Pääsky
8/2013

Rovaniemen seurakuntalehti

11.12.2013

Kuva Eastpress / Seppo JJ Sirkka

"Me odotamme Jeesusta,
hän meidät pelastaa."
Mistä

Pirjo Pyhäjärvi:

Voit antaa

Silvolan perheen

Jouluna

löytyy

Kansankirkossa

hyvää mieltä

joulussa

karenniperheet

onnellisen joulun

keskityttävä

jouluun

välkkyvät

kokoontuvat

lähteet?

yhdistäviin asioihin

lahjoituksilla

lapsuusmuistot

yhteen

............................sivu 2

............................sivu 3

............................sivu 4

......................sivut 6–7

......................... sivu 12

Pääsky

2

lena on, osaanko tänä jouluna antaa oikeita lahjoja.
Jotkut taas odottavat saavansa mukavia ja jännittäviä
lahjoja eivätkä murehdi mistään muusta. Toisille joulun hengellinen sanoma on tärkeintä. Toisia taas joulun hengellisyys inhottaa ja harmittaa. Varmaan kaikki
ovat yhtä mieltä siitä, että hyvän ruoan lisäksi läheisten ihmisten seura on tärkeää joulun vietossa.

aamatusta emme löydä ohjeita hyvän ja onnellisen
R
joulun viettämiseen. Raamattu ei määrittele sopivaa euromäärää joululahjoihin eikä sanaa joulu löydy
Raamatusta. Raamattu kertoo ennustuksista Messiaan syntymisestä ja näiden ennustusten toteutumisen, Jumalan Pojan, Jeesuksen, syntymän. Raamattu
kyllä opettaa ja ohjeistaa meitä kahdessa tärkeässä
asiassa. Ensimmäinen on joulun lahja, Vapahtaja, joka saapuu ja syntyy keskellemme: että me kunnioittaisimme ja rakastaisimme häntä. Toinen keskeinen
viesti Raamatussa on suhde toisiin ihmisiin: että me
eläisimme ”ihmisiksi”, rakastaisimme toisiamme yhtä
paljon kuin itseämme. Joulu juhlana on muotoutunut
paljon myöhemmin Raamatun kuvaamien tapahtumi-

Pääkirjoitus
en jälkeen. Meidän suomalainen joulu -nimitys pohjautuu ennen kristinuskoa vietetyn talvipäivänseisauksen muinaisgermaaniseen nimeen.
emeritusprofessori Markku Ojanen,
Ptoteaasykologian
myös maamme onnellisuusprofessoriksi kutsuttu,
joulusta: ”Jouluna onnellisuus saa näkyä”. Hänen mukaansa joulussa ovat tärkeintä yhdessä tekeminen, hyvät välit läheisiin ja Vapahtajan syntymän
muistaminen. Ojasen mukaan ihmisellä voi olla erilaisia onnen lähteitä, muta yleensä onnen lähteistä tärkeimpiä ovat toisten ihmisten huolenpito, kiinnostus
oma itseä kohtaan, arvostuksen kokeminen ja rakkaus. Onnellisuusprofessori näkee yksilökeskeisen ja yksityisyyttä korostavan kulttuurimme suurimpana syynä
siihen, että joulun vietto on vaikeaa erityisesti niille,
joilla ei ole läheisiä ihmisiä, sukulaisia ja ystäviä. Tällöin joulun kauniin tunnelman hehkuttaminen voi tuntua hyvinkin raskaalta. (Joulusanoma 2013, Suomen
Raamattuopiston Säätiö).
oulu on sekä ihmisten yhteyden että Jumalan ja ihJluyönä
misen välisen yhteyden juhla. Ensimmäisenä joutapahtui ihmisjärjelle käsittämätöntä: Jumala syntyi maailmaan. Tässä avattiin ihmisen ja Juma-

Levollisesti ilman kauhua
Näin sanoo Herra, Israelin kuningas ja sen lunastaja, Herra Sebaot:
– Minä olen ensimmäinen ja minä
olen viimeinen, ei ole muuta Jumalaa kuin minä. Kuka on minun
kaltaiseni? Antakoon äänensä kuulua ja kertokoon minulle, mitä on
tapahtunut siitä alkaen kun asetin
paikalleen ikimuinaisen kansan!
Hän esittäköön myös tulevat tapahtumat, tulevaiset hän kertokoon meille! Älkää säikähtäkö,

älkää jääkö kauhun valtaan! Enkö
ole jo aikoja sitten kertonut ja ilmoittanut näitä teille? Te olette minun todistajani: onko muuta Jumalaa, muuta turvakalliota kuin minä? (Jes. 44)

Rukous
Herra, älä anna meidän
väsyä odotuksessamme
ja vajota toivottomuuteen.

Nasaalisykli

Vahvista uupuneet kätemme
ja jalkamme
ja virkistä huolten rasittamat
mielemme.
Anna voimaa nousta ja
lähteä liikkeelle
vastaanottamaan sinua.
Vielä vähän aikaa, vain vähän aikaa
ja kohtaamme sinut,
auttajamme ja pelastajamme.
Sinulle olkoon ylistys ikuisesti.
Aamen.

Hartaus
Kuva Eastpress/Seppo JJ Sirkka

Tiedätkö mikä on nasaalisykli? Itse en tiennyt sitä kuin reilu vuosi
sitten. Kuuntelin radiota kun toimittaja kysyi asiaa kuuntelijoilta.
Varmasti moni meistä on miettinyt, miksi nuhan aikana sieraimet
ovat vuorotellen tukossa. Kun toisen saa niistettyä auki, menee toinen tukkoon. Selitys onkin yksinkertainen: ihmisen sieraimet jakavat työn. Silloinkin kun ihminen
on terve, sieraimet työskentelevät vuorotellen. Vuoron vaihtuessa nenässä oleva paisuvaiskudos
turpoaa toiselta puolelta ja tukkii
näin toisen sieraimen. Tätä normaalia ilmiötä kutsutaan nasaalisykliksi. Jos lääkäri, jolta olen
kysynyt syytä ja lievennystä nenäni tukkoisuuteen, olisi aikoinaan
kertonut nasaalisyklistä, olisin
välttynyt turhalta sairausluulemiselta. Kyllä lääkäri teki parhaansa
ja tutki, mutta nasaalisyklistä hän
ei vain huomannut kertoa. Jo pelkästään oikean tiedon kuuleminen
olisi tuonut minulle rauhoittavaa
tietoisuutta normaalista vaivasta
ja poistanut turhaa huolehtimista.
Olisin osannut suhtautua oikein.
Rukous on yhtä tärkeää kuin
hengitys. Jo ammoisina aikoina erämaaisät sanoivat, että rukous on sielun hengitystä. Jos
hengityksemme katkeaa, kuolemme. Jos rukouksemme loppuvat, kuolemme hengellisesti.
Niin kuin nasaalisykli on automaattista, on ihmisessä hädän hetkellä automaatio – voisi ajatella
”rukouksen nasaalisykli” – kään-

Viikon sana

tyä suuremman voiman ja avun
puoleen. ”Jumala auta!” – on hädässä olevan parkaisu. Sitä ei ehdi edes juuri ajatella, se vain kumpuaa meistä. Voisi ajatella, että alkuperäinen Jumalan asetus meissä
on ollut jatkuva rukousyhteys Häneen, mutta se rikkoontui syntiinlankeemuksessa. Meillä on edelleen syvä kaipaus löytää läheinen
yhteys Luojaamme ja elää siinä.
Hengitys on automaatio, mutta
kun kiinnitämme siihen huomiota
voimme myös tietoisesti vaikuttaa
siihen. Voimme syventää hengitystä tai tarvittaessa hetken pidättää sitä.
Myös rukoukseemme
voimme vaikuttaa. Voimme keskittyä siihen tietoisesti. Voimme
rukoilla hiljaa ajatuksissamme tai
ääneen puhuen. Voimme hakea
rauhallisen paikan luonnon kes-

keltä, tai vain arjen kiireen keskellä pysähtyä minuutiksi tietokoneruudun äärellä. Kristikunnalla on myös valmiiden rukousten aarteisto, Jeesuksen opettama
Isä meidän -rukous, Herran siunaus, psalmit ja paljon muita, joihin
voimme liittyä kun omat sanamme ovat haussa.
On myös tärkeää tietää, että
Pyhä Henki rukoilee lakkaamatta puolestamme, vaikkemme ole
siitä tietoisia. Tästä Paavali kirjoittaa Roomalaiskirjeessä (8:26):
”Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niin kuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. ” Tämä on lohduttava ja rohkaiseva tieto, koska usein tunnemme heikkoutta rukoillessamme. Moni kokee itsensä huonoksi rukoilijaksi. Muista
myös, että Jeesus rukoilee puolestamme taivaassa Isän oikealla
puolella (Room.8:34). Tarvitsemme myös rukousta toistemme puolesta. Kristikunnalla on paljon kokemuksia esirukouksen voimasta.
Olkoon tuleva joulu meille
myös muistutus ihmiskunnan syvästä pyyntörukouksesta löytää
yhteys todelliseen, elävään Jumalaan. Ja että Jeesus on se Jumalan
tärkein rukousvastaus jokaiselle,
joka etsii yhteyttä Jumalaan!
Markku Kukkonen
johtava diakoni

lan välinen yhteys. Tässä on myös kristityn todellinen
onni ja ilo. Myös ihmisyhteys avautuu ja rakentuu Jumalan ja ihmisen välisestä yhteydestä. ”Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä”(
1.Joh.4:19). Jouluna Jumalan armo ja anteeksiantamus laskettiin tallin seimeen, lahjaksi meille. Näin alas
Jumalan lahja tuli, että me kaikki voisimme sen löytää
ja elää todeksi. Jumala tuli ihmiseksi ihmisen tuskaan
ja vaivaan. Joulun ilo on siinä, että Jumala laskeutuu
pimeyteemme, heikkouteemme ja pahuuteemme. Jumalan armo ja rakkaus ovat lähellämme. Näin maailmamme ei sittenkään ole täynnä kylmyyttä, vihaa, surua ja toivottomuutta.
eillä seurakunnassakin on
”T
alkamassa sesonkikausi”,
totesi osuvasti eilen eräs mat-

kailualan yrittäjä. Joulu on koko seurakunnan olemassaolon
ja elämisen yhteinen ilon, riemun ja yhteyden juhla.
Iloa ja onnellisuutta Sinulle
Joulun Todellisesta Lahjasta.
Jouni Riipinen, kirkkoherra

Oulun hiippakunnalle

Sydämen valon
odottamisen aika
Adventti muistuttaa joulun
Herran tulemisesta. Meitä kutsutaan odottamaan.
Juhla-ajan ytimessä asuu kaipaus.
Etsimme muistoja. Kaipaamme ehkä ihmistä, joka on tänä vuonna joukostamme poissa. Kaipaamme päivää, jolloin työn kiire, oman lähimmäisemme kipu tai elämän suorittaminen olisivat poissa. Kaipaamme
valoa, joka valaisisi polkuamme.
Aikamme suosii nopeita päätöksiä ja voittoja. Kuka vielä kirjoittaisi kirjeitä kaunokirjoituksella, kun tekstiviestillä, sähköpostilla tai sosiaalisessa mediassa voi
ottaa yhteyttä hetkessä toiseen ihmiseen? Yhteiskunnassa jaksamme keskustella asioista muutaman
päivän, korkeintaan viikkoja, kun
jokin toinen uutisaihe jo täyttää
palstat ja kanssapuheet. Vaikeisiinkin asioihin on otettava heti
kantaa tietokoneen äärellä tai älypuhelimessa. Asia on silloin omalta kannaltamme hoidettu päiväjärjestyksestä. Kaipauksesta emme
kuitenkaan pääse, sillä se tunkeutuu mieleemme syvältä: levottomuutena, irrallaan olon tunteena
ja joskus uuvuttavana voimana.
Joulunajan virren runoilija onkin
pukenut odottamisen ja kaipuun
rukoukseksi:
”Oi milloin kuivaat kyyneleet ja
vaivastamme lopun teet.
Oi joudu Herra Jeesus!”
Virsi 11:1, Dora Rappard

Kristilliseen uskoon liittyvät aina odotus ja kaipaus. Jumala näytti Abrahamille tähtitaivaan ja lupasi siunauksensa. Silti kului vuosikymmeniä ennen kuin lupaukset
täyttyivät. Messiaan syntymään
valmistauduttiin tuhansia vuosia.
Tähän odotukseen ja kaipaukseen
liittyi usein se kipu, josta Rappardkin virressään puhuu. Psalmintekijä kirjoittaa samasta asiasta: ”Niin
kuin peura janoissansa etsii vesipuroa, niin minä kaipaan sinua,
Jumala.” Ps. 42:2
Kristittynä eläminen merkitsee
odottamiseen ja kaipaukseen sitoutumista. Tällainen elämä ei kuiten-

kaan ole tarkoituksetonta. Odottaminen merkitsee myös valmistautumista siihen, mitä syvimmiltään
kaipaamme: joulun seimenlapsen
taivaallista kosketusta, rakkautta,
joka tulee osaksemme lahjana. Siksi lainaamani virren sävy muuttuu
toisessa säkeistössä:
”Jo täällä seurakunnassa kanssamme aina kuljet.
Suot voimaa armon sanasta ja
siunaukseen suljet.”
Joulun Herra syntyy valoksemme. Siksi meidän ei pidä hätäillä
ja huolehtia, vaan pukea kaipauksemme rukoukseksi. Se on myös
sen sanoittamista, mitä odotamme. Rukoukseen puetut sanat tekevät armon salaisuudet konkreettisiksi. Rukous ei ole vain passiivista puhetta. Se myös ajaa meitä
toimimaan jo nyt niin, että Betlehemin valo heijastuisi myös lähimmäisiin, yhteiskuntaan ja omaan sisimpäämme.
”Iloitse, tytär Siion!
Riemuitse, tytär Jerusalem!
Katso, kuninkaasi tulee!
Profeetan sanassa asuu sydämen
pyyntö: ”Tule joulun vieras. – Tule, Herra Jeesus!”
Seimenlapsen siunaamaa
joulujuhlaa toivottaen,
Oulussa adventin alla a.D. 2013
Kuva Studio PSV Reijo Koirikivi

Onnellinen joulu
oulu merkitsee meille hyvin erilaisia asioita. Joku on
Jtoinen
äärettömän kiireinen joulun valmisteluissaan. Joku
taas matkustaa kiirettä pakoon. Monen huo-

Samuel Salmi
Oulun hiippakunnan piispa
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Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pirjo Pyhäjärvi:

Kansankirkon säilymiseksi
on keskityttävä yhdistäviin asioihin
K

irkkohallitus myönsi marraskuussa seurakuntatyön kunniamerkin hallinto-oikeustuomari
Pirjo Pyhäjärvelle. Pyhäjärvellä
on pitkä ja ansiokas ura seurakuntatason ja kokonaiskirkon luottamushenkilönä. Tätä nykyä hän
toimii Rovaniemen seurakunnan
kirkkovaltuuston puheenjohtaja.

Mukana seurakunnan
elämässä
Pirjo Pyhäjärvi löysi seurakuntayhteyden kouluaikana partion ja
myöhemmin kristillisen opiskelijatoiminnan kautta. Työikäisenä hän
koki luontevaksi hakeutua seurakuntayhteisöön oman uskonelämän hoitamisen kannalta.
Tekemällä osallistuminen on aina tuntunut mielekkäämmältä kuin
pelkkä penkissä istuminen. Kun on
pyydetty johonkin tehtävään, olen
yleensä suostunut, Pirjo kertoo.
Antoisaa oli Aapakirkon Raamattu- ja lähetyspiirin vetäminen.
Oli hyvä porukka eri ikäisiä ihmisiä. Viikoittaisten kokoontumisten
lisäksi lähetimme mm. Tansaniaan
maitojauhetta vauvoille ja käsityötarvikkeita naisten piirille.

Luottamustyön vaikutus
ihmisten elämään tärkeää
Oman seurakunnan hallinnossa
merkittävin kokemus Pyhäjärvelle on ollut puheenjohtajuus vasta
perustetussa palvelutyön johtokunnassa 1995-98. Sekä viranhaltijat
että johtokunnan jäsenet olivat hyvin motivoituneita. Suurin osa asioista liittyi diakoniaan, ja tehdyil-

lä päätöksillä oli usein hyvin konkreettisia vaikutuksia ihmisten elämään.
Vaikuttaminen koostuu yhteistyöstä ja pienistä paloista. Hyvältä tuntui myös määrärahan saaminen Radio Dein ja seurakunnan
oman Radio RovaDein lähetyksiin Rovaniemellä. Myös osallistuminen syksyn 2011 Elämän lähteellä -seurakuntaviikkojen suunnitteluun oli itselleni merkittävää,
Pirjo muistelee.

Luottamushenkilöt
talkoilevat kirkon hyväksi
Kirkolliskokouksessa (2000–
2012) ja kirkkohallituksen täysistunnoissa (2004–2008) Pyhäjärvi
kertoo oppineensa paljon kristinuskosta, kirkosta sekä hallinnollisten elinten ja ihmisten toiminnasta
yleensä. Kirkkohallituksen varapuheenjohtajana hän myös johti puhetta arkkipiispan poissa ollessa.
Luottamushenkilöt tekevät todella paljon talkootyötä kirkon hyväksi. Palkkiona puurtamisesta sai
tutustua uusiin ihmisiin ja osallistua vaikuttaviin kirkollisiin juhlatilaisuuksiin. Erityisesti jäi mieleen
2005 loppiainen, jolloin piti juhlia
kirkon 850-vuotista historiaa Suomessa kirkkonäytelmällä. Aasian
tsunami muutti sen katastrofin uhrien muistojumalanpalvelukseksi
Mozartin Requiemillä, joka kosketti syvältä.

Juristina vaikuttamassa
kirkon ylätasolla
Kirkolliskokouksessa Pyhäjärven

työ kohdistui ennen kaikkea kirkon lainsäädäntöön. Ensimmäisellä kaudella hallintovaliokunta työsti hiippakuntahallinnon uudistusta, Pirjo vaikutti asioihin valiokunnan ainoana juristijäsenenä.
Merkittävimmäksi saavutukseksi Pyhäjärvi arvioi viimeisen kauden, jolloin lakivaliokunta hänen
johdollaan sai kirkon virkamiesoikeudelliset säännökset ajan tasalle
laajalla lakipaketilla.
Pykälien sisältöön tehtiin vielä
kirkolliskokouksessa muutoksia,
ja se teetti paljon työtä myös kotona keittiön pöydän ääressä. Yhden
pykälän muuttaminen yleensä heijastuu moniin muihinkin kohtiin,
ja säännösten kirjoittaminen vaatii tarkkuutta.
Kirkolliskokouksen valitsijamiesten jäsenenä pääsin myös
vaikuttamaan mm. kirkkoneuvosten valintaan. Kirkkohallituksessa pyrin pitämään Pohjois-Suomen pienten, mutta maantieteellisesti laajojen seurakuntien puolta. Etelässä ei aina ole oikeaa käsitystä Lapin olosuhteista, Pirjo
kertoo.

Olen viime aikoina kaivannut
sellaista tavallisten seurakuntalaisten ruohonjuuritason toimintaa, Pirjo avaa tuntojaan.

Aika luopua
luottamustehtävistä

Kohti
seurakuntalaisten kirkkoa

Kaksitoista vuotta kirkolliskokouksessa sekä parikymmentä vuotta kotiseurakunnan luottamustehtävissä ovat koulineet Pyhäjärvestä sitkeän kokousistujan. Nyttemmin hän huomaa saaneensa herkkua tarpeeksi ja kokee, että on aika siirtyä syrjään ja antaa tilaa uusille ihmisille.

Seurakuntien toiminnassa on vuosikymmeniä kehitetty uusia työmuotoja ja lisätty niihin työntekijöitä. Tältäkin osalta voi tulla karsimisen aika, jolloin ehkä siirrytään työntekijöiden kirkosta kohti
seurakuntalaisten kirkkoa. Silloin
kaikki ei tapahdu niin ammattitaitoisesti, mutta toisaalta seurakun-

Kirkon ja seurakuntien
hallintoa arvioitava uudelleen
Pyhäjärvi pitää tärkeänä, että kokonaiskirkon keskushallintoa kevennetään.
Muutos pitää tehdä ajoissa ja
hallitusti ennen kuin verotulojen
väheneminen pakottaa siihen. Seurakunnille voitaisiin antaa enemmän omaa vastuuta, eikä joka asiaan tarvita kirkkohallituksen ohjetta.
Jossain vaiheessa tulee harkittavaksi, onko kirkon julkisoikeudellisesta asemasta sille enemmän hyötyä vai haittaa. On myös
mietittävä, onko kunnallishallintoa muistuttava raskas hallintomalli seurakunnissa paras mahdollinen.
Tulevaisuudessakin seurakuntien tuloja on tasattava siten, että
perustoiminta säilyy koko maassa,
Pyhäjärvi pohtii kirkon tulevaisuudennäkymiä.

Hallinto-oikeustuomari
Pirjo Pyhäjärvi
mieliharrastuksensa
parissa.

talaiset voivat aktivoitua. Jos hyvin käy, monitouhuisuuden tilalle voi nousta yksinkertainen evankeliumin julistus, ja sisältö voi tulla muotoja tärkeämmäksi, Pyhäjärvi arvioi.

Miten kansankirkko
voi säilyä?
Kirkko on käymistilassa sisäisesti,
nuorten aikuisten ikäluokat eroavat
kirkosta, kirkon sisällä on jakolinja konservatiivit-liberaalit ja keskustelut vellovat kiivaina. Jos halutaan säilyttää kansankirkko, on
Pyhäjärven mielestä keskityttävä
asioihin, jotka yhdistävät.
Löytyisikö yhteinen ydin uskontunnustuksesta tai Katekismuksesta? Muissa asioissa voitaisiin hyväksyä se, että kirkossa on eri tavoin ajattelevia ryhmiä.
Kiistakysymyksistä jankuttaminen ei johda mihinkään. Enemmän voidaan saavuttaa siten, että
erilaisille painotuksille annettaisiin avoimesti tilaa ja kunnioitettaisiin toisten uskontulkintaa. Miksi ei voitaisi esimerkiksi sallia sekä naispappeuden torjujien messut,
että ns. sateenkaarimessut?
Erilaisuuden sietäminen edellyttää kaikilta omista oikeuksista ja
omasta oikeassa olemisen halusta tinkimistä. Jos se ei ole mahdollista, kirkko hajoaa. Luulen kuitenkin, että avoimen kansankirkon
säilyminen olisi kaikkien Suomessa asuvien etu, Pyhäjärvi toivoo.
KHY
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oulun alla seurakunnan diakoniatyö saa useita lahjoituksia välitettäväksi alueemme vähävaraisille ihmisille. Lahjoittajina on yhdistyksiä, yrityksiä, diakoniakylä- ja
-korttelitoimikuntia ja muita seurakunnan toimintaryhmiä sekä yksityisiä ihmisiä. Osa lahjoittajista
haluaa antaa nimettömästi ”tuntemattomana lahjoittajana”. Lahjoitukset tulevat pääasiallisesti rahana, jolla on hankittu lahjaostokortteja tai ruokatarvikkeita diakoniatyön Ruokapankin ruoka-avustuksina. Lahjoituksina on tullut myös
leluja, itse tehtyjä villasukkia, -lapasia ja –pipoja.
Lähimmäiselle voi tehdä hyvää
monen tahon kautta. Jouluiloa voi
lahjoittaa Kirkon ulkomaanavun
(KUA) ”Toisenlaisen lahjan” kautta. KUA auttaa myös katastrofitilanteissa kuten nyt taifuunin uhreja Filippiineillä. Tämä joulu myrs-

kytuhoalueilla on monelle kaiken
menettäneille erilainen kuin aikaisemmin.

Mikä saa auttamaan
tuntematonta lähimmäistä?
Kysyin asiaa pikaisesti kolmelta
’tuntemattomalta auttajalta’.
– Meidät on kutsuttu Jumalan
työtovereiksi maailmassa. Kaikki,
mitä meillä on, on Jumalan lahjaa.
Sitä tulee käyttää lähimmäisten hyväksi lähellä ja kaukana.
– On kohteita, joita on tärkeää tukea säännöllisesti, mutta on
myös hyvä seurata, missä tarvitaan
pikaista apua juuri nyt.
– On hyvä miettiä näitä kahta toistaan täydentävää Raamatun
kohtaa: Job 35:5-8 ja Matt. 25:3146.
Miksi lahjoitan? Joulu on edessä, moni tarvitsee apua. Haluan
tehdä edes tänä jouluna jotain hy-

vää. Miksi en ole aiemmin lahjoittanut? En ole ajatellut asiaa.
Mitä saan lahjoittamisesta? Hyvän mielen ja tiedon että pystyn
siihen…
Lahjoittaja kertoo lahjoittamisensa syyksi myös yhden henkilökohtaisen kokemuksen, joka oli
havahduttanut häntä näkemään asioita uudella tavalla.
– Jos oma taloudellinen tilanteeni on sellainen, että pystyn auttamaan, silloin tulee auttaa. Itse asiassa ajattelen asiaa näin käytännöllisesti, mutta taustalla on varmaan
myös kristillisen lähimmäisenrakkauden etiikka. Auttaminen ei ole
minulle pakko eikä taakka.
Markku Kukkonen
johtava diakoni

Toisenlainen lahja tuo iloa monelle
Kirkon Ulkomaanavun kautta voit
antaa tänäkin vuonna toisenlaisen
joululahjan.
Ammatti-lahja (30 e) auttaa kehitysmaiden naisia ammatin hankkimisessa. Koulupuku (8 e) tukee
lasten koulunkäyntiä koulupuvuilla ja varustamalla kouluja. Vuohi
(30 e) auttaa kehitysmaiden köyhimpiä hankkimaan toimeentuloa
ja pääsemään köyhyyden kierteestä. Työkalut-lahja (30 e) antaa kunnon välineitä maanviljelyyn ja kodin ylläpitoon.
Voit antaa myös sydämen lahjoja läheisillesi täällä kotimaassa
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Hyvää joulumieltä lahjoituksilla

Medialähetys Sanansaattajien
joulukeräys vie valoa Iraniin

kuin kaukana kehitysmaissa. Esimerkiksi halaus-lahjalla (15e) jaat
lämpöä ja välittämistä myös kehitysmaiden ihmisille ja annat heille tarvittavaa koulutuksellista tai
toimeentuloon tähtäävää tukea.
15 euron arvoisella lahjoituksella
Kirkon Ulkomaanapu voi hankkia
esimerkiksi yhden koulupulpetin
ja tuolin tai ravinnerikasta ruokaa
kuukaudeksi HIV-tartunnan saaneelle ihmiselle.
Katso lisää ja lahjoita verkossa:
www.toisenlainenlahja.fi

Kristityillä on vaikeaa Iranissa.
He eivät pysty kokoontumaan vapaasti.
Medialähetys Sanansaattajien
joulukeräys tukee SAT-7:n kristillistä satelliittitelevisiotyötä.
SAT-7 Pars lähettää farsinkielistä ohjelmaa 24 tuntia vuorokaudessa. Kristilliset ohjelmat tuovat toivoa ja opettavat, ettei vihaan kannata vastata vihalla. Monelle Iranissa asuvalle kristitylle televisio
tai radio on ainoa side muihin samoin uskoviin. Myös moni Iranista

lähtenyt seuraa farsinkielisiä lähetyksiä uudessa kotimaassaan.
Medialähetys Sanansaattajat
(Sansa) on Suomen ev. lut. kirkon
v. 1973 perustettu lähetysjärjestö.
Sansa tukee kristillistä mediatyötä
43 kielellä Aasiassa, Afrikassa ja
Euroopassa.
Joulukeräyksen lahjoitustili:
IBAN: FI37 5062 0320 0320 18,
viitteenä 7111 00354
Puhelinlahjoitus: 0600 18808
(15,36 € + pvm)

Saima hurmasi
Täysi salillinen runonnälkäisiä
kuulijoita oli adventin aattona saapunut Ounasrinteen kappelille, kun
Ulla Miettunen kantaesitti monologin Saima Harmajan tuotannosta.
Yleisö oli silmin nähden liikuttunutta ja piti näkemästään. Monet kysyivät, milloin esityksen voi
nähdä uudestaan.

Taiteilijan luomiskaipuu
Millaista luomisen tuskaa kirjoittaessa voi tuntea? Kukaan ei ymmärrä, että kirjoittaminen on Saimalle enemmän, kuin yksityistä
hupia. Se on säie, joka pitää elämässä kiinni.
Kirjoittaessaan Saima tuntee
luomisriemua. Hän kirjoitti varkain ja pystyi purkamaan päiväkirjalleen, Maijalle, salaisimmat
tuntonsa.

Kertomus sairastumisesta
Saima sairastui nuorena ja esityksessä tavoitettiin nuoren naisen
tuska. ”Miten sieluni jaksaa asua
näin heikossa ruumiissa?”, Saima
kysyi ja oli välillä totaalisen väsynyt.
Saima ymmärsi varhain, ettei
hän tule elämään pitkään. Esitys
kuvaa herkästi sitä surumielisyyttä, mitä kuoleman ajatteleminen aiheuttaa. Saima kamppaili kahden
vaiheilla. Hän ei jaksanut elää,
muttei olisi halunnut kuollakaan.

Runosielut Ulla Miettunen
ja Eila Paananen
Ulla Miettunen oli erittäin luonteva Saima. Koko hänen olemuk-

Jouluinen TUOMASMESSU

Esityksen käsikirjoitus luotiin
runsaan aineiston pohjalta, johon kuuluvat
mm. Saima
Harmajan päiväkirjamerkinnät.
sensa kertoi, miten syvällä hän on
teksteissä.
Yhdessä Eila Paanasen kanssa runosielut onnistuivat luomaan
ehyen kokonaisuuden. Oleellisin
vuoropuhelu käytiin Saiman ja hänen päiväkirjansa välillä.
Aivan kuin musiikissa, tauotkin
puhuivat omalla kielellään. Ne enteilivät jotakin tärkeää. Taitavalla
ohjauksella illasta tuli tiivis kuvaus Saiman runoilijuudesta, jonka
olisi suonut jatkuvan.

Ilmaisun ihmelapsi
Tuntuu käsittämättömältä, ettei

Rovaniemen kirkossa 15. joulukuuta klo 18
Liturgina Topi Litendahl

Saima elänyt edes 24-vuotiaaksi.
Miten väkeviä tekstejä ja kypsiä
ajatuksia!
Monologi on kunnianosoitus taiteilijoille, joiden sydän janoaa tunnustusta. Saima rukoili Jumalalta: Anna minulle taiteilijan sielu.
Opeta kirjoittamaan. Monologissa
elettiin läpi Saiman elämässä olleita raskaita teemoja, joita hänen
oli helpompi kantaa, koska hän oli
löytänyt uskon Jumalaan.
Varoitus: Esitys itkettää pikkuisen.
Ei vaarallisesti.

Harriet Urponen

Puhe Sinikka Vilen

Juontajana Salla Korteniemi

Musiikkivieraana Kauko Simonen

Tuomaskuoro ja -yhtye, Mauri Miettunen
Olet tervetullut!

Pääsky
Lalee Casino Limpot

Kuva KHY

5

Yhteisvastuukeräyksen keräyspäällikkö Tapio Pajunen ja tiedottaja
Riikka Seppälä.

Yhteisvastuu 2014 keräysteema

Lahjoita hyvä kuolema
Vuoden 2014 Yhteisvastuukeräyksellä tuetaan saattohoidon
koulutusta Suomessa ja ihmisoikeuksien edistämistä Guatemalaan alkuperäiskansojen keskuudessa.

Avointa keskustelua kuolemasta

Lalee Casino Limpot avustuspusseja jakamassa, apua tarvitsevat olivat olleet useita päiviä ilman ruokaa ja juomaa.

Filippiinien uhrit tarvitsevat yhä apua

Hyvän lähettiläs joukossamme
– apua Filippiineille
R

ovaniemeläinen Marko Paksuniemi ja filippiiniläinen Lalee Casino
Limpot tapasivat toisensa 2011, kun
Marko oli Filippiineillä lähetystyössä
Cebu Cityssä. Rakkaus syttyi. Laleen
perheellä on auttamisjärjestö International Gospel Center ja koulu slummilapsille. He myös jakavat ruoka-avustuksia tarvitseville. Marko on myös
osallistunut slummilasten opetustyöhön ja muuhun avustustyöhön.

Järistyskokemus ei unohdu

ten he lähtivät kiertämään tuhoalueita,
joissa tarvittiin apua.

Kun supertaifuuni iski

Lähimmäisenrakkaus ulottuu
toiselle puolen maailmaa

Filippiiniläisten kokemukset kävivät
vielä rankemmiksi. Seuraavat uutiset
kertoivat, että supertaifuuni matkasi
kohti Filippiinejä. Ennen taifuunin iskua Marko oli yhteydessä Laleen skypen avulla. Myrsky keskeytti viestiyhteyden.
Kahdeksan tuntia ilman yhteydenottoa tuntui ikuisuudelta. Mitä siellä oikein tapahtui? Säilyikö Lalee hengissä,
Marko muistaa miettineensä.
Hän esitti rukouspyyntöjä Facebookissa ja pyysi ihmisiä rukoilemaan filippiiniläisten puolesta. Moni vastasi
viestiin ja hiljaisia rukouksia tuli lukemattomia.
Rukouksen voima on valtava, sitä
meidän ei tule unohtaa.
Myös Lalee uskoi rukoukseen kirjoittaessaan Markolle:
We will be okay, God will turn the
situation around, nothing is impossible
with God.
Laleen perhe selvisi ja heidän kotinsa säilyi. Kymmenet tuhannet kuitenkin menettivät kaiken, perheen, kodin,
kaiken omaisuutensa, Marko kertoo tapahtumista. Laleen perhe keräsi voimiaan pari päivää taifuunin jälkeen. Sit-

Lalee Casino Limpot

Taannoin Marko sai Laleelta viestin
maanjäristyksestä (7,3 richteriä). Järistyksiä tuli vielä 1000 lisää. Järistys
pysäytti elämän Filippiineillä.
Vaikka itse en ollut paikan päällä, filippiiniläisten pelot ja taistelut elivät
mielessäni, Marko muistelee.
Mitä maanjäristys konkreettisesti tarkoittaa, sen Marko koki 2012 Filippiineillä. Samassa hotellissa asunut uusi seelantilainen totesi, ’että se on sitten menoa, jos tsunami tulee’. Pakoon
ei pääsisi. Kokemaansa Marko ei pysty koskaan unohtamaan.
Se oli yksi elämäni hirveimmistä
kokemuksista. Kaikki heilui. Ei voinut
juosta mihinkään, liikenne oli jumissa,
ihmiset pakenivat vuorille ja kaikkien
huulilla pelko: tuleeko tsunami?
Voimme vain miettiä miltä yli 1000

vastaavanlaista tilannetta tarkoittaa,
Marko pohtii.

Marko and Lalee slummikoulussa, opettamassa ja jakamassa lapsille ruoka-annoksia.

Marko mietti, mitä hän voi tehdä asian hyväksi. Hän kävi puhumassa Filippiinien tilanteesta Helluntaiseurakunnassa, Lapin Kristillisessä keskuksessa
ja Rovaniemen seurakunnassa. Lisäksi
hän jakoi tietoa ystäville ja heidän ystävilleen Facebookin kautta. Pohjoissuomalaisille heräsi halu auttaa ja he lähtivät mukaan sankoin joukoin.
Omien kontaktiensa kautta Marko on
edesauttanut rahallisen tuen välittymistä suoraan Laleen perheen ylläpitämälle
avustusjärjestölle (Gospel Center). Lahjoitusten avulla Lalee ja hänen perheensä sai hankittua mm. 650 selviytymispakettia, joita he kiersivät jakamassa.
Kiitos kaikille. Meidän on tärkeää
muistaa, että tilanne Filippiineillä ei
suinkaan ole vielä ohi. Taistelu elämästä on käynnissä, suuret järjestöt tekevät
valtavan hyvää työtä, mutta Filippiineillä autettavien määrä on lukematon.
Puroista syntyy jokia ja niistä meriä. Itse kukin voi kantaa oman kortensa kekoon. Kun ihmisille antaa mahdollisuuden, moni lähtee mukaan auttamistyöhön, Marko rohkaisee.
Merja Paksuniemi

Auta Filippiinien
taifuunista kärsiviä
perheitä selviytymään
Lahjoita: Nordea /
FI33 1572 3000 5005 04,
viite: 1481
Puhelinlahjoitus:
0600 9 5124
(20,11 e/puhelu)
Tekstiviestilahjoitus:
Lähetä viesti ”Lahjoitus”
numeroon 16499
(20 euroa)
Katso lisätietoa
auttamistyöstä.
www.kirkonulkomaanapu.fi

Suomessa vuosittain saattohoitoa tarvitsee 15 000 kuolevaa,
joista lapsia 400-500. Saattohoito tarkoittaa kuolevan ihmisen yksilöllistä ja kokonaisvaltaista hoitoa.
Yhteisvastuukeräyksen teemalla ”Lahjoita hyvä kuolema”
halutaan herättää ja edistää avointa keskustelua kuolemasta,
Yhteisvastuukeräyksen keräyspäällikkö Tapio Pajunen kertoo.
Piispa Samuel Salmi toimii ensi vuoden keräyksen esimiehenä. Salmi korostaa jokaisen oikeuttaa arvokkaaseen
kuolemaan.
Varmasti meistä jokainen toivoo, että oma kuolema olisi
arvokas eikä tarvitsisi olla yksin silloin kun raja häämöttää,
mutta matkaa silti on vielä jäljellä, Salmi sanoo.

Ihmisoikeuksia ja perheväkivallan ehkäisyä
Guatemalassa tapahtuu räikeitä ihmisoikeusrikkomuksia
kansan keskuudessa. Tuloerot ovat kasvaneet, demokratiakehitys on haasteellista köyhyyden ja järjestäytynyt rikollisuuden vuoksi. Väkivalta, nuorisojengit, ihmiskauppa, rasismi,
huumerikollisuus ja korruptio ovat monin tavoin arkipäivää.
Keräyksellä tuetaan ihmisoikeustyötä Guatemalan alkuperäiskansojen parissa. Yhteisöjä koulutetaan tiedostamaan ja
vaatimaan oikeuksiaan omaan kieleen, kulttuuriin ja maihin.
Lisäksi ehkäistään perheväkivaltaa ja tuetaan kehittämään
omaa toimeentuloa, Riikka Seppälä kertoo.

YV-keräys 2013 tuotti 4,15 miljoonaa
Yhteisvastuukeräys 2013 tuotti kaikkiaan 4.154.304 euroa,
nousua edelliseen vuoteen oli 50 000.
Yhteisvastuukeräyksen keräyspäällikkö Tapio Pajunen
kertoi presidentti Sauli Niinistön ihastelleen vapaaehtoisten
kerääjien määrää, joka on 40 000.
Pajusen mukaan vapaaehtoiset ovat ponnistelleet aiempaan enemmän, koska yhä harvemmalla on mukanaan käteistä rahaa. Lisäksi keräyskustannuksia on saatu laskemaan
kaikkiaan noin 18 000 eurolla.

Yhteisvastuukeräys 2014
käynnistyy TV:ssä Rovaniemeltä

Ensi vuoden keräys käynnistetään suorana televisioitavalla jumalanpalveluksella Rovaniemen kirkossa sunnuntaina 2.2. klo 10. Palveluksessa saarnaa piispa Samuel Salmi.

Sinua tarvitaan. Tule kerääjäksi.

Jouluajan pyhäpäivien juuret
kaukana historiassa
Jouluaika sisältää pyhäpäiviä, jotka yhtäältä liittyvät yhteen, mutta toisaalta ovat toisistaan irrallisia.

Joulunpyhien kolme ydinasiaa
1. Jumala tuli ihmiseksi. Hän sitoi itsensä ajan ja paikan rajoihin,
joihin kaikki ihmiset ovat sidotut.
Ajatus korostuu jouluyön messussa, joka kuuluttaa: ”Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme.”
2. Tieto joulusta ei saanut jäädä
salaan. Salaisuus ilmoitettiin paimenille, jotka sanoivat: ”Nyt Betlehemiin!. Merkittävää on myös,
että sanoma ilmoitettiin ensin vähäosaisimmille. Jumalan edessä
inhimilliset arvostukset menettävät merkityksensä.
3. Levitessään maailmaan jouluviesti jakoi ihmiset niihin, jotka
ottivat sen vastaan, ja niihin, joissa nousi viha sitä kohtaan.

Nykyinen joulujuhla
300-luvulta
Joulu Jeesuksen syntymäjuhlana syntyi 200-luvulla Egyptissä, mutta kyseessä ei ollut joulu,
vaan 6.1. vietettävä loppiainen
(epifania = ilmestys). Se muotoutui vastareaktiona gnostilaispakanalliselle aurinkojuhlalle. Jumala
ilmestyi maailmaan Jeesuksessa
Kristuksessa.
300-luvun alkupuolella alettiin Roomassa viettää Jeesuksen
syntymäjuhlaa joulukuun 25. päivänä. Kristittyjen joulu syrjäytti

kaksi remuisaa pakanallista juhlaa: saturnaliajuhlan ja Voittamattoman Auringon päivän. Kristus,
vanhurskauden aurinko, voitti sekä auringonjumalan että sen kanssa kilpailleet Mithran ja Jupiterin.
Roomasta joulu levisi eri puolille kristikuntaa ja vakiinnutti paikkansa 400- ja 500-luvuilla.
Pohjolassa joulu syrjäytti talvipäivän seisauksen aikaan vietetyn pakanallisen jul-juhlan, josta periytyy myös suomeen joulun nimi.

Tapaninpäivä kertoo
marttyyrista
Tapaninpäivä (26.12.) kertoo ensimmäisestä kristitystä marttyyrista, Jerusalemin alkuseurakunnan diakoni Stefanoksesta. Stefanos sai saarnoillaan ympäristönsä hämmennyksiin, erässä tilanteessa väkijoukko hyökkäsi
hänen kimppuunsa ja kivitti hänet kuoliaaksi.
Kirkkoisä Augustinus perusteli
Joulu- ja Tapaininpäivän peräkkäisyyttä sillä, että on oikein sijoittaa lähimmäksi Kristusta se,
joka oli häntä lähinnä kärsimyksessäkin.

Hannun ja
viattomien lasten päivä
Ensimmäisenä arkena (27.12.)
joulunpyhien jälkeen muistellaan
apostoli Johannesta. Evankeliumissaaan Johannes todistaa lihaksi tulleesta Sanasta (Joh.1), joka
on koko maailman valo.
Toinen arki (28.12.), Viattomien lasten päivä muistuttaa Beetle-

hemin lasten surmista Jeesus-lapsen syntymän jälkeen. Kuningas
Herodes surmautti Betlehemissä
lapsia, koska pelkäsi Jeesus-lapsen syntymän merkitsevän hänen
kuninkuutensa loppua (Matt.2).

Uudenvuoden päivä
Kristityt kokivat vieraana itselleen Rooman valtakunnassa vietetyn vuoden alun meluisan juhlan. Niinpä tammikuun ensimmäiselle päivälle annettiin raamatullinen sisältö. Siitä tuli Jeesuksen ympärileikkauksen juhla
(Luuk. 2). Varhaisin maininta tästä on 500 -luvulta Galliasta. Ortodoksit ja protestantit viettävät
edelleen uudenvuodenpäivää tässä merkityksessä.
Uudenvuoden päivän teema on
nimi Jeesus, joka hepreaksi merkitsee vapauttajaa. Nimen teologista
sisältöä valaisee evankelista Matteus (Matt. 1): ”...sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän
pelastaa kansansa sen synneistä.”

Loppiainen
on lähetysjuhla
Loppiaista on jo varhain vietetty
Jeesuksen syntymäjuhlan lisäksi
hänen kasteensa juhlana. Jeesuksen kasteessa Jumala ilmaisi, että Jeesus oli hänen rakas poikansa. Luterilaisessa perinteessä loppiainen on lähetystyön juhlapyhä,
siitä muistuttaa kertomus itämaan
tietäjistä, jotka toivat lahjoja vierailta kansoilta vastasyntyneelle
messiaalle.
Lähde: Pentti lempiäinen, Pyhät ajat.

Jouluradion musiikkivirta
loppiaiseen saakka (104.4 Mhz)
Toivontuottajien Jouluradio soittaa jouluista musiikkia 11.
kertaa. Ensimmäisenä adventtina
käynnistynyt joulumusiikin virta jatkuu loppiaiseen 6.1. saakka.
Jouluradio soi niin FM-taajuuksilla kuin netissäkin. Rovaniemellä Jouluradio löytyy taajuudelta
Rovaniemi 104,4 MHz.

kaan mahtuu tänäkin vuonna uusia ja moderneja sovituksia sekä
todellisia harvinaisuuksia ja yllätyksiä. Kaikkia kappaleita yhdistää edelleen yksi yhteinen tekijä:
laatu, kertoo Jouluradion tämänvuotinen musiikkipäällikkö Olli
Aimola

Keitä ovat
Toivontuottajat?

Tänä vuonna uutta
Toivontuottajien Jouluradion kanavaperhe on kasvanut tänä vuonna kahdella uudella nettikanavalla: Xmas ja Rouhea joulu. Xmas
edustaa svengaavaa, kansainvälistä joulua. Kanavalla kuullaan
niin vanhan koulukunnan kultakurkkujen, kuten Elviksen, tunnelmaa tihkuvia joulukappaleita,
kuin Mary J. Bligen edustamaa
tuoretta, sielukasta tulkintaa. Jouluun ei yleensä yhdistetä rokkia

eikä varsinkaan metallimusiikkia. Rouhean joulun soittolistoilla Jarkko Aholan, Marco Hietalan
ja kumppanien tulkinnat joulusta
yllättävät varmasti jokaisen, joka
antaa heille tilaisuuden.

Laatu tärkein kriteeri
– Jouluradion musiikki koostuu
perinteisistä joululauluista ja sävelmistä – niistä tutuimmista ja
rakastetuimmista – mutta mu-

Jouluradio on Helsingin, Espoon
ja Vantaan seurakuntien mediatoimituksen, Toivontuottajien, tunnetuin tuote. Viime vuonna Jouluradiolla oli Finnpanelin kuuntelijatutkimuksen mukaan noin 451
000 viikkokuuntelijaa ja netissä
yksilökävijöitä oli noin 300 000
ympäri maailmaa.
Lisätietoja ja nettiradio:
www.jouluradio.fi

Syntymäpäiväonnittelukäytäntö uudistuu 1.1. alkaen
Seurakunnan syntymäpäiväonnittelukäytäntö uudistuu vuoden
vaihteessa.
Yhteisiin syntymäpäiväjuhliin
kutsutaan 70- ja 80-vuotiaita, juhlia järjestetään vuoden mittaan tasaisin välein. 75- ja 85-vuotiaat
saavat seurakunnasta juhlapostia,
90 vuotta tai enemmän täyttävien
luona käydään tervehdyskäynnillä. Kutsusta käydään henkilökohtaisesti onnittelemassa myös nuo-

rempia syntymäpäiväsankareita.
50 ja 60 vuotta täyttäville lähetetään onnittelukortti kuten tähänkin asti.

Vanhuksen rukous
Sinä olet minun toivoni, Herra,
Herra, minun turvani
nuoruudesta asti.
Syntymästäni saakka
olet ollut tukeni,

Kuva Rainer Hiuspää
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siitä saakka
kun kohdusta minut päästit.
Jumala, sinä olit opastajani
jo kun olin nuori,
ja tähän päivään asti.
Kun nyt olen vanha
ja harmaapäinen,
älä hylkää minua, Jumala.
Sinulle minä aina laulan ylistystä.
(Psalmista 71)

Lumi on tärkeä osa
joulua, sanovat Sari ja
Ilkka Silvola. – Lapissa
on ihanaa, kun sitä on!

Lapsuusmuistot väl
Silvoloiden joulussa
L

apsuusmuistot ja tämä päivä ovat
samanaikaisesti läsnä, kun Sari ja
Ilkka Silvola valmistautuvat viettämään joulua.
Tätä päivää on elämä 3-vuotiaan Sakarias-pojan vanhempina. Joulun alla perheen arkeen kuuluu niin piparkakkujen leivonnasta innostunut palohälytin kuin lapsen toiveesta kerrasta toiseen laulettava Heinillä härkien
kaukalon.
Lapsuudesta nykyjouluun kantautuvat puolestaan joulun tunnelma ja
aattopäivän perinteet. Molemmille on
jäänyt jo pienenä jouluista niin vahvat
ja lämpimät muistot, että niiden varaan on yhä turvallista perustaa joulunvietto.

Koulun joulun tahtiin
Pariskunnan lapsuusmuistoissa on
paljon samaa. Molemmat kasvoivat
opettajaperheessä kyläkoulun pihassa. Ilkan koti oli Kyyjärvellä Pölkin
koululla, Sarin taas Kemijärven Luusuassa.
Koulun joulun aika rytmitti lapsuuden jouluja, ja erityisesti mielessä ovat
kuusijuhlat, joihin kokoontui koko kylän väki.
Ilkka kuvaa lapsuusjoulujaan kiireettömiksi ja iloisiksi.
- Vanhemmat vastasivat järjestelyistä, ja se oli lapselle helppoa, ei tarvinnut kuin olla. Sellaista kaipaa, Ilkka
kuvailee.

Kun seimi kirkastui
– Mutta miksi lapsuus tulee aina jouluna mieleen? Ilkka havahtuu.
Joulumuistot ovat ihania, mutta samalla ne hämmentävät. Onko joulu
niiden varassa? Miten sen tärkeimmän eli joulun sanoman nostaisi paremmin esiin?
Sari sanoo, ettei se olekaan helppoa.
Sydämessään hän on aikanaan kokenut niin voimakkaan kutsun seimen

ääreen, että sen puolesta on aivan selvää, mikä joulussa on tärkeintä. Sari kertoo, että hänelle joulun merkitys
kirkastui sen myötä, kun sydämessä
syntyi elävä usko Jeesukseen.
– Mutta kyllä pitää aina välillä tarkistaa, ettei hukuta seimeä, hän sanoo.

Joulussa on monta puolta
Sarin mielestä joulussa on monta
puolta, eikä niiden tarvitse sulkea toisiaan pois. Kaupallinen tarjonta, jouluperinteet ja Jumalan Sanan kuunteleminen kuuluvat kaikki Silvoloiden
jouluun. Joskus mittarit näyttävät kaupallisuuden ja perinteiden osalta sopivia lukemia, joskus taas sopimattomia.
– Esimerkiksi täällä Rovaniemellä
on paljon jouluun liittyvää tarjontaa, ja
siinä on monen elinkeino. Ei sellaista
tarvitse kieltää. Minusta se on joulun
yhteiskunnallista puolta, Sari pohtii.
Myös sillä, ettei joulu tunnu kaikista samalta, on sijansa Silvoloiden ajatuksissa.
– Meillä on molemmilla hyvät lapsuusmuistot joulusta. Kaikillahan ei
ole, Sari sanoo.
Eivät Silvoloiden omat joulutkaan
ole aina olleet täynnä valoa. Siitä he
ovat kuitenkin varmoja, että joulumuistoista tai sen viettotavoista riippumatta joulun sanoma voi lohduttaa
kaikkia: - Meille on syntynyt Vapahtaja!
Sari on toisinaan hän viettänyt jouluja töissä sairaalassa tai hoitokodissa. Kotoa on ollut haikea lähteä töihin kesken joulun, mutta toisaalta töissä joulu tuntui vapauttavalta.
- Minusta siellä oli lupa kaikille tunteille ja sinne eivät vaatimukset yltäneet. Tunsin, että joulun rauha laskeutui sairaalaan, hän kuvaa.

Lapsuuskotiin jouluksi
Silvoloilla adventti on jo joulunodotuksen juhlimista. Itse jouluksi he
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Kaikkien aikojen
iloisin uutinen
R

ooman keisari Augustus
päätti niihin aikoihin, että
koko valtakunnassa oli toimitettava väestönlaskenta. Se suoritettiin, kun Kvirinius oli Syyrian maaherrana.
Jokaisen piti matkustaa henkikirjoitusta varten sille paikkakunnalle, josta hänen sukunsa
oli lähtöisin. Koska Joosef kuului Daavidin sukuun, hänen oli
mentävä Juudean Betlehemiin sehän oli kuningas Daavidin kotikaupunki, Joosef itse asui Galilean Nasaretissa. Hän otti matkalle mukaan morsiamensa Marian,
joka odotti lasta.
Kun he olivat Betlehemissä,
lapsi syntyi. Se oli poika. Maria
kääri lapsen, esikoisensa, kapaloihin ja pani eläinten seimeen,
sillä kaikki kaupungin majoituspaikat olivat täynnä.
Samana yönä oli muutamia
paimenia kylän ulkopuolella vartioimassa lammaslaumoja. Yht-

Niin pieni Jeesus
Joulun sanoman ydin on Silvoloiden
mukaan joulun ihme. Sarin mielestä
se, että Jeesus, syntyi talliin, on vapauttava ajatus.
– Että niin pieneksi se tuli. Meidän
ei tarvitse olla yhtään enempää.
Oman lapsen syntymän myötä jou-

Kuva Rainer Hiuspää

Seimen lapsi, vieraaksemme
tule meille jouluna.
Poista kiire kodeistamme,
siunaa rauha oikea.

Joulumieli kotiin kanna
lauluineen ja lahjoineen.
Lasten ilo meille anna
aina joka sydämeen.

Suothan nytkin tiemme johtaa
seimelle sua katsomaan.
Anna jouluvalon hohtaa
sydämiimme ainiaan.

Kiitos, Isä, rauhastasi
jonka meille usko suo.
Ohjaa meitä sanallasi,
joka kotiin joulu tuo.

Synnyit kerran lapsen lailla
äidin helmaan päälle maan.
Synnin turmelusta vailla
saavuit meitä auttamaan.

(Luukas 2 / Elävä uutinen 1977)

Nanni C. Törrö
Voidaan laulaa sävelellä ”Joulupuu on rakennettu”.

Ehtoollisviinin jaossa uusi käytäntö adventista lähtien

Kahdenlaista joulusiivousta
Pariskunnan erilaiset perinteet ovat
törmänneet lähinnä jouluvalmisteluissa. Erityisesti joulusiivouksessa on välillä luututtu hyvä mieli kadoksiin.
– Me ollaan siinä kaksi aika ääripäätä, Ilkka tunnustaa. Hän nostaa oikean
kätensä kohti kattoa kuvaamaan Sarin vaatimustasoa ja laskee vasemman
kämmenen alas merkiksi omastaan.
Sari täydentää, että kompromissin
etsiminen on ollut tarpeen.
– Kyllä jatkuva jynssääminen on
jostain muusta pois.
Kenellekään joulua viettäneelle tuskin on salaisuus, ettei joulunakaan ole
aina vain hyvä mieli. Ilkka lohduttaa,
että seimen ääressä saa olla ihan kaikkien tunteiden kanssa.
Käytännöllisemmin pariskunta
miettii, että voisi olla ehkä ennen joulua hyväksi sopia, että myöhemmin
voi sitten keskustella mieltä painaneista asioista rauhassa kaksin.

messä todellakin oli vastasyntynyt lapsi! Paimenet kertoivat kaikille, mitä oli tapahtunut
ja mitä enkeli oli sanonut heille lapsesta. Ihmiset hämmästyivät kuullessaan heidän kertomuksensa, mutta Maria painoi
tapahtumat hiljaa mieleensä ja
mietti niitä usein.
Paimenet menivät takaisin laumansa luo. He ylistivät Jumalaa
enkelien tuomasta ilosanomasta
ja siitä, että olivat saaneet nähdä lapsen aivan niin kuin enkeli
oli luvannut.

Joulurukous

älkkyvät
a
matkustavat jommankumman vanhempien luokse vuorovuosin. Se on
kaunis jatkumo siitä, että molemmille joulu on aina ollut perheen juhla.
Aattopäivän rutiinitkin ovat molempien lapsuusperheissä samankaltaiset.
– Meillä on onni, että on lapsuudenkodit, minne voin mennä ja missä meitä odotetaan. Siellä me kaikki autamme toinen toisiamme pyyteettömästi,
Sari sanoo.
– Toivottavasti saamme saman kokemuksen tarjota myös Sakariakselle, hän lisää.

äkkiä heidän keskelleen ilmestyi
enkeli, ja Herran kirkkaus valaisi koko tienoon. Paimenet pelästyivät suunnattomasti, mutta enkeli rauhoitti heitä.
”Älkää pelätkö!” hän sanoi.
”Saatte kuulla kaikkien aikojen
iloisimman uutisen. Se koskee
jokaista ihmistä. Betlehemissä
on tänä yönä syntynyt Vapahtaja
— Messias, Herra! Voitte mennä
katsomaan häntä: lapsi nukkuu
kapaloituna eläinten seimessä.”
Yhtäkkiä enkelin seuraan liittyi kokonainen taivaan armeija,
joka kiitti Jumalaa:
”Kunnia korkeuden Jumalalle. Rauha maan ihmisille, joita
Jumala rakastaa!”
Kun enkelijoukko oli palannut
taivaaseen, paimenet sanoivat
toisilleen: ”Mennään heti Betlehemiin katsomaan ihmettä, josta
Jumala ilmoitti meille.”
He juoksivat kaupunkiin ja
löysivät Marian ja Joosefin. Sei-

Pikku Sakarias odottaa joulua innoissaan.
”Jouluna on Jeesuksen syntymäpäivä!
Jippii!” Äiti ja isä arvelevat, että
suurimman ilon tuottaa ajatus
synttärikakusta.
luevankeliumi on tuntunut Silvoloista arkisemmalta ja läheisemmältä. Sari kuvailee, että Maria ja Joosef ovat
tulleet enemmän ajatuksiin.
– Ei heistä nyt ihan perhetuttuja ole
tullut, mutta tosi läheisiä kuitenkin,
hän kuvaa ajatuksiaan.
Ja siinä samassa, kun joulun ihme
tuli Silvoloiden silmissä arkiseksi, se
myös muuttui vielä suuremmaksi.
– Lapsen syntymää ei voi täysin
ymmärtää. En ainakaan minä. Enkä
tiedä, voiko kukaan muukaan, Ilkka
miettii.
Jos lapsen syntymä on suuri ihme,
miten paljon suurempi ihme siis tapahtuikaan ensimmäisenä jouluna yli
2000 vuotta sitten.
– Se on joulun ihme, että Jumala itse
päätti syntyä lapseksi ja uhrautui sitten
meidän syntien puolesta. Niin minun,
kuin kaikkien muidenkin, Ilkka sanoo.
Tiia Haapakangas

Tässä lehdessä ja seurakuntamme nettisivuilla kyseltiin seurakuntalaisten kokemuksia ja mielipiteitä alkoholittoman ehtoollisviinin käytöstä, jota nyt kokeiluluonteisesti on käytetty Rovaniemen kirkossa lähes vuoden. Kyselyyn vastasi 17 henkilöä. Saadun palautteen pohjalta enemmistö ei nähnyt alkoholitonta vaihtoehtoa välttämättömänä. Palautteissa ei myöskään nähty hyvänä käytäntöä, jossa ehtoollispöydässä toisessa osiossa on alkoholiton ja toisessa osiossa alkoholipitoinen vaihtoehto samanaikaisesti tarjolla.
Tulevana adventtina (1.12.)
seurakunnassamme palataan käytäntöön, jossa alkoholipitoinen
ehtoollisviini on käytössä ehtoollisella koko alttariosuudella. Näin
toimitaan Rovaniemen kirkossa ja

kappeleissa, paitsi Ounasrinteen
kappelissa. Ounasrinteen kappelin ehtoollisen vietoissa käytetään
aina alkoholitonta ehtoollisviiniä.

Alkoholitonta viiniä
pyydettäessä
Pyydettäessä voi saada aina myös
alkoholittoman viinin. Seurakuntalainen voi nauttia erityisestä
syystä vain leivän. Tämä vaihtoehto katsotaan täydeksi ehtoolliseksi. Halutessaan seurakuntalainen voi myös esittää toiveen, että ehtoollisleipä kostutetaan ehtoollisviiniin, jolloin molemmat
ehtoollisaineet nautitaan samanaikaisesti yhdessä.

Piispojen ohjeet
ehtoollisviinistä
Ehtoollisviinin tulee Piispainkokouksen ohjeistuksen mukaan

olla ”viiniköynnöksen antia”
(Matt.26:29). ”Ehtoollisviininä
käytetään Jeesuksen ohjeistuksen, kirkkojen tradition ja yleisen
käytännön mukaisesti viinirypäleistä valmistettua viiniä” Myös
alkoholittoman viinin tulee olla rypäleistä valmistettua. Viinillä on ehtoollisen yhteydessä eskatologinen (Raamatun ilmoittamiin viimeisiin aikoihin liittyvä) merkitys. Ehtoollisviini ennakoi kerran tulevaa Jumalan valtakunnan juhla-ateriaa (Jes.25:6,
Mark.14:25, Matt.26:29). Kaikki vanhat, perinteiset kirkkokunnat, joiden käytäntö ulottuu Kristukseen ja alkukirkkoon, käyttävät ehtoollisella ainoastaan alkoholillista ehtoollisviiniä. Tähän
traditioon liitymme myös Rovaniemen seurakunnassa.
JR

Pieniä muutoksia kirkon messukäytäntöön
Erillisten messukäsiohjelmien käytöstä luovutaan 1.12. alkaen. Virsitaululta on nähtävissä virsikirjan sivunumero, josta löytyy messusävelmistö. Rippikoululaisten konfirmaatioissa
käytetään edelleen erillistä käsi-

ohjelmaa.
Alkoholitonta ehtoollisviiniä
voi pyytää viininjakajalta. Ehtoollisleipä on gluteenitonta.
Kirkon penkit ovat kovat, mutta mukaan voi toki ottaa istuintyynyn.

Saarnajatkojen kirkkokahveille voi ottaa mukaan oman ”kirkkokuksan”, joka olisi pieni ympäristöteko luonnonvarojen säästämiseksi.
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Kohti talouden tasapainoa
toimintamäärärahoja leikkaamalla
K

irkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden
2014 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2015–2016.
Kirkkoneuvoston esitys alentaa toimintamenoja kaikkiaan 0,6 prosentilla 10,7 miljoonasta 10,64 miljoonaan. Vaikka palkkausmäärärahat sivukuluineen nousevat 6,56 miljoonasta eurosta 6,68 miljoonaan, muita
toimintamäärärahoja leikkaamalla arvioidaan päästävän tilanteeseen, jossa toimintakulut eivät kasva vuoden
2014 aikana.
Tärkein tunnusluku, vuosikate saadaan yhden negatiivisen vuoden jälkeen jälleen lievästi positiiviseksi ja
se on 91.802 euroa (- 75.445 vuonna
2013). Tilikauden alijäämä on 478.198
euroa (655.455 vuonna 2013). Alijää-

mä katetaan edellisten vuosien 5, 05
miljoonan ylijäämällä.
Investointimenot supistuvat verrattuna lähivuosiin ja ovat ainoastaan
220.000 (379.500 vuonna 2013). Vuoden 2014 rahoitusalijäämäksi muodostuu 128 198 euroa (454.945 vuonna
2013), joka katetaan rahoitusarvopapereiden ja muun omaisuuden myynnillä
Kirkollisverotulokertymäksi ennustetaan 9.310.000 euroa, joka on
160.000 euroa suurempi kuluvan vuoden arviota. Yhteisöveron odotus on
900 000 euroa, joka on noin 70 000
euroa korkeampi kuin 2013 talousarviossa.

tohintoihin yhteensä 5 prosentin korotuksen.
Hautaamiseen liittyvät maksut säilyvät ennallaan. Kirkkolain muutoksen johdosta hautaamiseen liittyvät
maksut korotettiin keväällä 2013. Sen
mukaan hautaamisen kuluista katetaan
maksuilla kolmasosa, loput katetaan
yhteisöverotuotoilla. Ennen mahdollisia uusia maksujen korotuksia selvitetään vuonna 2013 tehtyjen korotusten vaikutukset.
Kirkkovaltuustolle esitetään, että
1.6.2013 voimaan astuneet hautapaikkamaksut pidetään vuoden 2014 ajan.

Hautojen hoito-, hautaus- ja
hautapaikkamaksut
Kirkkoneuvosto vahvisti hautojen hoi-

Rukouspalvelua Sampokeskuksessa
joulua edeltävällä viikolla

Rovaniemen
seurakunnan ohjelma
sunnuntaisin
klo 9 - 12.
Jouluna ei
lähetyksiä
Seuraa ilmoittelua
perjantain
Lapin Kansalehdessä.

Kauneimmat
joululaulut
Korkalovaara-Ylikylä
15.12. klo 13 kappelissa, Ilari Kinnunen, Kuusik,
Rovaniemen kirkkokuoro.
15.12. klo 15 Ylikylän koululla, Tikkinen,
Päivi Hintikka.
Ounasvaara
15.12. klo 15 kappelissa kaikkien yhteinen
joulujuhla ja Kauneimmat joululaulut, Lehmus,
Tervaskanto, Ounasvaaran lapsikuoro Tähti.
Saaren-Nammankylät
14.12. klo 15 Norvajärven koululla, Mauri
Miettunen.
14.12. klo 18 Perunkajärvellä, Litendahl, Tauno
Savioja, Jouttikeron kuoro, Cecilia Sitomaniemi,
Saaren kuoro.
15.12. klo 15 Misin koululla, Litendahl,
Tauno Savioja.
15.12. klo 18 Aapakirkossa, Kaukonen, Tarja
Alakörkkö, Putaan Pelimannit, Tervaskanto,
Aapakirkon lapsikuoro Liekki, Cecilia Sitomaniemi, Saaren kuoro. Adventtimyyjäiset.
Myynnissä leivonnaisia, käsitöitä ja arpoja.
16.12. klo 18 Vikajärven koululla, Kaukonen,
Tervaskanto.
19.12. klo 18 Jouttikeron kappelissa, Litendhal,
Tauno Savioja, Jouttikeron kuoro.

Sampokeskuksessa on kaikkien hyvien joulun lahjatarjousten ohella tarjolla myös rukouksen lahja.
Rovaniemen kolmen seurakunnan
– luterilaisen, helluntaiseurakunnan ja
vapaaseurakunnan – työntekijät ja tehtävään siunatut rukouspalvelijat ovat
Sampokeskuksen Maakuntakadun puoleisessa liikehuoneistossa (vastapäätä

Coffee Housea) kuulemassa rovaniemeläisten iloja ja huolia sekä rukoilemassa heidän asioidensa puolesta.
Rukouspalvelua tarjotaan 16.–20.12.
maanantaista perjantaihin klo 15–18 ja
lauantaina 21.12. klo 12–15.
Sisälle voi pistäytyä myös ihan vain
levähtämään ja lämmittelemään glögimukin äärelle.

Kansanlähetys käynnistää
uudelleen toimintaa Rovaniemellä
Kansanlähetys on yksi kirkkomme virallisista lähetysjärjestöistä, jolla on nimikkosopimuksia Rovaniemen ja kolmentoista muun seurakunnan kanssa
Lapissa. Rovaniemellä Kansanlähetys
on toiminut vuodesta jo 1979 lähtien.
Kansanlähetyksen ystävät pyrki-

Keskikaupunki
12.12. klo 15 Lähteentien pirtillä, Lähteentie 1, Kuusik.
12.12. klo 19 kirkossa, Cecilia Sitomaniemi, Saaren
kuoro, Tervaskanto,
lapsikuro Valonlähde.
13.12. klo 10 kirkossa kehitysvammaistyön
Kauneimmat Joululaulut, Seppä, Hilke, Tervaskanto.
13.12. klo 18 kirkossa nuorten Kauneimmat
joululaulut, Pylkkänen, Tauno Savioja, Ilonlähdelauluyhtye.
14.12. klo 12 Revontulessa S-marketin edessä, Kuusik.
15.12. klo 15 kirkossa lasten ja lapsiperheiden
Kauneimmat joululaulut, Urponen,
Tuomo Rönkkö, muskarit.
16.12. klo 13 srk-keskuksessa eläkeläisten
Kauneimmat joululaulut, Vuolo Tervaskanto, Tuomo
Rönkkö. Kolehti lähetystyölle, torttukahvit.
16.12. klo 18 Hotelli Aakenuksessa,
Koskikatu 47, Kuirinlahti, Miettunen, Pylkkänen,
Tuomaskuoro, Ilonlähde.
19.12. klo 19 kirkossa, Riipinen, Miettunen, Naiskuoro
LapinRuska, Tuomaskuoro.
20.12. klo 19 kirkossa saamen- ja suomenkielinen,
Erva Niittyvuopio, Miettunen, Lauri Ahola, Klassinen
sekakuoro.
22.12. klo 13 kirkossa, Oittinen, Hintikka.
22.12. klo 18 kirkossa, Kuusik,
kamarikuoro AVE.
22.12. klo 20 kirkossa, Ilari Kinnunen, Sanna Peltola,
Lauri Ahola, Klassinen sekakuoro,
Cecilia Sitomaniemi, Rovaniemen Mieslaulajat.
23.12. klo 17 kirkossa, englannin- ja suomenkielinen,
Kuirinlahti, Tauno Savioja, Holy Mass-kuoro.

vät käynnistämään hiljaiselossa olleen
lähetys- ja raamattupiiritoimintansa. Suunnittelupalaveri pidetään seurakuntakodin yläsalissa ma 16.12 klo
18. Kaikki asiasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleeksi. Lisätietoja: harry.
luomaranta@gmail.com

Yläkemijoki
15.12. klo 14 Auttin kappelissa, Lindström,
Miettunen, alueen kuorot.
18.12. klo 18 Somosen kirkolla, Lindström,
Peltola, Meltauksen kirkkokuoro.
22.12. klo 18 Viirin kappelissa, Lindström,
Miettunen, alueen kuorot.
Alakemijoki
12.12. klo 18 Alakorkalon koululla,
Ilari Kinnunen, Peltola.
15.12. klo 12 Taipaleen koululla Kauneimmat
joululaulut ja puurojuhla, Tikkinen,
Päivi Hintikka.
22.12. klo 18 Muurolan kappelissa, Tikkinen,
Päivi Hintikka.
Piparia ja glögiä tarjolla klo 17.30 alkaen.
Ounasjoki
15.12. klo 14 Meltauksen kappelissa, Marttala,
Peltola, Meltauksen kuoro.
15.12. klo 16 Sinetän kappelissa, Marttala,
Peltola, Meltauksen kuoro.
17.12. klo 18 Nivankylässä, Laakko,
Tervaskanto.
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Myrskyn jälkeen…
Parisuhde on taitolaji, vaativimmasta päästä elämän haasteita. Ajellessani autoa tapaan joskus lauleskella. Eräänä päivänä
Kari Tapion – Myrskyn jälkeen
on poutasää… oli vuorossa, johon vieressäni istuva nuori mies
lauloi oman versionsa – Suihkun
jälkeen on märkä pää… Keskiikäinen elää pitemmissä sykleissä, nuori tässä hetkessä.
Joskus rakkaus vaatii kypsyäkseen vuosia ja jopa vuosikymmeniä tai sitten kysymistä ei tule. Ei
ainakaan ilman kovaa työtä. Parisuhteen ajatteleminen työnä on
kovin epäromanttista vai onko?
Toiset parit kykenevät ratkaisemaan ongelmansa nopeammin,
jotkut eivät koskaan. Hyvä ennuste on pareilla, joissa molemmat ovat saneet elää lapsuutensa suhteellisen turvallisissa oloissa. Huonoin heillä, jotka ovat jo
varhain imeneet epäluottamuksen
elämään ja ihmisiin.
Miksi näin vaikka alussa kaikki on hyvin… Siksi, että intiimiin
suhteeseen tuomme aina kaikki
aikaisemmat kokemukset kiintymyssuhteistamme hitaasti ja
varmasti. Eli silloin kun alamme luottaa, näytämme myös koko tunnekirjomme. Myrsky alkaa! Ihmisellä on taipumus luo-

da aina se ”helvetti”, joka häneltä puuttuu. Toistaminen on yritys muistaa, mitä minulle on tapahtunut. Näitä näytelmiä näytellään parisuhteiden teatterissa.
Esimerkiksi pari, jossa kummatkin osapuolet tai toinen pelkää läheisyyttä, keksii kyllä miten välttää liiallinen läheisyys tai läheisyys kokonaan. Tähän kelpaa työ,
harrastukset, lapset, sosiaalinen
media – ihan mikä vaan. Pettymyksen kierre alkaa.
Kun myrsky käy yli äyräiden
pari yleensä – toivon mukaan –
lähtee hakemaan apua. Pariterapian historia Suomessa on vielä varsin lyhyt. kirkon perheneuvonta on tätä työtä tehnyt kohta
70 vuotta. Terapian ja sielunhoidon avulla on mahdollista tulla
tietoiseksi näistä kehityskuluista
ja muuttaa niitä. Kypsä rakkaus
näyttää sisältävän aina nöyryyttä
ja kiitollisuutta sekä toisen olennaisten tarpeiden hyväksymistä. Vallankäyttöä ei kypsään rakkauteen kuulu sen sijaan kypsää
riippuvuutta kylläkin ja uteliaisuutta toista kohtaan. Niin kuin
Kari Tapio laulussaan kertoo sateenkaaren pään voi löytää ja sinne jäädä!
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Kirkon Mediasäätiön palkinto
Virpi Suutarille
Dokumenttiohjaaja Virpi Suutari sai Kirkon Mediasäätiön Katso
minuun... -palkinnon 2013 elokuvastaan ”Hilton! Täällä ollaan elämä”. Palkinto jaettiin Oulun lasten- ja nuortenelokuvien festivaaleilla lauantaina 23.11.2013.
”Suutarin elokuva on hienovireisyydessään ja osoittelemattomuudessaan vaikuttava dokumentti syrjäytymisvaarassa olevista nuorista
aikuisista. Se antaa äänen niille,
joiden ääntä harvemmin kuullaan”,
palkinnon saajan valinnut ekokuvaohjaaja Zaida Bergroth toteaa.
Kirkon mediasäätiön palkinnolla
tuetaan kotimaista lasten ja nuor-

ten elokuvaa sekä kannustetaan
elokuvantekijöitä kristillisen vastuun ja arvomaailman pohdintaan.
Palkinto jaetaan yhdelle kotimaiselle elokuvalle kerrallaan, ja se
myönnetään elokuvan ohjaajalle.
Palkinnon suuruus on 1 500 euroa,
ja se jaettiin nyt viidennen kerran.
Kirkon mediasäätiö on perustettu vuonna 2005. Säätiön tarkoituksena on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arvoperustalta lähtien tukea ja edistää uskontoa ja elämänkatsomusta käsittelevien ohjelmien tekemistä, levittämistä ja
esittämistä valtakunnallisissa medioissa.

Sari Arponen

Jouluilon
kalenterissa

on virheellinen tieto
luukun 14 (14.12.)
kohdassa.
Kyse on kansainvälisestä
joululaulutilaisuudesta.
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Sävelkaikuja

Kauneimpien joululauluja
laulaen ja kuunnellen

Oi Jouluyö soi Rovaniemen kirkossa

Tämän seurakuntalehti Pääskyn
lennähtäessä postiluukusta sisään
alkaa Kauneimpien joululaulujen sesonki olla parhaimmillaan.
Uskomatonta, miten syvällä suomalaisessa sielunmaisemassa nämä jouluiset laulut ovat. Lähetysseuran lauluvihkot löytävät tiensä
myös ulkosuomalaisten pariin. Lisäksi Toivontuottajien jouluradio.
fi -joulumusiikki soi eri puolilla
maailmaa 120 maassa, meillä Suomessa myös taajuudella 104.4.
Sain tässä adventin alla erään
seurakuntalaisen viestin, jossa hän
toivoi, että kirkkoväki saa laulaa
riittävästi Kauneimmissa joululauluissa. Helposti juontaja tai kuorot innostuvat viemään niin suuren osan ajasta, että yhteinen laulu jää viestin mukaan liian vähälle.
Tämä asia on kyllä tarpeen ottaa
huomioon jokaisessa Kauneimmat
joululaulut -tapahtumassa. Periaatteena meillä on ollut, että pari laulua korkeintaan kahdelta kuorolta, yhteensä siis neljä laulua kuun-

nellaan musiikkiesityksinä, loppuaika jää yhdessä laulettavaksi sujuvan juontamisen saattelemana.
Kuitenkin myös musiikkiesityksillä on paikkansa, ne rytmittävät
ja antavat hengähdystaukoa yhteiselle laulamiselle.
Kauneimmat joululaulut -tapahtumat ovat niin hieno perinne, että sen vaalimiseen on kaikkien hyvä osallistua aktiivisesti. Tervetuloa siis laulamaan, täysin rinnoin
ja herkin mielin. Mutta myös palaute on tervetullutta. Jos tuntuu
jonkun tilaisuuden jälkeen, että
kokonaisuus ei ollut kohdallaan,
niin vapaasti voi mennä keskustelemaan joko kanttorin tai juontajan
kanssa. Ne palautteet kyllä käsitellään sitten yhteisissä kokoontumisissa työntekijöiden kesken. Valtakunnallisestikin voi vaikuttaa, sillä
Kauneimmat joululaulut.fi -sivustolla voi käydä äänestämässä oman
mielilaulun puolesta. Äänestys
otetaan huomioon seuraavan vuoden vihkoa valmistettaessa.

Oikea ajoitus on tärkeää oikeastaan kaikessa elämässä, mutta
myös seurakunnan elämässä. Messukin on sanan ja sävelen vuoropuhelua, jossa sopiva rytmi luo koko messua kannattavan jännitteen.
Soikoon myös yhteiset joululaulut oikeaan aikaan oikeassa paikassa, sopivasti rytmitettynä niin,
että kaikille voi tulla hyvä ja lämmin mieli. Joululaulujen myötä
saamme elää todeksi joulun ihmettä ja yhtyä enkelien tavoin laulamaan; Gloria in excelsis Deo -Jumalalle kunnia!

Mauri Miettunen
johtava kanttori

Kuva Lotta Nykänen

Oululainen baritoni Juhani Alakärppä valmistui laulupedagogiksi keväällä 2011 ja hän toimii lauluopettajana Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. Juhani Alakärppä on
myös Iin lauluviikon perustaja ja
taiteellinen johtaja, Toivo Kuula
-laulukilpailun voittaja vuodelta
2012 ja hän on debytoinut Mozartin Taikahuilu -oopperassa Papagenon roolissa keväällä 2010.
Oi Jouluyö konsertti Rovaniemen kirkossa la 14.12. klo 19. Juhani Alakärppä, laulu ja Ismo Hintsala, piano/urut. Liput 10 €.

Paula Päivinen (vas.),
Anna Kivelä ja
Salli Vuorinen
innostuivat
kutomaan
sukkia diakonian ja lähetyksen hyväksi.

Jipun ja Jorma Elorinteen
konsertti siirtyy tammikuulle
Alun alkaen joululuulle (16.12.)
suunniteltu Jipun ja Jorma Elorinteen Rovaniemen kirkossa siirtyy

kuukaudella eteen päin. Konsertti toteutetaan lauantaina 16.1. klo
19 kirkossa.

Jumalaa kohdaten ylistyksen ja tanssin kautta

Ylistysseminaari Ounasrinteen
kappelissa 2.–3.1.
Tule mukaan opettelemaan ylistyksen ilmaisua koko olemuksellasi! Seminaari ei ole ainoastaan
tanssijoille vaan kaikille, jotka janoavat Jumalan läsnäoloa ja haluavat oppia ylistämään Jeesusta koko persoonallaan ja ymmärtämään
tanssin merkitystä Jumalan ylistämiseksi.
Kokoontumiset: 2.1.klo 1920.30 ja 3.1.2014 klo 18-19.30.
Seminaarissa toimii opettajana Rovaniemellä syntynyt Saara
Taina, joka on opettanut ylistystanssia yli 12 vuoden aikana viidellä mantereella. Hän on opiskellut mm. ylistyskoulussa Jerusalemissa sekä saanut tanssikoulutusta Australian Sydneyssä. Tällä hetkellä hän toimii ”tanssipastorina”
Bethel-seurakunnassa Kalifornian
Reddingissä.

Sukkia, sukkia, lisää sukkia
Reilu puoli vuotta sitten minulta kysyttiin, voisivatko partiolaiset neuloa sukkia lähetystyön hyväksi. Tottahan toki. Nykäsen Lotta kutsui väkeä koolle ja minä saavuin partiotoimistolle lankapussin
kanssa. Näin syntyi sukkaprojekti,
jossa on ollut mukana reilusti yli
10 nuorta partiolaisnaista.
Lotta itse innostui käsitöistä jokunen vuosi sitten. ”Jokainen käsityöharrastajahan tietää, että kun
kone lähtee käyntiin, niin silloin
ei sukille tule loppua”, Lotta kommentoi innostustaan. Lotta ja hänen pari partiokaveriaan oli miettinyt, voisiko käsitöistä saada projektin partiolaisille ja samalla tehdä jotain toisten auttamiseksi. ”Sitä paitsi yhdessä tekeminen on aina mukavaa”, Lotta jatkaa.
Nuoret naiset ovat kokoontuneet
neulomaan sukkia, voisiko sanoa,
perinteiseen tyyliin käsityöpiiriin.
Tai ei sittenkään kovin perinteiseen
tyyliin: puikot ovat viuhuneet neuleilloissa pääasiassa Café Linnassa,
joka on ollut hyvä tapaamispaikka
sijaintinsa, tilojensa ja rauhallisuu-

tensa ansiosta. Neuleiltoja vietettiin keväällä joka viikko parin kuukauden ajan. Kesällä ryhmän toiminnassa oli taukoa, mutta talven
tultua väki on jälleen kokoontunut
yhteen. Kaikki halukkaat eivät ole
päässeet mukaan neuleiltoihin, joten he ovat neuloneet sukkia kotona ja toimittaneet ne partiotoimiston sukkalaatikkoon.
Lotan mukaan projekti on otettu ilolla vastaan ja se on onnistunut aktivoimaan vähemmän käsitöitä harrastavia jälleen käsitöiden
pariin. ”Jos kiinnostusta riittää, olisi hienoa ottaa mukaan myös nuorempia partiolaisia ja tuoda ryhmään hieman oppimisen makua
uusilla tekniikoilla tai ihan ensikertalaisten opastamisella”, Lotta
suunnittelee.” Muutenkin on ollut
hienoa, että olemme saaneet meidän lippukunnan toimintaan uusia ulottuvuuksia liittämällä käsityöt partioon ja tekemällä yhteistyötä lähetystyön kanssa”, Lotta
tiivistää.
Yhteistyö on ollut mukavaa
myös lähetystyön näkökulmas-

ta. Naiset ovat tehneet paljon hyvää lähimmäisten hyväksi lähellä ja kaukana. Sukkia tarvittiin aivan ensimmäiseksi pakolaisten tulojuhlaa varten. Niinpä ensimmäiset sukat neulottiin ja lahjoitettiin
diakoniatyölle. Sittemmin sukkia,
bambu-luutuja, pipoja ja lapasia on
neulottu lähetystyön adventtimyyjäisiä varten.
Suuri kiitos jokaisesta sukkaparista ja ajatuksesta toisten auttamiseksi.
Pirita Bucht
lähetyssihteeri

Lähetysruutu

Pääsky
Lapin Lauluveikkojen
perinteinen Joulukonsertti
”Hän seimessä nukkuu”
Rovaniemen kirkossa 23.12.2013 klo 22.00
Soolo baritoni Simo Niemelä
Johtaa Maie Kuusik
Ohjelmamaksu 10 €
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Vapun
itopalvelu

Juhlapalvelua ammattitaidolla
Vappu Alapeteri
P. 0400 161 938, 0400 300 938

Seutulanharjun hoivakoti Ky
Seutulankuja 11 016 379 7071
96800 Rovaniemi

Hammaslaboratorio

Juhlapalvelua ammattitaidolla

DentoTeam
Hammaslääkärit

ANNIN PITOPALVELU

Hyvä Hammas
Oy
Puree Paremmin.

Valtakatu 4 A, Rovaniemi

Valtakatu 4 D, Rovaniemi
p. 020 743 3940

Anni Pallari
p. 0400 692 523

Hll Aki Tuomanen
Suu- ja leukakirurgian
erikoishammaslääkäri
Sekä yleishammaslääkärit

KIVIVEISTÄMÖ
LAPIN KIVITUOTE KY

Myös suuhygienistipalvelut
p. 020 743 3946

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

Kivialan erikoisliike
- hautakivet
- lisäkaiverrukset
- keittiötasot yms.
Lepikontie 8, 96100 Rovaniemi
p. 016 3792 745
www.lapinkivituote.com





 



Elämän muutoksessa mukana
Setlementtityötä vuodesta 1923

Lämmin kiitos
kuluneesta vuodesta.
Riemullista Vapahtajamme
syntymäjuhlaa.

Rovalan Setlementti ry, Rovala 5, 96100 ROVANIEMI
puh. 040 487 3019, www.rovala.fi

Rovakatu 24,
96200 Rovaniemi
Puh. 016 344 063

Hoivakoti Etelärinne
Etelärinne 41
96100 Rovaniemi
016- 356 1088

Tunnelmallinen

Lähteentien pirtti

Ilmoitusmarkkinointi
toivottaa asiakkailleen
Rauhallista Joulua
ja Onnellista
Uutta Vuotta
2014.

Tilavuokra alkaen 150 euroa. Myös hyvää pitopalvelua.
www.veerantalo.fi | Lähteentie 1 | Gsm: 044-200 6880

MISTÄ LÖYDÄT? PIPLIA
Hauskat piirrokset ovat täynnä
jännittäviä yksityiskohtia, löydätkö ne?
Isokokoisessa kirjassa on pahviset sivut.
Soveltuu 2—7 –vuotiaille. ■ 14,90 € / KPL
SOINNUTETUT TASKUVIRSIKIRJAT
Kaikki virret ovat soinnutettuina
omalla sivullaan. Mukana katekismus.
Neljä kansivaihtoehtoa. ■ 12,90 € / KPL
Tutustu myös keskikokoisiin ja nahkakantisiin virsikirjoihin www.pipliakauppa.fi

UUSI FARKKURAAMATTU!
■ 24 € / KPL

Suomen Pipliaseura | myynti 010 838 6520 | myynti@piplia.fi | www.pipliakauppa.fi

LUOTETTAVASTI JA
AMMATTITAIDOLLA
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

erilaisiin perhejuhliin.

LÖYDÄ PIPLIAN
LAHJAT

Täyden palvelun hautaustoimisto

Pääsky
www.piplia.fi

■

33. vuosikerta
Julkaisija
Rovaniemen seurakunta
Päätoimittaja
Jouni Riipinen
puh. 0400 174 005
jouni.riipinen@evl.fi
Vastaava päätoimittaja
Olli Seppälä
Toimitussihteerit
Kari Yliräisänen, puh. 040 5032 734
kari.yliraisanen@evl.fi

Ilmoitusmyynti
Kotimaa Oy
Ilmoitusmarkkinointi
Pirjo Teva
puh. 020 754 2284,
040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi
Toimituksellinen aineisto
Rovaniemen seurakunnan
tiedotustoimisto,
PL 8104, 96101 ROVANIEMI

Seuraava Pääsky ke 29.1.2014
Aineisto
ma 13.1.2014
Kustantaja
Kotimaa Oy
Jouni Hagström, puh. 335 5249
Painatus Alma Manu Oy,
jouni.hagstrom@evl.fi
Rovaniemen paino
Lehtityöryhmä
Jakelu
Itella posti oy
Jouni Riipinen pj., Jouni Hagström,
Jakeluhuomautukset
puh. 335 5249
Sanna Kerola, Sirpa Nykänen, Tuomo
Korteniemi, Markku Kukkonen, Maija Tilaukset 5 euroa vuosikerta
Pieskä, Pirjo Pyhäjärvi, Kari Yliräisänen Painos
31 650

Pääsky

12

Jouluna karenniperheet kokoontuvat yhteen
uurolassa Karvontien ja
Jaakopintien kerrostaloissa on
asunut jo viiden vuoden ajan Burmasta kotoisin olevia karenneja.
He viettivät 11 vuotta Thaimaassa pakolaisleirillä ennen Suomeen
tuloaan. Karennien joulunvietto on
yhteisöllistä, niin täällä Suomessa
kuin kotimaassa ja pakolaisleirillä.

Joulu Burmassa ja
pakolaisleirillä Thaimaassa
– Joulujuhla kesti kotimaassamme
kaksi tai kolme päivää, Klow kertoo. Perheet kokoontuivat yhteiseen juhlaan joulupäivänä 25.12.
Päivällä ohjelmassa oli erilaisia urheilulajeja, illalla söimme yhdessä. Ruoka valmistettiin yhdessä
ja ruokaa tuotiin kotoa yhteiseen
pöytään.
– Joulun tärkein asia on Jeesuksen syntymä- Klow muistuttaa.
Yöllä lauloimme ja tanssimme ja
esitimme joulukuvaelman. Joulujuhlaa vietettiin kirkolla ja paikalle oli usein kokoontunut 400 – 500
ihmistä.
Joulujuhlia vietettiin myös pakolaisleirissä Thaimaan puolella.
Leiripaikkana oli Tham Hin. Lapset viettivät joulujuhlia kouluissa ja päiväkodeissa. Kaikki kristityt perheet kokoontuivat yhteiseen
isoon juhlaan kirkolle. Joulupäivänä pelattiin lentopalloa, jalkapalloa

ja juostiin kilpaa. Illaksi kokoonnuttiin syömään ja laulamaan joululauluja. Joulukuvaelma on esitetty myös leirin kirkon vaatimattomissa tiloissa.

Joulu Rovaniemellä

Kuva Harry Luomaranta

M

Karenniperheet käyvät usein Muurolan kappelilla. Heillä on siellä on
kahdesti kuukaudessa oma rukouskokous. Sitä ennen on suomenkielellä perhepyhäkoulu ja kuoroharjoitus.
– Joulunodotus alkaa joulukuun
alussa, Klow kertoo. – Kodit koristellaan joulunajaksi kiiltävillä
köynnöksillä ja jouluvaloilla.
– Karennilapset saavat joululahjoja. Lapset varaavat lahjoja varten
pusseja ja jouluyönä lahjat tulevat
pusseihin. Yleensä lahjan saa vain
alle 12-vuotias- Bar muistuttaa.
– Jouluruokana on lihaa ja riisiä
sekä erityisiä keitinpiiraita, joissa
banaanipuun lehden sisällä on täytteenä riisiä, pähkinää ja sian- tai
naudanlihaa, kalaa tai kanaa.
– Joulukuun 22. päivä vietämme
omaa joulujuhlaa, jossa monta perhettä syö yhdessä ja laulaa joululauluja. Myös Uuden Vuoden aattona kokoonnumme yhdessä syömään ja laulamaan.
Seija Luomaranta

Klown ja Nel Nallin perhe, Bar (takana vas.), Tee Tee Wah (oik.), Eh Moo Doh, Eh Soe Doh, Helle ja Helmi, odottaa innolla
karenniperheiden yhteistä joulujuhlaa.

Jouluallakka
Tarkemmat tiedot kulloinkin lähipäivien tapahtumista näet Uusi Rovaniemi-lehdestä keskiviikkoisin ja seurakunnan kotisivuilta www.rovaniemenseurakunta.fi
ROVANIEMEN KIRKKO
Kirkko avoinna 5.1.2014 asti klo 9-21. Pappi päivystää kirkossa ma-ti ja to-pe klo 12-14.
Sunnuntaisin klo 10 messu kirkossa. Tiistaisin klo 8.30 Aamun
rukoushetki kirkon sakastissa. Keskiviikkoisin klo 18 arki-illan
ehtoollinen kirkossa, kuukauden viimeinen ke klo 18 Holy Mass.
12.12. klo 10
12.12. klo 19
13.12. klo 10

lasten joulukirkko.
Kauneimmat Joululaulut.
kehitysvammaistyön Kauneimmat Joululaulut.
13.12. klo 18
nuorten Kauneimmat joululaulut.
14.12. klo 19
konsertti ”Oi Jouluyö”, Juhani Alakärppä, laulu, Ismo Hintsala, urut ja piano. Pääsylippu
10 €.
15.12. klo 15
lasten ja lapsiperheiden Kauneimmat joululaulut.
15.12. klo 18
Tuomasmessu.
16.12. klo 19
Joulukonsertti, Klassinen sekakuoro, johtaa
Lauri Ahola, Maie Kuusik, piano. Kolehti Filippiinien taifuunin uhrien hyväksi.
17.12. klo 19
Rauhanyhdistyksen joululauluilta ja seurat.
19.12. klo 19
Kauneimmat joululaulut.
20.12. klo 19
Kauneimmat joululaulut, saamen- ja suomenkielinen.
22.12. klo 13, 18 ja 20 Kauneimmat joululaulut.
22.12. klo 15
Lähdemessu.
23.12. klo 17
Kauneimmat joululaulut, englannin- ja suomenkielinen.
23.12. klo 22
Lapin Lauluveikkojen joulukonsertti, johtaa
Maie Kuusik. Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €.
24.12. klo 15
perheiden joulukirkko.
24.12. klo 17
jouluaaton vesper.
24.12. klo 23
jouluyön messu.
25.12. klo 7
Jouluaamun sanajumalanpalvelus.
25.12. klo 10
Joulupäivän perhekirkko.
25.12. klo 18
Holy Mass-englanninkielinen messu.
26.12. klo 10
Tapaninpäivän sanajumalanpalvelus.
29.12. klo 10
messu.
31.12. klo 23
Uudenvuodenaaton sanajumalanpalvelus.
01.01. klo 10
05.01. klo 10
06.01. klo 10
11.12. klo 18
12.12. klo 15

Uudenvuodenpäivän messu.
messu.
Loppiaisen messu.
KESKIKAUPUNKI
Norvajärven leirikeskuksessa miesten saunailta. Lähtö 17.45 srk-keskuksesta. Isäntänä
Markku Kukkonen.
Kauneimmat Joululaulut Lähteentien pirtillä,
Lähteentie 1.

14.12. klo 12

Kauneimmat Joululaulut Revontulessa Smarketin edessä.
16.12. klo 13
srk-keskuksessa eläkeläisten Kauneimmat
joululaulut.
16.12. klo 18
Kauneimmat Joululaulut Hotelli Aakenuksessa, Koskikatu 47.
17.12. klo 12
päihdeongelmaisten joulujuhla srk-keskuksessa.
18.12. klo 18.30 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
22.12. klo 18
Tavivaaran kappelissa Joulukonsertti, Belcanto-kvartetti.
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.
24.12. klo 13,14 ja 15 Viirinkankaan kappelissa jouluhartaus.
24.12. klo 15
Tavivaaran kappelissa jouluhartaus.
28.12. klo 13–14.30 kryptassa kristityt eri seurakunnista rukoilevat herätystä.
15.12. klo 13
15.12. klo 15
24.12. klo 15
25.12. klo 8
05.01. klo 13

KORKALOVAARA-YLIKYLÄ
kappelissa kauneimmat joululaulut.
Ylikylän koululla kauneimmat joululaulut.
kappelissa jouluhartaus.
kappelissa joulukirkko.
kappelissa messu.

OUNASVAARA
kappelissa teatteri Mukamaksen esitys Jouluyö. Ikäsuositus yli 3-vuotiaat. Vapaa pääsy.
Järjestää seurakunta ja kaupungin kulttuuritoimi.
12.12. klo 18
kappelissa monikulttuurinen joulujuhla.
13.12. klo 9 ja 10 kappelissa lasten joulukirkko.
14.12. klo 15
kappelissa erityisnuorisotyön avustajien tehtävään siunaaminen.
15.12. klo 15
kappelissa kaikkien yhteinen joulujuhla ja
Kauneimmat joululaulut.
22.12. klo 15
kappelissa messu.
24.12. klo 15
kappelissa aattohartaus.
25.12. klo 9
kappelissa Joulukirkko.
11.12. klo 18

02.–03.01.
05.01. klo 15

kappelissa Ylistysseminaari, Saara Taina.
kappelissa messu.

SAAREN-NAMMANKYLÄT
14.12. klo 15
Norvajärven koululla Kauneimmat joululaulut.
14.12. kl0 18
Perunkajärvellä Kauneimmat joululaulut.
15.12. klo 11
Aapakirkossa sanajumalanpalvelus.
15.12. klo 13
Jouttikeron kappelissa messu.
15.12. klo 15
Misin koululla Kauneimmat joululaulut.
15.12. klo 18
Aapakirkossa Kauneimmat joululaulut, Adventtimyyjäiset.
16., 17. ja 18.12. klo 9 ja klo 10 Aapakirkossa lasten joulukirkko.
16.12. klo 18
Vikajärven koululla Kauneimmat joululaulut.

19.12. klo 18
24.12. klo 14
24.12. klo 15
25.12. klo 11
25.12. klo 13

Jouttikeron kappelissa Kauneimmat joululaulut.
Misin hautausmaalla aattohartaus.
Jouttikeron kappelissa aattohartaus.
Aapakirkossa Joulupäivän jumalanpalvelus.
Jouttikeron kappelissa Joulupäivän palvelus.

YLÄKEMIJOKI
12.12. klo 11–13 Viirin srk-kodilla kerhojen ja piirien yhteinen
joulujuhla.
15.12. klo 14
Auttin kappelissa Kauneimmat joululaulut.
18.12. klo 18
Somosen kirkolla kauneimmat joululaulut.
22.12. klo 18
Viirin kappelissa Kauneimmat joululaulut.
25.12. klo 8
Auttin kappelissa Jouluaamun jumalanpalvelus.
25.12. klo 10
Viirin kappelissa Jouluaamun jumalanpalvelus.
29.12. klo 11
Auttin kappelissa jouluvirsikirkko.
05.01. klo 11

Viirin kappelissa jouluvirsikirkko.

ALAKEMIJOKI
kappelissa lasten joulukirkko.
Alakorkalon koululla Kauneimmat joululaulut.
14.12. klo 12-15 Alakemijoen ja Ranuantien koululaisten kerhojen joulujuhla kappelilla. Lapsille yllätyspussit. Kerhosta saadulla värityskuvalla pääsee mukaan yllätyspaketin arvontaan (arvo
40€). Ohjelmassa musiikkia, leivontaa, askartelua. Koko perheen tapahtuma.
15.12. klo 10
kappelissa messu, klo 12 Rauhanyhdistyksen
joulujuhla.
15.12. klo 12
Taipaleen koululla Kauneimmat joululaulut
ja puurojuhla.
22.12. klo 18
kappelissa Kauneimmat joululaulut.
24.12. klo 13
kappelissa jouluaaton perhekirkko.
25.12. klo 8
kappelissa joulukirkko.
25.12. klo 10
Kivitaipaleen koululla perhekirkko.
12.12. klo 10
12.12. klo 18

12.12. klo 10
13.12. klo 18
15.12. klo 14
15.12. klo 16
17.12. klo 18
24.12.
25.12. klo 8

OUNASJOKI
Meltauksen kappelissa Kotiseutupiirin joulujuhla, pikkupaketti mukaan.
Perttauksen diakoniakylätoimikunta järjestää metsästysseuran kämpällä joulujuhlan.
Pikkupaketti mukaan.
Meltauksen kappelissa Kauneimmat Joululaulut.
Sinetän kappelissa Kauneimmat joululaulut.
Nivankylässä Kauneimmat joululaulut.
aattohartaudet: klo 14 Maijanen, klo 15 Meltaus, klo 16 Sinettä.
Sinetän kappelissa Jouluaamun jumalanpalvelus ja klo 10 Meltauksen kappelissa.

