se
on iloista aikaa. ... Ihmiset pääsevät vieraantuneisuudestaan, syyllisyydestään ja
kuoleman kahleista. Paholainen on pantu
viralta. ... Ilo alkaa.
Marian synnyttämisen johdosta on
miestenkin syytä ryhdistäytyä joulun viettoon, kunnioittaa Jumalan äitiä — ja muitakin naisia.

✶ Poika

Siihen aikaan ...
Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli 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.
Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen: ”Nyt Betlehemiin! Siellä me näemme sen, mitä on tapahtunut, sen, minkä Herra meille ilmoitti.” He lähtivät kiireesti ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä.
Tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille oli lapsesta sanottu. Kaikki, jotka kuulivat
paimenten sanat, olivat ihmeissään. Mutta Maria kätki sydämeensä kaiken, mitä oli tapahtunut, ja tutkisteli sitä.
Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet.
Kaikki oli juuri niin kuin heille oli sanottu. (Luukas 2)

Poika, jota jouluna juhlimme, on Marian
poika, ainoa toivomme.
Poika on lahja. ... Joulun Poika on Jumalan rakkaus meille. Joulun Poika on Jumala itse meidän keskellämme. Nimi Jeesus tarkoittaa suomeksi: ”Herra pelastaa”.
Poika ei syntynyt käskijäksi, ei Moosekseksi, ei komentajaksi, ei kasvattajaksi,
vaan Vapahtajaksi. ...
Joulun Poika ei tee miehistä naisia arvokkaampia. Jumalan Pojalla ei voida
puolustaa maskuliinisia asenteita. Marian
poika ei ole kannanotto sukupuolten väliseen arvokilpailuun. Korkeintaan Poika
voi olla kriittinen muistutus meille miehille; älkäämme vedotko Poikaan oman asemamme pönkittämiseksi.

✶ Kapalot

Luther piti lujasti kiinni kapaloista ja Jeesuksen syntymän tavallisuudesta. Silti hän
uskaltaa ajatella ja nähdä kapaloissa syvemmänkin merkityksen, vertauskuvan:
»Kapalovaatteet ovat tietenkin Pyhä Raamattu, johon kristillinen totuus on käärittynä. Enkeli siis täydellä syyllä sanoo kapalovaatteita merkiksi, josta Kristus tunnetaan.
Lutherin ajatus on, että me emme voi
löytää paljasta Kristusta, siis jumalallista
kuningasta. Kristus voidaan kohdata vain
käärittynä, ihmiseksi tulleena Jeesuksena.
Kristus voidaan löytää vain hänestä kertovien, aistittavien merkkien ja kuvien välityksellä, korvin kuultavassa sanassa ja silmin nähtävissä sakramenteissa. Armo tavoittaa ihmisen vain välineiden eli armonvälineiden kautta.

✶ Seimi

Vastasyntyneeltä Jumalan Pojalta puuttuu
majapaikka. Elämänsä ensi hetkistä alkaen hän on tilaton, osaton, syrjitty. Maa-

ilman Vapahtaja syntyy pieneen kylään,
huomaamattomasti, kunnioituksesta osattomana, vailla sijaa.
Onko Jumalan toiminta juuri tällaista?
Kunnian kuningas tulee kunniattomuuden keskelle. Hallitsijoiden hallitsija syntyy halpaan ja halveksittuun asemaan. Pyhä Jumala ilmaisee itsensä pahan keskellä. Korkea Kaikkivaltias tulee ilmeiseksi
alhaisuudessa, Vapahtaja näyttäytyy vähäisyydessä.
Jumalaa pitää siis etsiä alhaalta, ei ylhäältä, ei sieltä, missä on valtaa ja mahtia,
ei sieltä, missä on taitoa ja tietoa, ei sieltä,
missä ollaan hurskaita ja hyviä.
Joulun Jeesus tulee eläinsuojaan, luolaan, talliin, alakertaan, kapaloihin, seimeen. Hänen kunniansa tulee ilmi kunniattomuudessa. Hänen merkityksensä tulee ilmi mitättömyydessä. Hänen herruutensa näyttäytyy heinien keskellä.

✶ Paimenet

Tavallisina työmiehinä paimenet olivat
ammattimiehiä. Silloisen sosiaalisen luokkajaon mukaan he olivat kedon köyhää väkeä, vähäteltyjä, hitaita ja hikisiä.
Joulu tulee tavallisten ihmisten luokse. Jeesus ei syntynyt Jerusalemissa eikä
hänen syntymäänsä ilmoitettu ensin ruhtinaille. Jumala ei etsi sellaisia, jotka olisivat ulkonaisesti edustavia tai uskonnollisesti sopivia. Joulu tulee itsensä tavanomaisiksi tuntevien ihmisten luo, Jos siis
tunnet itsesi harmaaksi ja juhlattomaksi,
voit olettaa, että joulu ja Jumala ovat kiinnostuneet tulemaan luoksesi.

✶ Enkelit

Enkelin ensimmäiset sanat paimenille ovat
”älkää pelätkö”. Tuntuu aivan kuin enkelillä olisi luontainen kyky aistia, mikä on
ihmisen suurin tarve ja hätä. Luther puhuu
»enkelin esipuheesta»
Kun me kuulemme saman esipuheen,
voimme olla vakuuttuneita siitä, että Jumala tuntee kaikki pelot. Jumala tietää
myös sen, että hän itse aiheuttaa kaikkein
syvimpiä pelkoja.
Itsetyytyväiset ja itseriittoiset eivät tarvitse enkelin joulusaarnaa. Lutherin mielestä ne, jotka panevat toivonsa taalareihin
ja liikevoittoon, muotitakkeihin ja lurjusteluihin, eivät kaipaa enkelin kehotusta.
Se kuuluu epävarmoille ja sisimmässään
turvattomille.

✶ Ilo

Se ”suuri ilo”, josta enkeli kertoo, on olemassa jo ennen kuin yksikään paimen tai
ihminen siitä kuulee. Tämä ilo ei ole sisäsyntyinen inhimillinen ominaisuus. ”Suuri ilo”on se lapsi, joka on syntynyt. Järjestys on tärkeä: ensin lapsi, sitten ilo, ensin
Jumala, sitten usko.
Kaikki ilo ei ole yhtä kuin Kristus, mutta Kristus on aina myös ilo. Jokainen ilo ei
ole Jumalasta, mutta Jumala on aina ilon
aihe ja ilon lähde.
Juuri sen vuoksi, että Jumala on ilo, ilo
alkaa vaikuttaa myös meihin ja meissä. Jos
ilo olisi vain mielentila, sitä pitäisi jatkuvasti ylläpitää. harjoittaa ja kehittää. Mutta koska Jumala itse on ilo, sen varaan —
tai oikeammin hänen varaansa — voi heittäytyä. Ilo ei ole teko vaan lahja.
Ihmisen ilo on katkelmallista ja vajavaista. Puhtaimpaankin iloon sekoittuu
tummia värejä. Suurinkin ilo loppuu kesken. Pakonomaisesti hymyilevät uskovaiset voivat olla luotaantyöntäviä. Kun Paavali kehottaa kristittyjä olemaan aina iloisia, hän samalla antaa osoitteen ilon syylle: ”Iloitkaa aina Herrassa! Sanon vielä
kerran: iloitkaa!” (Fil. 4;4.)
Joulun ilo ei ole eikä saa olla pakkoiloa. Vaikka Jumala tuntee surun aiheemme, hän ei aina poista niitä. Mutta kestävän ja pitkän ilonaiheen kuulemme enkelin suusta: ”Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle.”
Lähde Eero Huovinen, Pitkä Ilo, 2002.
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Kevät 2012

Nuorisotyö
ilmoittaa

ISOSKOULUTUSLEIRIT NORVAJÄRVELLÄ
20.–22.01. Isosleiri I
10.–12.02. Isosleiri II
Molempiin max 40. Ilm. 29.11. alkaen.
ITUKOULUTSLEIRIT NORVAJÄRVELLÄ
23.–25.03. Ituleiri I
20.–22.04. Ituleiri II
04.–06.05. Ituleiri III
Kaikkiin max 50. Ilm. 07.02. alkaen.

Nuorten messu
kirkossa 9.12. klo 18.
Nuorten kauneimmat joululaulut kirkossa 16.12. klo 18.

LEIRIT RIPPIKOULUN KÄYNEILLE
itukoulutusleirien tarkempi info Pääskyssä
1/2012. Ilmoittautuminen alkaa 7.2.

Kevät 20
1
srk-piirit 2

05.–06.03. Ritarileiri 1–3 lk, 14 €.
17.–18.03. Vauhtileiri 3–4 lk, 14 €.
30.03.–01.04. Hiillosleiri I, 5–7 lk, 28 €.
14.–15.04. Prinsessaleiri 1–4 lk, 14 €.
27.–29.04. Hiillosleiri II 5–7 lk, 28 €.
Max 25 lasta /leiri.
Sama lapsi vain yhdelle leirille.
Ilm. 17.01. alkaen nuorisotoimistoon
ti–to klo 15–17, p. 3355282.
Kouluikäisten leirien infot Pääskyssä 1/2012.
Ilm. niihin alkaa 7.2.2012

Nuorten Loppiaisleiri Paaniemellä 05.–07.01.
Ilm. 15.12. menn. Max 14 osallistujaa.
Leirimaksu 15 e.

Alakemijoki
Kerhot jatkuvat viikolla 2 alkaen, poikkeuksena
Taipaleen kerho 25.01. alkaen.

Nuorisotyö
ilmoittaa

Nuorten lasketteluretki Ylläkselle 08.–10.03.
Ilm. 17.01.–09.02. Mukaan max 30.
Retkimaksu 50 €.

Itukoulutus 24.01. klo 15.30 ja Isoskoulutus
klo 17 Muurolan kappelilla.
Saaren-Nammankylät
Isoskoulutus Aapakirkossa
18.01. klo 16.30–18.
19.02. klo 14–17 Rippikoulurallin valmistelu,
srk-koti.
24.–26.02. Rippikouluralli, srk-koti.
21.03. klo 16.30–18.
25.04. klo 16.30–18.

Nuorten Pääsiäisleiri Norvajärvellä
05.–08.04.
Ilm. 17.01. alkaen. Leirimaksu 45 €.
AVUSTAJAKOULUTUS
Kokoontumiset ke klo 17.15–18.45 srk-kodilla:
18.01., 14.03. ja 25.04.
24.–26.02. Rippikouluralli Kirkonmäellä.
20.05. klo 18 kirkossa kevätjuhla

ITU-koulutus, ryhmä 2, Aapakirkossa
18.01. klo 18–19.30.
05.02. klo 11 jumalanpalvelus ja YV-avaus.
10.02. YV-keräys.
21.03. klo 18–19.30.
25.04. klo 18–19.30.
09.05. klo 17–18.30.

KERHONOHJAAJILLE
KERHONOHJAAJAPÄIVÄ IISSÄ 04.02.
Ilm. 29.11. alkaen nuorisotoimistoon,
ei osallistumismaksua.
Järjestäjinä Oulun hiippakunta ja PTK.
Kuva KHY

ITU-koulutus, ryhmä 1, Aapakirkossa
25.01. klo 17–18.30.
05.02. klo 11 jumalanpalvelus ja YV-avaus.
10.02. YV-keräys.
14.03. klo 17–18.30.
18..4. klo 17–18.30.
09.05. klo 17–18.30.

KOULUIKÄISTEN LEIRIT
NORVAJÄRVELLÄ

Keväällä 2012
ISOSHAUT RIPAREILLE JA
KOULUIKÄISTEN LEIREILLE
Hiihtolomaripari 05.–10.03. Norvajärvellä.
Otetaan 4–5 isosta, avustaja ja yökkö.
Hakuaika 17.01.–31.01.
Kaavakkeita saa 17.01. alkaen Aikulta ja
netistä. Valinnat vk. 6.
Kouluikäisten leirien isos- ja yökköhaut
Hakuaika 17.01.–31.01.
Kaavakkeita saa 17.01. alkaen
Aikulta ja netistä.
Kesän riparien isoshaut 07.02.–15.03.
Pääskyssä 1/2012 tarkempaa tietoa.
NUORTENMESSUT
perjantaisin klo 18 kirkossa
13.01., 03.02., 02.03., 13.04. ja 11.05.
NUORTENILLAT
perjantaisin klo 18–22 kryptassa heti
nuortenmessun jälkeen. Pienen purtavan,
laulun ja hengailun lisäksi joka illassa oma
teema.

Kouluikäisten kerhot kokoontuvat viimeisen
kerran ennen joulua viikolla 50. Kerhotoiminta
jatkuu 9.1. alkaen. Lisätietoa seurakunnan
nettisivuilta.

Vantus muuttaa
uusiin tiloihin

Hyvän

joulun
puuhaa lapsille!

Ensimmäinen adventtikynttilä on jo sytytetty.
Ympyröi kutakin adventtisunnuntaita vastaava
kynttilämäärä: 2, 3 ja 4 kynttilää.
Piirrä kynttelikkö täyteen kynttilöitä.

Vantus on muuttanut joulukuun
vaihteessa uusiin tiloihin. Uusi
osoite on Pirttikoskentie 14, (ent.
Mikan pub) Vanttauskoskella.
Uudelle tilalle järjestetään nimikilpailu, johon voi osallistua uusissa tiloissa, koululla, kaupalla
ja ST-huoltamolla joulukuun ajan.
Nyt siis hieromaan aivonystyröitä
ja keksimään osuva nimi.
Tilaa käyttävät kaikenikäiset ihmiset, joten kaikki mukaan ideoimaan! Tilassa järjestetään kerhoja, avointa toimintaa, erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia.
Tilojen käyttäjiä ovat Rovaniemen srk/Yläkemijoen seurakuntapiiri, nuorisopalvelut/kaupungin
nuorisotoimi ja eläkeläisten yhdistys.
Tilaan voi tulla tutustumaan pe
16.12 klo 17 alkaen. Lupeissa jouluista tarjoilua.

Piirrä numerot.

Laske piparit pöydältä ja piirrä yhtä monta samanlaista piparia kunkin lapsen pellille.

Yhdistä pisteet, niin saat Joulun parhaan lahjan! Väritä kuva
ja lue Raamatusta Jouluevankeliumi (Luuk. 2 : 1 - 20).

Laati Elina Koivula 2011

Ohjaa punatulkku lintulaudalle mahdollisimman keskeltä reittiä.
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Salla Korteniemi on työskennellyt
reilun pari kuukautta seurakunnan
radiotoimittajana. Näillä näkymin
pesti ulottuu huhtikuun loppupuolelle asti. Radiotyön hän kokee innostavana, sillä seurakunnan alueella tapahtuu koko ajan, Sallan sanoin: pieniä ja suuria Jumalan tekoja, jotka hän haluasi saada kuulumaan radiosta.
– Minulla on missiona saada RovaDei tuntumaan jokaisen seurakuntalaisen henkilökohtaiselta kanavalta, Salla visioi työtään.

Kuva KHY

Salla Korteniemi haluaa saada kuuluviin hiljaiset kiitokset

Lämpöinen Rovaniemi
Rovaniemi on Sallalle tuttu, vaikka hän on asunut suurimman osan
elämästään Helsingissä.
Pellosta alun perin tulevaa Sallaa viehättää erityisesti Vanhan sillan ylitys.
Siitä näkee, kuinka tämä kaupunki on niin kaunis! Jokivarsi sytyttää minut aina uudestaan ja uudestaan, Salla ihastelee.
Salla myös kiittelee, kuinka lämpimästi kaupunki on ottanut uuden
asukkaan vastaan.

Monessa mukana
Nuoresta iästä huolimatta Salla on

Rovaniemi 93,4 MHz
Salla Korteniemi kutsuu seurakuntalaisia mukaan tekemään RovaDeistä
seurakunnan elävän kanavan, jonka kautta Herran siunaus välittyy taloon kuin
taloon arkiaskareiden keskelle siunaavana rauhana.
ehtinyt olla mukana monessa. Kokemusta on kertynyt perhepäivähoitajana olemisesta, markkinointitoimiston tuotannollisista tehtävistä, toimittajan työstä paikallislehdissä, partion viestintätehtävistä, lukion oppilaskunnan tiedotustyöstä.
Mutta toimittajana oleminen
on minulle enemmän elämäntapa,
Salla pohtii.

OPPILAITOSTYÖ
OPPILAITOSPAPPI
tavattavissa yliopiston
hiljaisessa huoneessa
ma klo 11–12, viimeisen
kerran tänä vuonna 19.12.
Vuoden 2012 ajat internetsivuilla ja
fb-ryhmässä Rovaniemen seurakunnan
opiskelijatoiminta.
Kun kaipaat keskusteluapua elämääsi,
ota yhteyttä!
OPISKELIJOIDEN LOUNASTREFFIT
klo 12–13 ravintola Fellissä yliopistolla,
mukana LYY ja oppilaitospappi. Tule
lounastamaan ja jutustelemaan!
Keskiviikkoisin oppilaitospappi on
ollut tavattavissa RAMK:n kampusten
ruokaloissa klo 12–13,
14.12. Ounasvaaran kampuksella.
Vuoden 2012 ajat nettisivuilla ja
fb-ryhmässä Rovaniemen seurakunnan
opiskelijatoiminta.
KRISTITTYJEN YHTEINEN
RUKOUSHETKI maanantaisin
klo 11.30–12 yliopiston hiljaisessa
huoneessa.
KAUNEIMMAT JOULULAULUT
yliopistolla Lovisassa torstaina 8.12. klo
12–13. Tarjolla glögiä ja pipareita.
PYHÄ OLOHUONE
10.12. klo 18–23 kirkon kryptassa.
Lauantai-illan yhdessäoloa, rentoa
meininkiä, kahvittelua, hiljentymistä
rukoukseen sekä yhteistä laulua ja
tekemistä. Musiikkivieraina Tero Rautio ja
Anssi Kantoniemi.
K18-ILTA
17.12. klo 18–21.
Kirkon kryptassa yhteistyössä nuorisotyön
kanssa.
Kahvittelua, jutustelua ja yhdessäoloa.

Entä mitä Salla tahtoisi ”sitten
isona”? Salla vastaa leikkisästi, että viisitoista millimetriä vielä tarvitaan 170 sentin pituuteen.
Elän monta rautaa tulessa, mutta
yksi tavoite kerrallaan, Salla summaa nauraen.

Siunausta radion kautta
Radiotyössään Salla haluaa tuoda rovaniemeläisiä yhteen. Hänen

ERITYISMESSUT
Holy Mass 18.12. klo 17 kryptassa.
Englanninkielinen messu kutsuu
erityisesti kansainvälisiä opiskelijoita,
työssäkäyviä ja matkailijoita.
Teetä ja kahvia messun jälkeen.
Tuomasmessu 11.12. klo 18 kirkossa.
Messussa on tilaa rukoukselle ja
sielunhoidolle.
SOLUTOIMINTAA
NUORILLE AIKUISILLE
Kirkon kryptassa klo 17.30:
Miestenpiiri 8.12.,
Perhesolu 15.12. ja Iltapala 22.12.
Raamattupiiri nuorille naisille 15.12.
klo 10.30 kodeissa.
Tiedustelut:
sari.kuirinlahti@evl.fi, 040 550 4732.
GOSPELRYHMÄ ILONLÄHDE
opiskelijoille ja nuorille aikuisille torstaisin
klo 18.30-20 kirkon kryptassa.
Lisätietoja
sari.wallin@evl.fi, puh. 040 716 2332.
Seuraa tiedotuksia:
www.evl.fi/srk/rovaniemi/nuoret/
opiskelijat.shtml
facebook Rovaniemen
seurakunnanopiskelijatoiminta,
Pyhä Olohuone, Rovaniemi ja K-18.
Miten tulla mukaan?
Lähetä sähköpostiosoitteesi, saat tietoa
toiminnasta.
Liity fb-ryhmään ryhmään Rovaniemen
seurakunnan opiskelijatoiminta.
vs. oppilaitospappi Maija Konttinen,
040 178 1018
sähköposti:
oppilaitospappi.rovaniemi@evl.fi
In English
Information in English you can find in our
website: www.evl.fi/srk/rovaniemi/nuoret/
opiskelijat.shtml
University Chaplain rev. Maija Konttinen is
available for pastoral counceling and also
gives more information 040-1781018.
(oppilaitospappi.rovaniemi@evl.fi)

tavoitteenaan on tuoda juttuina ja
tarinoina esiin enemmänkin arjen
pienet kuin pyhän suuret asiat.
Haluaisin saada hiljaiset kiitokset ja pyynnöt kuuluviin, esiin sieltä kotialttarilta. Kuinka moni esimerkiksi sai lohtua sunnuntain
saarnasta?
Salla painottaa hengellisen radiokanavan merkitystä.
Se on suuri vastuu. Ohjelma on
saatava niin monipuoliseksi, että
sen kerran kun sunnuntaiaamuna
kanavan avaa, sieltä tulee juuri se
oikea Sana kuulijan sydämeen.

Paljon tietämisen ja
pelkistämisen haaste
Radiotoimittajan työ on haastavaa, koska toimittajan tulee yhtäältä ”tietää paljon”, ja toisaalta
osata kysellä syvällisesti ja samalla pelkistäen, että erilaiset vivahteet ja sävyt tulisivat esiin ja veisivät ”tarinaa” eteenpäin. On osattava luopua kysymyksistä, jotka sinänsä mielenkiintoisina vievät jutun sivupoluille, Salla katsoo.
Antoisinta on usein ahkerien,
epäitsekkäiden ja sydämellisten ihmisten haastattelut. Sellaiset eivät
etsi valokeilaa vaan yhteistä hyvää.

Heidän tarinansa loksauttaa toimittajan suun auki ja motivoi pyrkimään vimmatusti eteenpäin,
kohti parempaa huomista! Salla
kuvailee innostuneena.

Sana elämän kannattelijana
Mikään ei ole mahdotonta, vaikka kaikki ei ole kannattavaa, Salla määrittelee työnsä mottoa. Energinen Salla kertoo perheen olevan
arjen tärkein asia, ja kaikessa hän
turvaa Herraan.
Tämäkin työ on siunaus; saan todella keskittyä Jumalaan, ja viemään Hänen sanaansa eteenpäin.
Ei sunnuntaiaamun lähetyksissä
ole kyse minusta, onneksi! Niissä
on kyse jostain paljon suuremmasta, Salla tiivistää hymyillen.
Raamatusta Sallalle tärkeitä
kohtia ovat lapsen asettaminen valtakunnan kansalaisen esikuvaksi ja
psalmien ylistykset.
KHY
Sallalle voi lähettää juttuvinkkejä ja musiikkitoiveita:
radiorovadei@evl.fi tai
puhelimitse 040 571 9000.

Pakina

” Hei kuuraparta ”
Asiasta tehden asetuin kirjoittelemaan pakinaa tänä aamuna, 19.11.
Yöllä oli satanut lunta, Sulo Elvis
oli onnensa kukkuloilla kun se äkkäsi lumen, kuono maassa ja takamus pystyssä se mennä hurruutti
pitkin pihaa. Iloa aamuun sain minäkin valkoisesta maasta. Äitini sanassa joulu jo kättä antaa, ei ole todellakaan kaukana jouluaatto. Vaikka olenkin hullaantunut vuoden ihanimmasta juhlasta, kuitenkin jonkinlainen apeuden tunne vilahtaa
mielessä. Ikävä lapsuuden jouluja,
kaiho lumileikeistä – tuoksu lumilinnan kynttilästä ja kuusenoksista,
jopa märistä villavaatteista. Päivän
hämärtyessä äiti huuteli syömään,
yleensä jotain keittoa. Makeat keitot äiti keitti, oppinsa hän oli saanut äidiltään ollessaan vanhempiensa mukana savotoilla, äitinsä oli
kokkina ja isänsä ukkoherrana. Anna-mummun lihapullat ja färssi (lihamureke) olivat jotain aivan ihanaa syötävää, vesi herahtaa vieläkin kielelle. Nykyajan nuorten vaimojenkin olisi hyvä opetella ruuanlaittoa, tulee kalliiksi ostella eineksiä ym. sälää (silloin on peltihääpäivä kun on syöty viisi vuotta purkkihernekeittoa).
Isä teki elämäntyönsä autoilijana, siihen aikaan autot olivat eriluokkaa, kylmiä katiskoja. Talvipakkasilla isä-Kalle oli kylmästä
kankeana tullessaan reissusta, lujan takana oli raha aikoinaan. Lokilämppäriä ei ollut, kynsitulilla
isä lämmitti öljypohjaa että sai Sisun käyntiin aamusella. Paras joululahja olikin, ettei isän tarvinnut
lähteä reissuun juhlapyhinä. Olette siellä tähtien takana, vanhempani ja veljet, nukkukaa hyvin, säkenöivän hankipeiton alla, ajatuksissani pysyen muistoja kerraten,
kaikki raskas on enää unta vain.
Ukkoni kanssa emme törsää lahjoihin, toistaan voi muistaa muu-

tenkin vuoden aikana. Tärkeintä
ovat lämpö, hiljaisuus, iso kassi
kirjoja ja vähän isompi kassi ruokaa. Sulo Elvis saa kyllä joulupaketin. Kodin jouluvalot ehdottomasti täytyy laittaa ja Jussi Björlingin cd kaivaa framille.
Kaiken tämän hektisyyden ja
kuluttamisen keskellä koettakaa
muistaa niitä, joilla ei ole mitään
jouluruokaa kattaa pöytään, saati
ostaa lapsilleen pukinkonttiin lahjoja. Jospa jokainen hätää kärsivä
voisi edes yhtenä päivänä vuodessa unohtaa ainaisen vyön kiristelyn ja rahapulan, apatian ja turhuuden tunteen.
Minä kritisoin taasen pohjatonta
rahareppua, josta on johdettu suora putki muualle kuin omaan kotimaahamme. Ei tämä voi jatkua
enää näin, eihän. Sanoisin näistä
”rahanjakajista” samoin kuin äitini sanoisi - senkin hökälhet.
Alamme Sulon kera valmistautua kutkuttavaan odotukseen – tule jo, joulu ihanainen.
Sulolla on tärkeää asiaa myös:
kerro mamma jokaiselle, että muistavat kaikkia eläimiä, niillekin
kuuluu joulurauha.
Rauhaa, lämpöä ja siunattua joulua teille kaikille toivottelevat
Eeva Liisa Antinoja
diakonian vapaaehtoistyöntekijä
Sulo Elvis
lemmikkilabrador
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Nuorten aikuisten
solutoimintaa
Kirkon kryptassa
Miestenpiiri klo 17–19:
8.12., 26.1., 23.2., 29.3., 26.4. ja 24.5.
Perheraamis klo 17–19:
15.12., 2.2., 1.3., 5.4., 3.5. ja 31.5.
Iltapala klo 17–19:
22.12., 19.1., 16.2., 22.3., 19.4. ja 17.5.
Kirkon suntiolassa
Avioparipiiri klo 17–19: 12.1., 9.2., 15.3., 12.4. ja 10.5.
Kodeissa
Naistenpiiri klo 18–20: 11.1., 8.2., 14.3., 11.4. ja 9.5.
Raamattupiiri nuorille naisille klo 10.30–12:
15.12., 21.1., 18.2., 18.3., 15.4. ja 20.5.
Tied. pastori Sari Kuirinlahti 040 550 4732
sari.kuirinlahti@evl.fi

Viktor Klimenkon joulukonsertti
Rovaniemen kirkossa
Suureen riemuvuoteensa, eli
50-vuotistaiteilijajuhlaansa ja
70-vuotissyntymäpäiviinsä valmistautuva Viktor Klimenko tekee joulukonserttikiertueen ja yksi konsertti on Rovaniemen kirkossa 7.12. klo 19. Ohjelman hinta on
5 € ja konsertissa kerätään kolehti Rovaniemen alueen vähävaraisten auttamiseen seurakunnan diakoniatyön kautta.

Joulun rauhaa -konsertti
Ounasrinteen kappelissa 8.12. klo 19
Rovaniemen kansalaisopistossa on
voinut opiskella kevyen musiikin
yksinlaulua jo kahdeksana vuotena. Kiinnostus yksinlaulun opiskeluun on kasvanut vuosi vuodelta.
Opettajana on alusta alkaen toiminut Nina Valkama.
Ounasrinteen kappelissa järjestettävässä konsertissa ”JOULUN
RAUHAA” ovat laulamassa kaik-

ki tämän syksyn 37 opiskelijaa joko yksin, duettona tai isommissa
ryhmissä. Laulajia säestää musiikinopettaja Jorma Pirttijärvi. Konsertissa kuullaan sekä perinteisiä
että uudempia joululauluja kuten
Taivas sylissäni, Talven ihmemaa,
Blue Christmas. Konserttiin on vapaa pääsy. Konserttia johtaa Pirkko Vuoti-Vainkka.

Zambian Vocal Collection
kirkossa 11.12.
Zambian Vocal Collection on 1993
perustettu a cappella-yhtye, jonka
10 jäsentä ovat kasvaneet Lusakan Kalingalingan slummialueella. Yhtye sai alkunsa ala-asteikäisten poikien laulaessa kerran pyhäkoululuokalleen.
Zambian Vocal Collection on
tullut tunnetuksi ja suosituksi kotimaassaan Sambiassa. Yhtye esittää gospelmusiikkia sekä perinteisillä heimokielillä esitettyä ohjelmistoa. Yhtyeen soundi on ainut-

laatuinen yhdistelmä afrikkalaista
rytmiä, ihmisäänellä luotuja lyömäsoittimia ja monimutkaisia harmonisia sävelkulkuja. Ohjelmistossa on myös useita suomenkielisiä lauluja.
Kuoro esiintyy kirkossa sunnuntaina 11.12. klo 15 Kauneimmissa joululauluissa ja klo 18 Tuomasmessussa.
Kuoro konsertoi kirkossa myös
tapaninpäivänä 26.12. klo 18, jolloin on 10 € pääsymaksu.

Kevättä kirkonmäellä keskiviikkoisin klo 18
Rovaniemen kirkossa jatkuvat sanan ja rukouksen illat myös ensi
keväänä. Ilta vaihtuu nyt keskiviikkoon ja aloitus on 11.1. klo 18.
Aiempaan tapaan illoissa on seurakuntalaisia todistamassa ja palvelemassa. Rovaniemeläisiä rohkaistaan tulemaan ja tuomaan huolensa jaettavaksi rukouspalvelussa. Elämän lähteen alttarilla, Vapahtajan käsien alla on hyvä yhdessä pyytää siunausta ja rohkaisua elämään.
Kevättä kirkonmäellä -sarjassa
on sanan ja rukouksen iltojen lisäksi myös konsertteja. Muun muassa
Saila Seurujärvi ja Lasse Heikkilä konsertoivat Yhteisvastuun hyväksi ke 29.2.

Kahtena keskiviikkona on ekumeeninen painotus: 18.1. on kristittyjen ykseyden rukousilta ja
28.3. paastonajan ekumeeninen
kirkkovaellus.

Miesten joulusauna 14.12.
Miesten saunaillat jatkuvat Norvajärvellä tälle syksylle vielä kerran joulusaunalla keskiviikkona
14.12., jolloin isäntänä on Korkalovaaran kappalainen Henry Rantala. Lähtö klo 17.45. srk-keskuksesta (Rauhankatu 70).
Miesten saunaillat jatkuvat kevätkaudella säännöllisesti joka
toinen keskiviikko alkaen 4.1.
Silloin isäntänä on Tuomo Korteniemi.

Sävelkaikuja

Adventus
Kaksi kynttilää on jo sytytetty.
Päivän valo vähenee ympärillämme. Sisimpämme saa
hiljentyä odottamaan valon tuojaa, armon antajaa, seimen lasta.
Adventin aikaan saamme valmistautua suureen juhlaan laulamalla yhteen ääneen tahi vain kuuntelemalla.
Kauneimmat joululaulut kutsuvat kaikkia koolle.
Vaihtuvat tunnelmat, sanat ja sävelet kantavat maallistakin lahjaa, lähetystyön hyväksi.
Käykäämme ystävät laulamaan, kunnes:
PUER NATUS IN BETLEHEM.

Tauno Savioja

Kääriäiset ovat uusia
nimikkolähettejä Taiwanilla
Rovaniemen seurakunta on saanut
uuden nimikkolähettiperheen Kääriäiset. He ovat matkustaneet marraskuussa Taiwanille ensimmäiselle työkaudelleen Suomen Lähetysseuran lähettäminä.
Laura ja Jukka Kääriäinen ovat
molemmat kasvaneet lähetyslapsina Aasiassa, Laura Thaimaassa
ja Jukka Taiwanilla. Laura palasi
Thaimaasta Suomeen ensin lukion toiselle luokalle. Hän on aloitti
opiskellut Oulussa kansainvälisellä linjalla opettajankoulutuslaitoksessa suorittaen myös kehitysmaatutkimuksen opintoja Helsingissä.
Lähetyslaiva Douloksella vietetty
vuosi vahvisti Lauran omakohtaista kutsua lähetystyöhön.
Jukka asui 18-vuotiaaksi asti Taiwanilla, jossa hän valmistui ylioppilaaksi kansainvälisestä koulusta. Hän opiskeli papiksi
Yhdysvalloissa ja työskenteli sen
jälkeen kiinalaistyössä New Yorkissa sekä kahdessa seurakunnassa Amerikan itärannikolla suorittaen samalla tohtorinopinnot. Jukka väitteli vastikään tohtoriksi missiologiaa koskevalla väitöskirjalla.
Jukan pitkän tähtäimen suunnitelmana onkin ollut opettaa teologiaa Aasiassa.
Hauskaa on, että pakatessaan tavaroita, Jukka löysi ala-asteen aikaisen vanhan koulutehtävänsä,
jossa oli pitänyt kuvitella, mitä aikuisena tekisi. Jukka oli kirjoittanut:” Isona asun Hsinchun kaupungissa Taiwanilla. Minulla on koira.
Kerron ihmisille Jeesuksesta. ”Jumalalla on ihmeellinen tapa johdattaa, varsinkaan kun Jukka ei ollenkaan muistanut kirjoittaneensa
moista.
Laura ja Jukka tapasivat Suomessa 2001 ja avioituivat 2004.
Alusta alkaen heitä yhdisti kutsu
palata Aasiaan lähetystyöntekijöinä, vaikka Taiwanille töihin lähteminen ei ollutkaan heille itsestäänselvyys. Avoimuus tätä työkutsua kohtaan syntyi vasta pitkän
prosessin ja rukousten jälkeen. Nyt
New Yorkin koti on pakattu ja uutta ollaan sisustamassa Hsinchussa. Heistä tuntuu nyt hyvältä aloittaa uutta elämänvaihetta Taiwanilla yhdessä tyttäriensä Jeminan (4)
ja Alinan (2) kanssa.
Aluksi Kääriäiset opiskelevat
kiinaa, joka on Taiwanin virallinen kieli. Jukka puhuu jo kiinaa
sujuvasti, mutta opiskelee vuoden
teologista sanastoa ja kertaa kiinan
monimutkaista kirjoittamista ja lukemista. Lauralla on edessä kaksivuotinen kielikoulu. Kielen opiskelun jälkeen Jukka aloittaa työt

Kuva SLS:n arkisto
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Laura ja Jukka Kääriäinen sekä lapset Alina ja Jemina lähtevät lähetystyöhön Taiwanille Suomen Lähetysseuran kautta. Jukka opettaa teologisessa seminaarissa,
Laura työskentelee maahanmuuttajien parissa.
systemaattisen teologian apulaisprofessorina Hsinchun luterilaisessa seminaarissa. Lauran työ taas
tulee olemaan erityisesti thaimaalaisten maahanmuuttajien parissa.
Suomen Lähetysseura on tehnyt
lähetystyötä Taiwanilla vuodesta
1956 ja oli mukana perustamassa
Hsinchun seminaria 1965.
Jukka odottaa innolla liittymistä seminaarin työyhteisöön, jonka tehtävänä on kouluttaa pappeja. lähetystyöntekijöitä, evankelistoja, diakoneja, diakonissoja sekä sairaalapappeja. Hsinchun seminaari on ainoa luterilainen seminaari maailmassa, jossa opetus
tapahtuu kokonaan mandariinin
kiinaksi, ja se palveleekin Taiwanin lisäksi laajempaakin kiinalaista maailmaa.
Laura toivoo voivansa työnsä
kautta auttaa vaikeissa elämäntilanteissa olevia maahanmuuttajia
yhteiskunnallista oikeuden mukaisuutta ajaen. Hienoa on, että Hsinchunin seminaari on viime aikoina asettanut mahanmuuttajatyön
erääksi kolmesta prioriteeteistaan.
Jukka ja Laura toivovat voivansa käyttää lähetyslapsitaustaansa
ja Jumalan antamia lahjoja Kristuksen työssä Taiwanilla. Lisäksi

he toivovat, että tyttäret Jemina ja
Alina nauttivat lapsuudestaan Aasiassa yhtä paljon kuin he itse aikoinaan nauttivat.
Liisa Alanne

Kääriäisten työtä tuemme rukouksin. Jos haluat saada neljästi
vuodessa heidän ja muiden SLS:n
lähettien ystäväkirjeet, voit liittyä
Rovaniemen seurakunnan Lähetysrenkaaseen ilmoittamalla postiosoitteesi: Rovaniemen srk, Lähetystoimisto, Pl 8104, 96101 Rovaniemi tai liisa.alanne@evl.fi . Taloudellisen tuen heidän työlleen
voi osoittaa:
Saajan tilinumero: Pohjolan
Osuuspankki FI13 5640 0220
0578 50
Saaja: Rovaniemen seurakunta
Lähetysrengas
Viitenro: 52524

Lähetysruutu

Pääsky

Kirkkovaltuusto päättää
talousarviosta tänään 7.12.

Kaavio 1. Käyttötalouden ulkoisten menojen jakautuminen työaloittain

Toimintasuunnitelma
ja talousarvio
Kirkkoneuvosto esittää vuoden
2012 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2013–2014
kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
Käyttötalousmenot ovat 10.614 766
euroa. Nousua edellisvuodesta on
2,8%. Toimintamenojen korotuksista suurin osa johtuu henkilöstömenojen kasvusta. Palkat sivukuluineen
nousevat 242 343 eurolla 6,236 miljoonasta 6,479 miljoonaan euroon.

Tilikauden alijäämän arvioidaan
olevan 149 662 euroa. Alijäämä
katetaan edellisten vuosien ylijäämällä.

tuustolle, että se hyväksyy hautaYksittäisiä näkökohtia
Kaavio 2. Seurakunnallisen toiminnan
menojen jakautuminen
paikkamaksut
hauta- ja kiinteistalousarvioon
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle myös tuhkahautaukseen
liittyvän kuljetustuen korotusta nykyisestä 168 eurosta 200 euroon.
Konserttiflyygelin hankintaan
varattiin 105 000. Aapakirkon rivitalon tilojen korjaukseen nuorisotiloiksi varattiin 50 000.
Ruokapankin määrärahoista vähennettiin 10 000 euroa, koska
EU:n ruokatuki jatkuu vielä ensi
vuonna aiemmista tiedoista poiketen.

Hautapaikkamaksut
Kirkkoneuvosto esittää kirkkoval-

tötoimen johtokunnan esittämällä tavalla.
Esitys merkitsee hautapaikkamaksujen nousua rovaniemeläisille: 25 vuoden hautasijan hinta
on 60 euroa (nousua 35), 50 vuoden hinta on 240 (nousua 180) euroa. Ulkopaikkakuntalaisille hinnat ovat vastaavasti 200 ja 480 euroa. Korotusmuutoksien perusteena on hautaustoimilakiin tulevat
uudistukset, joissa pyritään ottamaan huomioon seurakunnille aiheutuvat todelliset kustannukset.
Veteraanien hautapaikat ovat
maksuttomia.

Kirkkoneuvoston päätöksiä marraskuulta
Diakonian virka

Kirkkoneuvosto on päättänyt jatkaa Helmikammarin toimintaa
toistaiseksi. Samalla kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle diakonian viran perustamista
1.1.2012 lukien.
Viranhaltijan pääasiallinen tehtävä on vastata kohtaamispaikka Helmikammarin ohjaamisesta,
toiminnan suunnittelusta, organisoimisesta, kehittämisestä ja toteutuksesta.
Helmikammari on toiminut keväästä 2009 lähtien ikäihmisten
kohtaamispaikkana nykyisen torin laidalla.

Määräaikaisen
seurakuntapastorin virka
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle määräaikaisen osaaikaisen (50%) seurakuntapasto-

rin viran perustamista ajalle 1.1.
– 31.12.2012. Viran tehtäviin kuuluu Rovaniemen seurakunnan papiston virkavapauksien, lomien ja
vapaapäivien sijaisuudet.
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Vuonna 2008 valitun kirkolliskokouksen viimeinen istuntoviikko
on ohi. Käytännössä työskentely
on päättynyt, vaikka kausi virallisesti jatkuu 30.4.2012 saakka.
Uudet kirkolliskokousedustajat
valitaan helmikuussa. Maallikkoedustajien valintaan osallistuvat
kirkkovaltuutetut, ja papit äänestävät omia ehdokkaitaan. Ehdokasasettelu tapahtuu hiippakunnittain.
Vaaliasiakirjat on jätettävä hiippakunnan tuomiokapituliin viimeistään 15.12.2011.

Kirkkoneuvosto vahvisti hautainhoitorahaston palveluhinnaston.
Yhden hautapaikan nykyinen 50
euron hoitomaksu nurmialueella
nousee kaksi euroa hoitokaudessa. Reunakivellisten hautapaikkojen yhden hoitokauden maksu nousee 73 euroon, nousua kolme euroa.

Hautaamiseen liittyvät maksut
Kirkkoneuvosto vahvisti hauta- ja
kiinteistötoimen johtokunnan esittämät hautaamiseen liittyvien maksujen korotukset vuodelle 2012.

musta, yhteistyökykyä ja verkostoitumistaitoja erilaisten ihmisten ja toimijoiden kanssa. Seurakunnan johtajalta odotetaan kykyä
strategiseen suunnitteluun sekä
monipuolista kokemusta johtamisesta. Hyvä kielitaito kansainvälisessä kaupungissa on myös eduksi.
Rovaniemellä on tähän saakka
palvellut kaikkiaan 16 kirkkoherraa alkaen vuodesta 1785. Nykyinen, vuonna 2001 valittu kirkkoherra Vesa-Pekka Koivuranta jää eläkkeelle 1.5.2012. Läksiäisjuhlallisuudet ovat kynttilänpäivänä 5.2.

Olen ollut kirkolliskokouksessa kolme kautta. Tehtävä on ollut mielenkiintoinen, ja olen oppinut paljon uutta juridiikasta, hallinnosta, teologiasta, taloudesta ja ihmisistä.
Kirkolliskokous työskentelee samaan tapaan kuin eduskunta. Asiat lähetetään täysistunnosta valiokuntiin, joiden mietintöjen pohjalta täysistunto aikanaan tekee päätöksensä. Useimmiten mietinnöt
hyväksytään muutoksitta.
Toukokuussa ja marraskuussa
pidettävät istuntoviikot ovat melko työteliäitä. Lisäksi valiokunnat
kokoontuvat tarpeen mukaan myös
istuntoviikkojen välillä.
Itselleni ehkä vaativin on ollut
viimeinen kausi, jolloin olen toiminut lakivaliokunnan puheenjohtajana. Välillä olen kysynyt, kuinka suurta työpanosta voidaan edellyttää luottamushenkilöistä koostuvalta elimeltä, jonka sihteeri on
sivutoiminen.
Yhdessä olemme valiokunnassa

huokailleet, yhteinen oli myös ilo,
kun viimeisetkin mietinnöt valmistuivat ja tulivat hyväksytyiksi. Selviydyimme!

Palkkio
Kirkolliskokouksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota sekä korvausta matkakustannuksista ja ansionmenetyksestä. Taloudelliset
seikat eivät siis muodosta estettä
kirkolliskokousedustajana toimimiselle.
Suurin palkkio aherruksesta on
kuitenkin mahdollisuus tutustua
suureen joukkoon mielenkiintoisia
ihmisiä eri puolilta maata. Pienellä
haikeudella ajattelen heitä kaikkia.
Ehkä tapaamme toisiamme vaikkapa kesäjuhlilla, mutta koskaan
enää emme ole kaikki yhtä aikaa
koolla.

Kiitos
Kiitän kaikkia niitä, jotka ovat aikanaan äänestäneet minua kirkon ylimpään päättävään elimeen.
Olette osoittaneet minulle suurta
luottamusta.
Kiitollisuudella ajattelen myös
työnantajaani, joka on nurkumatta myöntänyt palkatonta vapaata
kokouksiin, ja työtovereitani, jotka vuodesta toiseen ovat jaksaneet
suhtautua ymmärtämyksellä poissaoloihini.
Nyt on aika antaa tilaa uusille
voimille kirkolliskokouksessa. Nyt
on aika antaa tilaa jollekin uudelle
myös omassa elämässä.
Pirjo Pyhäjärvi
kirkolliskokousedustaja 2000–2012

Rovaniemen seurakunnan
päiväkerhot, perhekerhot ja
koululaisten iltapäiväkerhot
aloittavat kevätkauden 9.1.2012.
Vapaita kerhopaikkoja voit kysellä kerhopaikoista tai
päiväkerhotoimistosta,
puhelin 3355245
tai Terttu Valtonen 0400-335261 ja
Mari Karanta 040-7617448.

Hautainhoitorahaston
palvelumaksut

Kirkkoherran virka haettavana
vielä yhdeksän päivää
Oulun hiippakunnan suurimman ja
Suomen neljänneksi suurimman,
noin 50 000 jäsenen seurakunnan
kirkkoherran tehtävä haastaa hakijat.
Seurakuntalaiset odottavat vahvaa hengellistä johtajaa. Tämän lisäksi työyhteisö tarvitsee ennen
kaikkea osaavaa ja taitavaa henkilöä organisoimaan seurakunnan
moniulotteista ja laajaa toimintaa,
sekä johtamaan henkilöstöä ja hoitamaan hallinnollisia tehtäviä.
Vaativassa työssä tarvitaan teologista oppineisuuden lisäksi henkilöstöhallinnollista taitoa ja koke-

Kaikella on aikansa

Tehtävä

Vuosikate on 412 338 euroa.
Investointimenot ovat kaikkiaan
1.957 950 euroa. Suurimmat investoinnit ovat Korkalovaaran kappelin homekorjaustyöt 1 000 000
ja Viirin kappelin perusparannus
520 000 euroa.
Mittavista investointimenoista
johtuen rahoitusalijäämää muodostuu 1.553 612 euroa, mihin kirkkoneuvosto pyytää kirkkovaltuustolta lainanottovaltuuksia 1 000 000
euroon asti. Muu osa katetaan rahoitusarvopapereiden myynnillä ja
muun omaisuuden realisoinnilla.
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Päiväkerhotoimisto lomalla 23.12.2011–1.1.2012.

Palvelumaksut koskevat haudan
avaamista, peittämistä, kunnostusta peittämisen jälkeen.
Arkkuhaudan avaamisen ja peittämisen yhteishinta on 250, nousua
kahdeksan euroa, uurnahaudan 80
euroa, jossa on nousua 58 euroa.
Hautauksen jälkeinen kunnostus
maksaa arkkuhaudalle 160 (nousua 103 euroa) ja uurnahaudalle 57
(nousua 43) euroa.

Kirkkoherrat valitaan
jatkossakin
välittömällä vaalilla
Kirkolliskokous hyväksyi kirkkohallituksen esityksen kirkkoherran vaalitavan muutoksesta. Kirkkoherra valitaan edelleen ensisijaisesti välittömällä vaalilla, mutta seurakunnilla on oikeus pyytää välillistä vaalia kirkkovaltuuston suorittamaksi. Kirkkoherra
valitaan tuomiokapitulin kolmelle vaalisijalle asettamasta papista. Ylimääräisestä eli neljännestä
vaalisijasta luovutaan, mutta tulevaisuudessa voidaan harkita varsinaisten vaalisijojen lisäämistä.

Rauhallista Joulua!

Pääsky
31. vuosikerta
Julkaisija
Rovaniemen seurakunta
Päätoimittaja
Vesa-Pekka Koivuranta
puh. 335 5210
vesa-pekka.koivuranta@evl.fi
Toimitussihteerit
Kari Yliräisänen
puh. 040-503 2734
kari.yliraisanen@evl.fi
Jouni Hagström
puh. 335 5249
jouni.hagstrom@evl.fi
Lehtityöryhmä
Vesa-Pekka Koivuranta pj., Jouni
Hagström, Kati Kanto, Sanna Kerola,
Tuomo Korteniemi, Markku Kukkonen,
Maija Pieskä, Riku Tapio,
ja Kari Yliräisänen.

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-yhtiöt
ilmoitusmarkkinointi
puh. 020 754 2000
faksi 020 754 2343
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi
Toimituksellinen aineisto
Rovaniemen seurakunnan
tiedotustoimisto,
PL 8104, 96101 ROVANIEMI
Seuraava Pääsky ke 1.2.2012
Aineisto
ma 16.1.2012
Kustantaja
Painatus

Alma Manu Oy,
Rovaniemen paino
Jakelu
Itella posti oy
Jakeluhuomautukset puh. 335 5249
Tilaukset 5 euroa vuosikerta
Painos
31 650

Pääsky
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Tapani Kansa

J o u l u k o n s e r t t i

Jouluisia Sävelmiä
La 17.12. klo 18
Rovaniemen kirkko
Liput: S-Market Revontuli

SUURET
JOULUMARKKINAT
Pöykkölän Kasvihuoneella
la-su 10-11.12.2011 klo 10-16

Juhlapalvelua ammattitaidolla
Vappu Alapeteri
P. 016-384 070 l 0400 161 938

p. 040 572 0523

Suomen Pipliaseura

Hammaslaboratorio

Hyvä Hammas
Oy
Puree Paremmin.

Valtakatu 4 A, Rovaniemi

Valtakatu 4 D, Rovaniemi
p. 020 743 3940

Hll Aki Tuomanen
Suu- ja leukakirurgian
erikoishammaslääkäri
Sekä yleishammaslääkärit
Myös suuhygienistipalvelut
p. 020 743 3946

Hammasteknikkomestari,
erikoishammasteknikko
Jyrki Isojärvi
Ajanvaraukset
p. 040-7388 916
Myös laitos- ja kotikäynnit

Avaa joulu

Lähi-Idässä

www.avaajoulu.fi

Anni Pallari
p. 0400 692 523

P

TERVETULOA!

Liput: 23 €,
S-Etukortilla 18 €
lisätietoa: tapanikansa.fi

DentoTeam
Hammaslääkärit

ANNIN PITOPALVELU

Vapun
itopalvelu

Paikallisia käsitöitä
Leivonnaisia ym.

0600 10 800 (1,96€/min+pvm)

Juhlapalvelua ammattitaidolla

FI58 8000 1800 0557 83

Viestiin: 7429 joulu
keräyslupa: 2020/2011/2231

KIVIVEISTÄMÖ
LAPIN KIVITUOTE KY
Kivialan erikoisliike
- hautakivet
- lisäkaiverrukset
- keittiötasot yms.
Lepikontie 8, 96100 Rovaniemi
p. 016 3792 745, 0400 921 170

ROVANIEMI - OULU - TAMPERE - HELSINKI
Muisto kaunis
voimaa antaa
surun raskaan
hiljaa kantaa

Toni hoitaa kaikki hautajaisiin liittyvät
käytännön järjestelyt. Tarvittaessa
hän vastaa myös musiikkiesityksistä.
Lähteentien pirtti on tunnelmallinen
paikka muistotilaisuuksille.
Pirtin pitopalvelu on tunnetusti hyvää.
Mikäli omaiset haluavat, Maarit lukee adressit.
Hautaustoimisto Karilahti
Toni Karilahti
0500-664 774

Sivut
sujuvasti
nettiin
www.sujuu.fi
kumppanina

Lähteentien pirtti
Maarit Simoska
044-200 6880

Luotettavasti
ja ammattitaidolla

ELÄMÄSI
TÄRKEIMPIIN
HETKIIN
HAUTAUSPALVELU
LUOMA-AHO KY

Palvelemme ma-pe 10-15 ilt. ja viikonloppuna sop. mukaan
Puh. (016) 319 737 • 0400 931 774
Rovakatu 15 • www.hautauspalveluluoma-aho.fi

EEVAN JUHLAPALVELU
Eeva Nieminen • Puh. 040 579 1174

KUKKAKAUPPA UKONHATTU
Kauppakeskus Rinteenkulma, Rovaniemi
Avoinna ma-pe klo 9-18, la 9-16
Puh. (016) 319 340 • www.ukonhattu.com

Kotimaa-yhtiöt
ilmoitusmarkkinointi
toivottaa asiakkailleen
Rauhallista Joulua
ja
Onnellista Uutta Vuotta
2012.
020 754 2000
ilmoitusmyynti@
kotimaa.fi

Pääsky
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Saamelaiset kirkossa
– seminaari 4.2.2012
Inarissa

P yhiinvaellus P ilgrimage

arktiseen jouluun to the Arctic
Bethlehem
Lumikirkko Songassa 22.12.2011 klo 17

Kuljetus Rovaniemeltä lähtee klo 16.30
Santa Clausin edestä,
paluu pääkirkolle jossa
kauneimmat joululaulut klo 19,
tilaisuuden jälkeen auto palaa Sonkaan.

Departure
Thursday 22.12.2011 5 pm
by bus from Santa Claus Hotel
Admission free

Tarjous on voimassa 31.12.2011 saakka, ja se koskee vain uusia tilaajia Suomessa. Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan lupa lehden
tilaamiseen. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti. Tarjoustunnus KM Pääsky 8/11.

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia sähköpostilla ja tekstiviestillä.

Allekirjoitus (alle 18-vuotiaalta huoltajan allekirjoitus)

Sähköposti
Sähköposti

Puhelin
Puhelin

Postinumero ja -toimipaikka
Postinumero ja -toimipaikka

Osoite
Osoite

Nimi

puhelu + 6,9snt/min, matkapuhelimesta
8,21snt/puhelu + 14,9snt/min)
 Lähetä tilauskortissa mainitut tiedot
sähköpostilla osoitteeseen
tilauspalvelut@kotimaa.fi

Saaja (jos eri kuin maksaja)
Tilaaja/Maksaja

Nimi

Kotimaa
maksaa
postimaksun.

Voit tehdä tilauksen myös

 020 754 2333 (lankaverkosta 8,21snt/

Tilaan Kotimaa-lehden 4 kk vain 24,90€ (norm. 48€).
(Rastita haluamasi vaihtoehto)
Lahjaksi
Itselle
Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta
ja päättyy automaattisesti tilausjakson loputtua.
Voit jatkaa tilausta kätevästi puhelimitse tai sähköpostilla.

Kyllä kiitos!

Seutulankuja 11 016 379 7071
96800 Rovaniemi

Rauhallista
joulua ja
onnea
vuodelle 2012!
t. Me Manut

Hoivakoti Etelärinne
Etelärinne 41
96100 Rovaniemi
016- 356 1088

DIAKONIAN JOULUMYYJÄISET
11.12. klo 11.30–14
seurakuntakeskuksen
juhlasalissa, Rauhankatu 70 B.

Joulupuuroa ja -kahvit, joululeivonnaisia, käsitöitä, arvontaa, Yhteisvastuukeräyksen ja Kirkon
Ulkomaanavun hyväksi kynttilöitä, essuja, heijastimia,
ternimaitoa, T-paitoja, ym.
Diakoniakylä- ja – korttelitoimikunnat, Helmikammarin
vapaaehtoiset ja lähetystyön ryhmä myyvät
vapaaehtoisen diakoniatyön ja lähetystyön hyväksi.

Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003
VASTAUSLÄHETYS

Järjestää Rovaniemen seurakunta ja Sonka Napapiirin kyläyhdistys ry

Oulun hiippakunta järjestää yhteistyössä Inarin seurakunnan, Saamelaiskäräjien, Sami Søsterin,
Kirkkohallituksen ja Giellagasinstituutin kanssa Saamelaiset kirkossa – seminaarin Inarissa
Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa 4.2.2012.
Seminaarissa käsitellään Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
ja saamelaisten suhdetta historian
kuluessa, lisäksi tarkastellaan tämän päivän tapahtumia ja luodaan
katsaus tulevaisuuteen. Seminaarin
puhujat käsittelevät saamelaiskulttuurin ja kirkon välistä suhdetta eri
näkökulmista. Yhtenä kysymyksenä, mutta myös ilonaiheena noussee esille saamenkieli. Uskon äidinkielen tulisi olla yhtä sydämenkielen kanssa, mutta näin ei ole aina ollut. Tänä päivänä saamenkielisiä palveluita voi saada ainakin
saamelaisten kotiseutualueen seurakunnissa.
Seminaarin avaa Oulun hiippakunnan Piispa Samuel Salmi ja
päätössanat lausuu Arkkipiispa
Kari Mäkinen.
Seminaarin jälkeen jatketaan
saamelaisen hengellisen musiikin
konsertilla. Konsertissa esiintyvät
Wimme, Anna Näkkäläjärvi-Länsman, Giellavealggut, Rauni Mannermaa ja Tiina Sanila-Aikio.
Sunnuntaina 5.2. toimitetaan
Inarin saamelaiskirkossa Piispanmessu. Messussa piispa Samuel
Salmea avustavat lääninrovasti
Jouko Lepistö, saamelaistyön sihteeri Erva Niittyvuopio, saamelaisten pappi Tuomo Huusko ja kanttorina palvelee Jari Linjama.

Seutulanharjun hoivakoti Ky

Jokainen ihminen on
Luojan luoma ihme.
Kotimaa kertoo,
mitä siitä seuraa.
Kotimaa päivittää kerran
viikossa Suomen suurimman
yhteisön, kirkon, kuulumiset.
Lehti kertoo myös kiinnostavia
tarinoita ihmisistä sekä
pyhästä arjessa.
Nauti lukemisesta,
jossa on sisältöä.
Tilaa Kotimaa-lehti.

Kotimaa
4 kk vain

24

90

norm. 48,-

Pääsky

16

ASUMISPALVELUT
• Jokkakallion asumispalvelukeskus
• Palveluasuntoja
• Ryhmäkoti Arvola
• Dementiakoti Muistola
• Tukiasuntoja mielenterveyskuntoutujille
• Jokkakallion uudisrakennus valmistuu 2012
* tukiasuntoja ikäihmisille sekä uusi dementiaryhmäkoti
• Palosalmi-koti
• Ikäihmisille sekä ikääntyville mielenterveys- ja
päihdekuntoutujille
• Pohjolankatu 42
• Vuokra-asuntoja eläkeläisille ja erityisryhmille
Tukiasuntojen asukkailla on mahdollisuus ostaa ateria-,
siivous- ja kotipalvelua tarpeen mukaan Jokkakallion kotihoidosta.
Lisätietoja Mervi Halvari puh. 040 487 3021 tai www.rovala.fi/ikäihmisten palvelut
Jokkakallion asumispalvelukeskus, Teerikatu 17 B, 96100 Rovaniemi
Rovalan Setlementti ry.

Lapin Lauluveikkojen
perinteinen

JOULUKONSERTTI
Rovaniemen
kirkossa
23.12.2011
klo 22.00.
Kuoroa johtaa
Kadri Joamets





Ohjelmamaksu 7 e

Tervetuloa!

Jouluallakka
ROVANIEMEN KIRKKO
Sunnuntaisin klo 10 messu kirkossa. Klo 18 konsertti, Tuomasmessu tai iltakirkko kirkossa tai Ounasrinteen kappelissa. Tiistaisin klo 8.30 Aamun rukoushetki kirkon sakastissa. Käynti sakastin ulko-ovesta. Keskiviikkoisin klo 8.15 viikkomessu kirkossa.
Kirkko avoinna 8.1.2012 saakka klo 9–21.
07.12. klo 19

Viktor Klimenkon joulukonsertti. Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 €, kolehti diakoniatyön jouluavustuksiin.
09.12. klo 18
nuorten messu.
10.12. klo 18
Seitakuoron joulukonsertti.
10.12. klo 18–23 Pyhä Olohuone-opiskelijailta kryptassa.
11.12. klo 15
Kauneimmat joululaulut, Kuirinlahti,
Zambian Vocal Collection.
11.12. klo 18
Tuomasmessu, Mäkinen, Kuirinlahti,
Zambian Vocal Collection.
13.12. klo 19
Rauhanyhdistyksen joululauluilta,
Lauri Kinnunen, Nuorten kuoro.
14.12. klo 19
Kauneimmat joululaulut, Ilari Kinnunen,
Saarenkylän sekakuoro.
15.12. klo 10
lasten joulukirkko, päiväkerholaiset esiintyvät.
15.12. klo 20
”Jouluinen iltamusiikki”-konsertti, Rovaniemen nuortenkuoro, johtaa Elisa Silver.
Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.
16.12. klo 10
kehitysvammaisten Kauneimmat joululaulut, Morikawa, Hilke, Veteläinen,
Iloiset Musikantit.
16.12. klo 18
nuorten Kauneimmat joululaulut, Jarva.
17.12. klo 18
Tapani Kansan joulukonsertti. Pääsylippu.
18.12.
Kauneimmat joululaulut: klo 14 Alanne,
Seniorikuoro, klo 17 Ahtinen, AVE,
klo 20 Koivuranta, Belcanto.
18.12. klo 17
englanninkielinen messu kryptassa.
19.12. klo 19
Musiikkiopiston joulukonsertti. Vapaa pääsy,
ohjelma 5 €.
21.12. klo 19
Kauneimmat joululaulut, Korteniemi,
Tuomaskuoro.
22.12. klo 19
Kauneimmat joululaulut, Valtonen,
naiskuoro LapinRuska.
23.12. klo 22
Joulukonsertti, Lapin Lauluveikot.
24.12. klo 15
jouluaaton perhekirkko, lasten lauluryhmä.
24.12. klo 17
Jouluvesper, kanttorikvartetti.
24.12. klo 23
jouluyön messu.
25.12. klo 7
Joulukirkko, lauluyhtye Delicato.
25.12. klo 10
Joulupäivän perhekirkko.
26.12. klo 10
Tapaninpäivän messu.
26.12. klo 18
konsertti, Zambian Vocal Collection.
Pääsylippu 10 €.
31.12. klo 23
Uudenvuodenaaton yöpalvelus.
01.01. klo 10
Uudenvuodenpäivän messu.
06.01. klo 10
loppiaisen messu, kirkkokahvit, Kauneimpia
joululauluja ja lähetystyön uutisia
srk-keskuksen juhlasalissa.
KESKIKAUPUNKI
Sampokeskuksen toisessa kerroksessa rukouspalvelua joulukuussa lauantaisin klo 11–13.
Mahdollisuus pyytää rukousta henkilökohtaisten asioiden puolesta. Tiedustelut Liisa Alanne 040 503 4057.
11.12. klo 11.30–14 diakonian joulumyyjäiset srk-keskuksen
juhlasalissa.
13.12. klo 9.15 ja 10.15 lasten joulukirkko Viirinkankaan kappelissa.

14.12. klo 18

lähetyksen rukousilta Tellervo Malmiolalla,
Mäkiranta 4 C 17.
14.12. klo 18–20.30 Alfa-kurssi srk-kodin yläsalissa, aiheena
Miten kerron muille uskosta?
14.12. klo 18
miesten saunailta Norvajärvellä, lähtö
17.45 srk-keskuksesta, Rauhank. 70, Rantala.
Saunaillat jatkuvat joka toinen ke alkaen 4.1.
20.12. klo 12
päihdeongelmaisten joulujuhla srk-keskuksessa.
24.12.
aattohartaudet;
Viirinkankaan kappeli klo 13,14 ja 15.
Tavivaaran kappeli klo 15.
KORKALOVAARA-YLIKYLÄ
Pienpiirien aloitukset keväällä 2012: Varttuneiden kerho Ylikylän koululla 16.1.
Kappelin asunnolla lähetyspiiri 9.1., Raamis 10.1., merimieskirkkopiiri 16.1., eläkeläisten kerho 17.1.
11.12. klo 15
12.12. klo 10
12.12. klo 17
13.12. klo 18
16.12. klo 18
25.12.

Ylikylän koululla Kauneimmat joululaulut,
Rantala.
lasten joulukirkko Hillakirkossa.
lähetys- ja merimieskirkkopiirin sekä Raamiksen joulujuhla kappelin asunnolla.
Adventtivirsi-ilta Kaarina Hannilla,
Ylikyläntie 25. Kuirinlahti.
Vaaranlammen koululla Kauneimmat joululaulut, Rantala, Liisa Savioja, Seniori- ja
Kappelikuoro, oppilaiden ohjelmaa.
kuljetus kirkkoon jouluaamun messuun
klo 7 jos ilmoittautuneita väh. viisi. Ylikylän
koululta klo 6.30, Korkalovaaran kappelilta
klo 6.40. Ilmoittautumiset yhteystietoineen
14.12. mennessä: srk-keskuksen vaihteeseen,
335511 tai Sari Kuirinlahdelle, 040 550 4732,
sari.kuirinlahti@evl.fi.

OUNASVAARA
08.12. klo 19
kappelissa konsertti ”Joulun rauhaa”, Rovaniemen kansalaisopiston yksinlaulun opiskelijat, johtajaa Pirkko Vuoti-Vainkka.
10.12. klo 11
kappelissa maahanmuuttajien joulujuhla.
11.12. klo 14
kappelissa erityisnuorisotyön avustajien
joulujuhla, Tero Rautio.
13.12. klo 18
kappelilla Raamattuluento, aiheena ”Taisteluvarustus ylhäältä”, Ef. 6., Samuel Mäkinen. Kurssin päätös ja jatkon suunnittelu, Jouni Hilke.
18.12. klo 15
kappelissa kaikkien yhteinen joulujuhla,
Lehmus, Sanna Virtanen-Koivuranta,
Luomaranta, piirin työntekijät.
19.12. klo 9 ja 10 kappelissa lasten joulukirkko, Kerola.
20.12. klo 18
kappelissa Kauneimmat joululaulut,
Jääskelä, Rovaniemen mieslaulajat.
24.12. klo 15
kappelissa Jouluaaton hartaus, Lehmus.
25.12. klo 9
kappelissa Joulukirkko, Lehmus,
Rovaniemen mieslaulajat.
SAAREN-NAMMANKYLÄT
11.12. klo 11
Aapakirkossa sanajumalanpalvelus, Valtonen.
11.12. klo 13
Jouttikeron kappelissa messu, Valtonen.
12.12. klo 10, 13. ja 14.12. klo 9 ja 10 Aapakirkossa lasten joulukirkko, Litendahl.
14.12. klo 10–11.30 Aamukahvit Sanan äärellä Syväsenvaaran Tupasvilla-asukastuvalla, Tuohitie 5 C 24.
”Joulu tulla jollottaapi”

17.12. klo 17
18.12. klo 16
18.12. klo 18
22.12. klo 18
24.12. klo 14
24.12. klo 15
25.12. klo 8
25.12. klo 10

Perunkajärven koululla Kauneimmat joululaulut.
Misin Metsätorpalla Kauneimmat joululaulut.
Aapakirkossa Kauneimmat joululaulut, Valtonen.
Jouttikeron kappelissa Kauneimmat joululaulut, Litendahl,
Tauno Savioja, Jouttikeron kuoro.
aattohartaus Misin hautausmaalla.
Jouttikeron kappelissa aattohartaus, Litendahl, Tauno Savioja, Jouttikeron kuoro.
Aapakirkossa Jouluaamun sanajumalanpalvelus, Valtonen.
Jouttikeron kappelissa Joulupäivän sanajumalanpalvelus, Valtonen.

YLÄKEMIJOKI
Viirin kappelissa Kauneimmat joululaulut,
piparit ja glögit, Lindström , Yläkemijoen
srk-kuoro.
14.12. klo 18
Somosen kirkolla Kauneimmat joululaulut,
piparit ja glögit, Lindström.
15.12. klo 11–13 Viirin kappelissa ja srk-kodilla seimikirkko ja
piirin joulujuhla, Ylipulli, Lindström.
18.12. klo 18
Auttin kappelissa Kauneimmat joululaulut,
piparit ja glögit, Lindström , Yläkemijoen
srk-kuoro.
25.12. klo 8
Auttin kappelissa jouluaamun jumalanpalvelus, Lindström, kuoro.
25.12. klo 10
Viirin kappelissa jouluaamun jumalanpalvelus, Lindström, kuoro.
01.01. klo 11
Auttin kappeli, uudenvuodenpäivän messu,
Samuel Mäkinen.
11.12. klo 18

ALAKEMIJOKI
Ruikan erän talolla Kauneimmat joululaulut,
Ilari Kinnunen.
11.12. klo 12
Taipaleen koululla Kauneimmat joululaulut
ja puurojuhla, Ilari Kinnunen.
15.12. klo 10
kappelissa seimikirkko, Mäkinen.
18.12. klo 14–15 kappelissa perhepyhäkoulu.
18.12. klo 18
kappelissa Kauneimmat joululaulut,
Kuirinlahti, Anttila, Päivinen, lapsikuoro.
Klo 17.30 torttukahvit.
24.12. klo 13
kappelissa jouluaaton perhekirkko, Jääskelä.
25.12. klo 8
kappelissa joulukirkko, Ilari Kinnunen.
25.12. klo 10
Taipaleen koululla joulukirkko, Ilari Kinnunen.
06.01. klo 18
kappelissa loppiaisen iltakirkko, Mäkinen.
08.12. klo 18

16.12. klo 18
18.12. klo 16
18.12. klo 18
22.12.
24.12.
25.12.
01.01.

OUNASJOKI
Maijasen kappelissa Kauneimmat joululaulut, Tepsa, kirkkokahvit.
Meltauksen kappelissa Kauneimmat joululaulut, Tepsa, krikkokahvit.
Sinetän kappelissa Kauneimmat joululaulut,
Tepsa, kirkkokahvit.
pyhiinvaellusmatka arktiseen jouluun Songassa alkaen klo 17 ja päätyen kirkkoon
klo 19 alkaviin Kauneimpiin joululauluihin.
aattohartaudet: klo 14 Maijasen kappelissa,
klo 15 Meltauksen kappelissa ja
klo 17 Sinetän kappelissa, Tepsa.
joulumessu klo 11 Meltauksen kappelissa
ja klo 14 Sinetän kappelissa,Tepsa.
uudenvuoden messu klo 11 Sinetän
kappelissa, klo 14 Maijasen kappelissa ja
klo 16 Meltauksen kappelissa, Tepsa.

