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Pääkirjoitus

Odotuksia

P

itkä kirkkoherran vaaliprosessi on takanapaäin. Seurakunta on sanansa sanonut, uusi kirkkoherra on
valittu. Nyt odotetaan, tuleeko vaalista valituksia kuin
myös sitä, milloin Jouni Riipinen pääsee ottamaan tehtävän vastaan. Ilman valitusprosesseja Riipinen tarttunee ruoriin maalis-huhtikuulla.

S

eurakuntatyöyhteisöllä on myös odotuksensa. Mihin suuntaan seurakuntalaiva lähtee reivautumaan
uuden kirkkoherran johdolla? Odotetaan myös millaisia organisaatiomuutoksia on mahdollisesti tulossa esimerkiksi seurakuntapiirien määrään? Kysytään
myös, miten johtamisjärjestelmää muutoin muutetaan? Ja millaisen sormenjäljen uusi kirkkoherra tuohon kokonaisuuteen haluaa painaa? Ilmassa on monenlaisia odotuksia.

J

okaisella työntekijällä on lupa odottaa hyvän työilmapiirin ja työyhteyden jatkumista kuten on ollut tähänkin saakka. Huolimatta tiedotusvälineissä olleista räiskyvistä otsikoista, voi todeta, ettei seurakunnan työyhteisössä ole mitään repeämiä. Vaalit aina, tavalla tai
toisella, nostavat esiin myös korostuneesti eroja, jotka

ovat olleet olemassa tähänkin saakka. Niiden kanssa
on eletty ja eletään vastaisuudessakin.

jaltaan luottamusta, kannustusta ja tukea omien tehtäviensä hoitamisessa.

M

N

yös luottamushenkilöiden toiminnan suhteen tilanne on samanlainen. Seurakunnan hallintoelimissä seurakuntalaisia edustavat erilaiset taustaryhmät, poliittiset puolueet, sitoutumaton seurakuntaväki
sekä myös paikallinen rauhanyhdistys omana valtuustoryhmänään, kuten on ollut koko nykyisen vaalitavan
ajan yli 40 vuotta. Ryhmät tuntevat toistensa painotukset ja linjanvedot.
Odotan ja toivon, että nämä kirkkoherranvaalit merkitsivät myös Rovaniemen seurakunnan elämässä ja
hallinnossa liikahtamista aiempaa syvemmän avoimuuden ja keskustelun aikaan.
ulevalla kirkkoherralla on myös lupa odottaa yhteisen
työn kättä niin kilpakumppaneiltaan ja heidän kannatusjoukoiltaan kuin myös luottamushenkilöiltä. Seurakunnan olemuksesta nouseva ykseys ja yhteys edellyttävät tätä. Seurakunnan elämä, työ, yhteys ja ykseys on yhteistä ponnistusta eikä vain kirkkoherran vaivannäköä. Tietysti työntekijät odottavat uudelta johta-

Elämme odotuksen aikaa
velemaan heitä. Autuaita nuo palvelijat, jos hän tapaa heidät näin
valvomasta, tulipa hän ennen sydänyötä tai sen jälkeen! Ymmärrättehän, että jos talon isäntä tietäisi, minä yön tuntina varas tulee,
hän ei antaisi murtautua taloonsa.
Olkaa tekin valmiit, sillä Ihmisen
Poika tulee hetkellä, jota ette aavista.” (Luuk. 12: 35-40)

Lupausten lapsi

Rukous
Herramme Jeesus Kristus. Sytytä
sydämiimme ilo siitä, että tulet pian kirkkaudessasi. Anna tämän tietoisuuden rohkaista meitä silloinkin,
kun kaikki on pimeää, emmekä löydä tietä. Tule pimeyteemme ja tuo
sinne paluusi kirkkauden häikäisevä valo. Sinun on kunnia, valta ja
voima ikuisesti.

Hartaus

”Olet toisten kaltainen? Lapsi lupauksien? Tuotko, lapseni, nyt toivon maailmaan? Olet aarre sydänten? Miten sinut suojelen?
Helmassani kantaa itse taivastako saan?”

Kari Yliräisänen, vs. kirkkoherra

Kauneimmat
Joululaulut
Rovaniemen Kirkko
14.12. klo 10 kehitysvammaisten Kauneimmat
joululaulut.
14.12. klo 18 nuorten Kauneimmat joululaulut.
16.12. klo 14 Kauneimmat joululaulut saamen- ja
suomenkielellä. 19.12. klo 19.
20.12. klo 19.
21.12. klo 19.
23.12. klo 14, 17 ja 20.
24.12. klo 21 jouluhartaus ja Kauneimmat
joululaulut englanniksi.
Keskikaupunki
19.12. klo 18 Hotelli Aakenuksessa, Koskikatu 47.
Ounasjoki
14.12. klo 18 Maijasen kappelissa.
16.12. klo 15 Meltauksen kappelissa.
16.12. klo 18 Sinetän kappelissa.
19.12. klo 18 Nivankylässä NiVon tuvalla
Kauneimmat joululaulut ja joulujuhla.

Anniina Mikama

Viimeisimpinä jouluina Taivas sylissäni -laulu on noussut minulle
rakkaiden joululaulujen joukkoon.
Laulu kertoo Marian ajatuksista
pienen Jeesus-lapsen syntymän aikaan. Upean sävelen ja kauniin sanoituksen myötä ilo pienestä vastasyntyneestä Vapahtajasta käy syvälle sydämeen.
Jeesus on lupausten lapsi. Jumala lupasi pelastuksen ajan koittavan ihmisille; pimeydessä vaeltava
kansa tulisi näkemään suuren valon. Jouluna saamme pysähtyä ihmettelemään lupausten täyttymistä. Jeesuksen syntymä on suurin ja
kallein lahja, jonka voimme saada.
Jeesuksen syntyessä Jumala itse syntyi maailmaan pelastaakseen sen. Maria-äidin vastasyntynyt poika oli aivan samanlainen
kuin muutkin pienet, mutta kuitenkin hän oli aivan erilainen. Äitinsä helmassa levännyt pienokainen
kasvoi ajan myötä mieheksi, joka
opetti ja paransi, kärsi kuoleman
ristiinnaulittuna ja nousi ylös kuolleista. Jumalan suunnitelma ihmisten hyväksi sai toteutua Jeesukses-

Siunattua joulua.

T

Viikon sana

Jeesus sanoo: ”Pitäkää vaatteenne vyötettyinä ja lamppunne palamassa. Olkaa niin kuin palvelijat, jotka odottavat isäntäänsä häistä valmiina heti avaamaan oven,
kun hän tulee ja kolkuttaa. Autuaita ne palvelijat, jotka heidän herransa palatessaan tapaa valvomasta! Totisesti: hän vyöttäytyy, kutsuu heidät pöytään ja jää itse pal-

äiden odotusten keskellä odotamme myös joulua
levähdyshetkeksi aherrukseemme pohjoisen pimeydessä. Ennen kaikkea odotamme Jeesuksen Kristuksen, Vapahtajamme elävää kohtaamista. Hän seimen
lapsi, rauhanruhtinas lupaa: ”Minä olen teidän kanssanne joka päivä ...”

sa. Pieni viaton lapsi syntyi, jotta
me saisimme rauhan, ilon ja anteeksiannon.
Jouluna saamme Marian tavoin
pysähtyä ihmettelemään Jeesuksen syntymää. Jumalan armahtavaisuus ihmistä kohtaan on käsittämättömän suurta; joulun sanoma
ylittää ymmärryksemme. Jeesuksen syntymä kertoo rakkaudesta.
”Täällä kaikkiin päiviin tuo ilo
taivaallinen, lempeyttä, rakkautta
silmiin ihmisten. Sanat, jotka kuulin, ne unohdu ei koskaan. Vaikka mitä tulkoon, niistä aina voimaa saan.”

Joulun ja ilon aika on jo lähellä.
Maria sai kuulla Betlehemin tallissa seimen äärellä paimenilta, miten
ihmeellinen hänen pieni poikansa
on. Pian mekin saamme jälleen
kuulla paimenille lausutut Herran
enkelin sanat, jotka tuovat jouluilon sydämiimme:
”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan
teille ilosanoman, suuren ilon koko
kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra.” (Luuk.
2:10–11)
Inka-Riina Valtonen
pastori

Yläkemijoki
16.12. klo 18 Viirin kappelissa.
19.12. klo 18 Somosen kirkolla.
Alakemijoki
16.12. klo 11 Taipaleen koululla.
16.12. klo 18 Muurolan kappelissa. Muurolan martat
tarjoavat glögiä ja pipareita klo 17.30 alkaen.
20.12. klo 18 Alakorkalon koululla.
Saarenkylä
15.12. klo 15 Norvajäven entisellä koululla,
Ahventie 77.
15.12. klo 17 Perunkajärven koululla.
16.12. klo 15 Misin vanhalla koululla.
16.12. klo 18 Aapakirkossa, lisäksi Aapakirkon
lähetystyön käsityöpiirin järjestämät
joulumyyjäiset.
20.12. klo 18 Jouttikeron kappelissa.
Ounasvaara
16.12. klo 15 Ounasrinteen kappelissa.
Korkalovaara
16.12. klo 15 Ylikylän koululla.
19.12. klo 18 Vaaranlammen koululla.
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Jouni Riipinen on Rovaniemen
seurakunnan uusi kirkkoherra

R

ovaniemen seurakunnan uudeksi kirkkoherraksi on valittu
Oulujoen kirkkoherra Jouni Riipinen, joka sai yhteensä 2 837 ääntä.
Näistä äänistä 1790 oli suoraan
vain Riipistä äänestäneiltä ja 1047
ääntä tuli sellaisilta, jotka olivat
äänestäneet myös ylimääräisiä ehdokkaita.
Toisella vaalisijalla ollut SauvoKarunan kirkkoherra Kalle Elonheimo sai yhteensä 1015 ääntä,
joista 513 suoraan ja 502 ylimääräisiä ehdokkaita äänestäneiltä.
Kolmannella vaalisijalla ollut
Ranuan kirkkoherra Pentti Kallioranta sai yhteensä 904 ääntä, joista
suoraan 80 ja ylimääräisiä ehdokkaita äänestäneiltä 824.

Topi Litendahl
sai ylimääräisistä
ehdokkaista eniten ääniä
Ylimääräisistä ehdokkaista eniten
ääniä sai kappalainen Topi Litendahl, jonka äänimäärä oli 1988.
Kappalainen Ilari Kinnunen sai
1881 ääntä ja Kemijärven vt. kirkkoherra, Rovaniemen kappalainen
Pentti Tepsa sai 546 ääntä.
Jotta esimerkiksi Litendahl olisi voinut tulla valituksi, hänen olisi pitänyt kirkon vaalijärjestyksen
mukaan saada 10 prosenttia koko seurakunnan äänioikeutettujen
määrästä eli vähintään 3834 ääntä sekä samalla yli puolet kaikista

annetuista äänistä. Kumpikin ehto
jäi kauas toteutumisesta, koska Litendahlin olisi pitänyt saada miltei
kaksinkertainen äänimäärä.
Ylimääräistä ehdokasta äänestäessä seurakuntalaisella oli mahdollisuus antaa toinen ääni myös jollekin kolmella vaalisijalla olevista.
Nämä äänet jakautuivat siten, että Jouni Riipinen sai Litendahlia
äänestäneiltä 604 toissijaista ääntä, Kinnusta äänestäneiltä 211 ääntä sekä Tepsaa äänestäneiltä 232
ääntä.
Kalle Elonheimo sai Litendahlia äänestäneiltä 305 toissijaista
ääntä, Kinnusta äänestäneiltä 70
ääntä sekä Tepsaa äänestäneiltä
127 ääntä.
Pentti Kallioranta sai Litendahlia äänestäneiltä 20 ääntä, Kinnusen äänestäjiltä 791 ääntä sekä
Tepsaa äänestäjiltä 13 ääntä.

Rovaniemellä korkea
äänestysprosentti
Kirkkoherran vaalissa annettiin
kaikkiaan 6 881 ääntä. Ennakkoon
kävi äänestämässä 3 142 henkilöä.
Ensimmäisenä vaalipäivänä sunnuntaina annettiin 2 090 ääntä ja
maanantaina 1 649 ääntä.
Yhteensä 17,95 % seurakuntalaisista käytti äänioikeutensa. Äänistä hylättiin epäselvyyksien takia 83, hyväksyttyjä ääniä oli siten 6 798.

Arvio: vaalin kulku ja tulkinta
Vaali kesti 15 kk siitä kun V-P Koivuranta sai eron syyskuussa 2011.
Haku päättyi viime joulukuussa
2011 ja tuomiokapituli teki vaalisijoitukset toukokuussa. Kapitulin
valmistelun hitautta arvosteltiin.
Aluksi 3. vaalisijalle asetetun
Tuomo Korteniemen syyteharkinnan tultua julkisuuteen Kallioranta teki sen perusteella oikaisuvaatimuksen, jonka tuomiokapituli
hyväksyi ja nosti elokuussa hänet
vaalisijoittelussa Riipisen ja Elonheimo jälkeen kolmanneksi. Ehdotus sai syyskuussa lainvoiman.
Ylimääräiselle vaalisijalle pyydettiin Tepsa, Litendahl ja Kinnunen, joka oli ilmeinen ennakkosuosikki 285 nimen listalla.
Kirkkovaltuuston pj. Riku Tapio
pyysi vt. kirkkoherraa ja hallintojohtajaa paimentamaan seurakunnan työntekijöiden vaikuttamispyrkimyksiä vaalissa.
Vt. kirkkoherra Kari Yliräisänen
nosti Tapion aktiivisuuden julkisuuteen ja katsoi, että ehdokkaiden hengellisestä taustasta nousevia kysymyksiä ei pidä väistää.
Käännekohta oli Kinnusen kirjoitus ja haastattelu 16.11. Tasapuolista suhtautumista työtovereihin korostaneen Kinnusen mielipide siitä,
että pappisvirka kuuluu vain miehille, nosti esiin myös rauhanyhdistyksen seurakuntaopin ja historian.
Pääskyn, vaalikoneen sekä pa-

Edellisessä kirkkoherran vaalissa vuonna 2001 äänestysprosentti
oli 17,6 %.
Historiallisesti Rovaniemen
seurakunnan kirkkoherranvaaleissa korkein äänestysprosent-

Tulokset: Litendahl, Kinnunen ja
Tepsa saivat yhteensä 4415 ääntä eli
2/3 kaikista äänistä (6881). Kaikki jäivät kauas 10 %:n minimistä
(3834). Näin valinta siirtyi vaalisijoilla olleiden äänten laskemiseen.
Voittaja Riipinen sai lähes kolme
kertaa enemmän ääniä kuin muut.
Riipinen vakuutti kokemuksellaan, ikä ei ollut este ja kampanja oli järjestelmällinen. Körttipappi koettiin myös avarampana kuin
moni nuoremmista.
Tohtori Elonheimo kiri vaalinäytteen, paneelin ja market-tapaamisten myötä toiseksi.
Kallioranta sai käytännössä vain
ry:läisten (904) äänet.
Litendahlin avuna oli tunnettavuus seurakunnan suosituimpana
vihki- ja kastepappina. Aitous ja
rehellisyys korvasivat hallinnon
kokemattomuuden.
Kinnusen suosittelijoiksi nostettiin muut kuin lestadiolaiset, mutta
se ei synnyttänyt kansanliikettä vaan
vaikutti osin taktiselta vedolta taustan häivyttämiseksi. Noin 900 ry:n
äänestäjän lisäksi löytyi vain saman
verran muita, mikä oli näyttävään
listaan verrattuna ilmeinen pettymys.
Tepsan esiintymistä teologian osaajana kehuttiin, mutta noste puuttui.

1 988
1 881
546

Toissijaisia
ääniä yht.
929
1 072
372

Ylimääräiset yht.

4 415

2 373

Jouni ja Kati Riipinen sekä pojanpoika
Alvar odottavat saarnan jatkojen
alkamista.

Rovaniemen kirkkoherran vaalin 2012 äänten jakauma
Suoraan
Ylimääräisiä ehdokkaita äänestäneiden
ehdokkaille toissijaiset äänet vaalisijoilla oleville
annetut
Litendahlilta Kinnuselta Tepsalta

neelin vastaukset toivat esiin ehdokkaiden eroavaisuuksia.

Ylimääräiset
ehdokkaat
Topi Litendahl
Ilari Kinnunen
Pentti Tepsa

ti oli vuonna 1963, jolloin peräti kolmannes (32 %) äänesti. Silloin syynä oli vanhoillislestadiolaisuuden tuore jakautuminen pari vuotta aiemmin.

Vain ylim. ehdokasta
äänestäneet
1 059
809
174
2 042

Vaalisijoille Yht.
toissijaisia kaikki äänet
ääniä yht.
vaalisijoille

Vaalisijoilla olevat
Jouni Riipinen
Kalle Elonheimo
Pentti Kallioranta

1 790
513
80

604
305
20

211
70
791

232
127
13

1 047
502
824

2 837
1 015
904

Vaalisijoilla olevat
yhteensä

2 383

929

1 072

372

2 373
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Uusi kirkkoherra Jouni Riipinen

Uskotaan enkelten
viesti: ”Älkää pelätkö”
– Kirkkoherran vaali on ollut harvinaisen pitkä prosessi. Tunnelmat
vaalin jäljiltä ovat helpottuneet.
Loppusuoralla vauhti vain kiihtyi
ja itse kukin sai todella osoittaa vaalissa oman osaamisensa.
– Nyt kun katsoo taaksepäin yli
vuoden takaisiin tunnelmiin, herää
kysymys siitä, onko tämä edes totta?
Näin tunnelmiaan vaalin jälkeen
kuvaa Rovaniemen uusi kirkkoherra Jouni Riipinen.
– Päällimmäisenä tunteena on
kiitollisuus kaikesta kannatuksesta
ja luottamuksesta, Riipinen toteaa.
Rovaniemen seurakunta on halunnut olla lähellä seurakuntalaisia. Myös Riipinen painotti vaalissa seurakuntaläheisyyttä, joka hänen mukaansa tarkoittaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.
– Yhdessä seurakuntalaisten ja

muiden toimijoiden kanssa suunnitellaan ja toteutetaan toimintaa, jolloin siihen on mielekästä sitoutua,
Riipinen sanoo.
Riipinen aloittanee viranhoidon
Rovaniemellä kevättalvella.

Paras joululahja
Nyt eletään adventtiaikaa, joulun
odotusta.
Jouni Riipinen muistuttaa joulun
sanomasta, jonka pitäisi olla kaikilla kirkkaana mielessä, elämisen ytimessä. – Koemme välillä vastoinkäymisiä ja surua, maailma saattaa
tuntua paikoin toivottomalta.
– Ehdimme kaikki kuitenkin hyvin vielä tälle vuodelle vastaanottamaan enkeleiden viestin: Älkää
pelätkö!
– Taivaallinen viesti on juuri tässä. Jumalan työ on sitä, että me
saamme olla turvallisin mielin ja

Uusi kirkkoherra Jouni Riipinen.
katsoa toivon ja tulevaisuuden näköaloihin.
– Me kaikki saamme vastaanottaa kalleimman lahjan, jonka Jumala haluaa meille antaa. Saamme
lahjaksi osuuden iankaikkisesta elämästä ja toivosta.
Harriet Urponen
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Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen:

Kaupunki ja seurakunta – yhdessä enemmän
Rovaniemen oma poika

Verkostot hyötykäyttöön

Rovaniemen uusi kaupunginjohtaja Esko Lotvonen (60) ei voinut
pikkupoikana Kemijoen rantatörmällä leikkiessään kuvitellakaan,
että jonakin päivänä hänestä tulisi
koko kaupungin keulakuva.
Hänen vanhempansa rakensivat omakotitalon Korkalovaaraan
vuonna 1953. Syntyperäisenä rovaniemeläisenä Esko Lotvonen
on ylpeä siitä, että saa nyt palvella
omaa kaupunkiaan.
Rovaniemeläisillä on ollut kovat
odotukset kaupunginjohtajaa kohtaan. Hän kokee, että on saanut ihmisiltä paljon myönteistä palautetta ja aistinut laajan tuen vaativan
tehtävän hoitamiseen.

Esko Lotvosella on takana pitkä
virkamiesura. Kaupunginjohtajana hän saa todella hyödyntää niitä verkostoja, joita on luonut aiemmin erityisesti Lapin liiton johtajana.
– Kaupungin arkeen on pitänyt
huolella paneutua, niin moniulotteisesta tehtävästä on kyse, Esko
Lotvonen sanoo.

Katsomalla lähelle
näkee kauas
Rovaniemi on profiloitunut arktiseen osaamiseen. Pohjoisuus ja sen
huomioiminen ovat tärkeitä tekijöitä kuvattaessa kehittyvää Rovaniemeä.

– Täytyy katsoa maailmaa avarasti ja kohdata myös globaalit
haasteet, Esko Lotvonen pohtii.
Hän korostaa, että paikallisuuden painottaminen ja sen ylläpitäminen vahvana auttaa meitä löytämään ne eväät, joilla pärjäämme
kovassa kilpailussa.
Esko Lotvosen mukaan on tärkeää kehittää kaupunkia ympäristöllisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti
ja kulttuurillisesti kestävällä tavalla. Näin Rovaniemi säilyttää vahvan asemansa kansainvälisenä keskuksena, joka silti elää omista lähtökohdistaan.
Turvallisuuden tunne on yksi
konkreettinen tärkeä arvo, jonka
Lotvonen haluaisi näkyvän kaupunkilaisissamme – olipa kyse sit-

ten lapsista, nuorista, työikäisistä
tai vanhuksista.

Kirkko kaupungin sisällä
Rovaniemen kaupungilla ja seurakunnalla on monia yhteistoiminta-alueita, joissa tehdään työtä yhteisten tavoitteiden edistämiseksi.
Näitä ovat esimerkiksi työ maahanmuuttajien parissa, sosiaalitoimi ja diakonia, musiikki, kansallisten juhlapäivien ja Rovaniemiviikon tilaisuudet jne.
– On tärkeää tiedostaa, miten
monissa asioissa polkumme kohtaavat ja nähdä yhteiset päämäärät tärkeiden asioiden hoitamisessa, Esko Lotvonen sanoo.
– Monet asiat, kuten nuorten
syrjäytymiseen puuttuminen, ovat

kaupunginkin asialistoilla kärkipäässä. Kun ratkomme tällaisia
kansallisia kysymyksiä Lapissa,
jossa työttömyystaso on korkea, on
hyvä saada kaikkien asiantuntijuus
mahdollisimman hyvin käyttöön ja
täydentää toinen toisiamme.
– Teemme yhdessä työtä samojen ihmisten eteen. Ovathan kaikki seurakuntalaiset myös kaupunkilaisia, Lotvonen korostaa.

Voimaa perheestä
Esko Lotvosta auttaa tehtävässään
se, että hänellä on hyvät työtoverit valmistelemassa vaikeitakin
ratkaisuja. Toisaalta siviilipuolella oma perhe, lapset ja lastenlapset merkitsevät paljon.
– Viidestä lapsestani neljä asuu
Rovaniemellä. He ja erityisesti neljä lastenlasta, pojanviikaria, saavat kyllä ajatukset tarvittaessa pois
työasioista. Akkuja ladataan myös
harrastuksista, luonnossa liikkumisesta ja mökkeilystä.
Rovaniemen kirkko on Esko
Lotvoselle vaikuttava ja läheinen paikka. Hänet on konfirmoitu siellä ja suhde rippipappiin Paavo Korteniemeen on säilynyt näihin päiviin saakka. Tässä kirkossa
hän on solminut avioliiton vaimonsa kanssa ja yksi hänen lapsistaan
on kastettu siellä.
Esko Lotvosta puhuttelee erityisesti kirkon fresko, jonka lapin maisema on piirtynyt hänen mieleensä.
– Ulkomailla ja muualla vieraillessa kirkoissa tulee usein miettineeksi, miten upea, puhutteleva
fresko meillä on Rovaniemellä.

Joulurauhaa
Yksi esimerkki kaupungin ja seurakunnan yhteistyöstä on jouluhartaus, joka on tarkoitettu Rovaniemen kaupungin henkilöstölle. Tänä vuonna jouluhartaus järjestetään pääkirkossa tiistaina 18.12. ja
sinne kaikki kaupungin työntekijät
ovat tervetulleita.
Harriet Urponen

Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen kävi
Radio RovaDein haastattelussa
lokakuussa.

Joulukonsertteja
n Baritoni Esa Ruuttusen
joulu-konsertti
”Mökit nukkuu lumiset”
Rovaniemen kirkossa lauantaina
22.12.2012 klo 17.
Kansainvälisesti arvostettu baritoni Esa Ruuttunen konsertoi sellokvartetin kanssa Rova-

niemellä joulukuussa 2012. Sellistiveljekset Jussi Makkonen ja
Matti Makkonen sekä sellotaiteilijat Ulla Lampela ja Iida-Vilhelmiina Laine muodostavat kvartetin, jonka ainutlaatuisen ja täyteläisen soinnin kruunaa baritoni
Esa Ruuttunen.
Tässä tunnelmallisessa joulukonsertissa kuullaan niin uusia kuin myös tuttuja ja rakastet-

tuja suomalaisia joululauluja, kuten Heino Kasken ”Mökit nukkuu
lumiset”. Konsertin muita säveltäjänimiä ovat mm. Jean Sibelius,
Otto Kotilainen, Leevi Madetoja,
Satu Simola sekä Osmo Vänskä.
Esa Ruuttusen ja selloyhtyeen
ensimmäinen yhteinen levy ”Matkavirsiä” julkaistiin vuonna 2010
Nova Records –merkille. Yhtyeen
joululevy äänitetään tämän konserttikiertueen yhteydessä Paaterin
kirkossa Lieksassa ja se julkaistaan
jouluna 2013. Vuoden 2013 kiertue tulee viemään taiteilijat kotimaan lisäksi myös Keski-Eurooppaan, jossa Esa Ruuttunen konsertoi selloyhtyeen kanssa mm. Prahassa, Berliinissä ja Dresdenissä.
Esa Ruuttunen on yksi menestyneimpiä suomalaisia oopperalaulajia. Hänen virsitulkintansa ovat
tulleet viime vuosina suomalaisille tutuiksi useiden levytysten ja lukuisten konserttien myötä. Ainutlaatuisen värinsä tähän konserttiin
tuo harvinainen kokoonpano, jossa

sellokvartetin vanhat arvosoittimet
luovat korvia hiveleviä sointivärejä yhdessä illan solistin, Esa Ruuttusen kanssa.
Konsertin liput 10 euroa ovelta. Konsertin järjestää Rovaniemen
seurakunta.

n Kai Hyttinen Lapin
Sotilassoittokunnan
joulukonsertin solistina
Lapin Sotilassoittokunnan Rovaniemen kirkossa lauantaina 15.12.
pidettävän joulukonsertin solistina on Kai Hyttinen. Konsertissa
kuullaan joululauluja Hyttisen viimevuonna julkaistulta ensimmäiseltä joululevyltä, joista mm. kappale ”Joulu Haltilla” vie kuulijan
Suomen korkeimman tunturin laelle josta avautuu jylhät näkymät.
”Karhun joulu” -nimisessä laulussa karhu nukkuu talviunta, näkee
unta joulusta ja vaipuu pesässänsä juhlatunnelmaan. Laulussa ”On
joulu tullut Lappiin” kuuluu noi-

tarumpu ja joiku – luonnon koskemattomuus, revontulet, tunturit
ja tuulen hiljainen humina vaivuttavat kuulijan pohjoisen rauhalliseen joulutunnelmaan.
Konsertti alkaa klo 19.

n Belcanto konsertoi
Tavivaarassa
Rovaniemeläinen Belcanto kvartetti konsertoi Tavivaaran kappelissa pe 21.12. klo 19. Konsertin
ohjelma koostuu perinteisistä kotimaisista ja ulkomaisista joululauluista. Konsertissa kuullaan mm.
Kun joulu on, Arkihuolesi kaikki heitä, En etsi valtaa loistoa ja
Heinillä härkien. Lappilaisia joululauluja edustaa Joulu Kiveliössä ja esim. Joulupuu on rakennettu -laulusta kuullaan Timo Leskelän sovitus. Yli 20 vuotta musisoinut lauluyhtye kunnioittaa perinteitään, joulukonsertti kuullaan a
cappelana. Käsiohjelma 10 €, vapaa pääsy.
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Kuva: Eeva Kuvaja

Kuva: Matilda Matsi

Christmas
Bells Calling

Koe draamallinen
matka jouluun....

JOULUKELLOJEN
KUTSU!

Sunday, December 23, 2012 4 pm
at the Sampo shopping center, Jouluaaton aattona 23.12 klo 16
Lordi’s square, Rovaniemi Rovaniemen Sampo-aukiolla

Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kaste seurasi toistaan. Lääninrovasti Praphun Na Chiangmai kastoi, emeritus piispa opetti ja
siunasi, evankelista Wisaran käänsi ja opiskelija Phirachai Saentawedech piti kastemaljaa.

Ihmeitä opetuslapseuskoulussa
P

ohjois-Thaimaan Hill Tribe -alueen opetuslapseuskoulussa tapahtui lokakuussa uskomattomia ihmeitä.
Wisaran ja Laddawan Ackher´in
seurakunta kasvaa räjähdysmäisesti. Odotimme opetuslapseuskouluun
150 ilmoittautunutta, mutta tulijoita olikin 250. Odotimme toki, mutta emme voineet aavistaa, että ihmisiä tuli myös Laosista ja Myanmarista. Vaikeissa, suljetuissa olosuhteissa elävät myanmarilaiset siirtotyöläiset halajavat päästä raamattuopetuksen pariin. Tässä erityistapauksessa
meidän Raamattumme oli oma kehomme ja olemuksemme kieli, koska kuulijoittemme joukossa oli niin
paljon heitä, joille kirjoitettu kieli ei
vielä aukene.
Niin sitten rakensinkin oman opetusohjelmani kehonkielelle. Teimme pyhiinvaellusmatkan vuorten
ympäröimän Lahu -kylän halki kirkon kellojen kutsuessa kyläläisiä Sanan kuuloon. Jono kasvoi ja lopulta meitä oli niin paljon, ettei 100-istumapaikkaa tarjoava bambumaja enää riittänyt opetustilaksi. ”Nyt
metsä kirkkoni olla saa...” –ajattelin

ja näin suunnittelin jumalanpalvelustaitojen opetuksen kylänraitille vuorten syliin. Tulikuuma aurinko porotti ja kyläläiset kantoivat minulle litroittain vettä!
Lahu -kansa soittaa buffalon sarvella jumalanpalvelusmusiikkia, laulaa korvakuulolla neliäänisesti laulunsa ja lukutaitoiset kantavat kirkkaanpunaisin tupsuin kirjailluissa laukuissa Raamattujaan. Kaikki
kuuntelivat ja lauloivat sydämensä
kyllyydestä. Jumalan tuuli senkun
jaksoi puhaltaa!
Kastekoulussa olevista oli ilmoittautunut etukäteen viisi kasteelle,
mutta kun juhlapäivä koitti, heitä
olikin 15. Opetuslapseuskoulun ensimmäisen päivän jumalanpalveluksessa kastettiin seitsemän uutta kristittyä Kristuksen seurakunnan jäseneksi.
Suuri pesuvadillinen kastevettä,
pihakukkien värikkäät terälehdet ja
siunaus muuttuivat pyhän juhlan ihmeitätekeväksi Jumalan työvälineeksi. Suuri hiljaisuus juhlisti kastejuhlaa.
Ensimmäistä kertaa Tahoo -saarnapaikan historiassa luterilainen

Taivas varjele –
joka äijän
rukouskirja

Kirja paljastaa lukijalleen sen, mikä näitä miehiä ilahduttaa, mikä masentaa, mistä saa voimaa, mitä kiroaa ja minkä edessä on neuvoton. Rukousten takaa löytyy usko siihen, että kaikesta voi selvitä.

Joka äijän rukouskirjaan on koottu tekstejä 37 eri
mieheltä, jotka
tässä teoksessa
avautuvat syvimmistä tunnoistaan
ja salaisimmista
haaveistaan. Kirjan ovat toimittaneet Kalevi Virtanen ja Heikki Hakala. Suomalaisen
miehen rukous näyttäytyy sellaisena
kuin se on. Se on usein lyhyt, vain
huokaus. Näkymätön ja kätketty tunnustus. Toisinaan se on salainen viesti Jumalalle, jolle rehellisesti kerrotaan se, mitä mielen päällä on. Jumalalle voi kertoa, sillä hän ei juoruile
eikä lavertele rukouksia eteenpäin.

ehtoollisjumalanpalvelus toimitettiin kokonaan Lahu-kielellä. Käännöstyön tekijä, LST:ssa kolmatta
vuotta opiskeleva Hpirachai Saentawedech toimi liturgina. Ehtollisosuudesta vastasi pastori Visanukorn Upama.
Kuulijoiden syvän kunnioituksen
omaa kieltään kohtaan näki jokaisen
kasvoilta ja olemuksesta. He nyökkäilivät, kommentoivat, toistivat hiljaa, hymyilivät, lauloivat äänissä ja
keinuivat sen tahdissa – oman kehon
kieli on kuin henkilökohtainen turvallinen silta näkymättömään maailmaan – Jumalan luo.
Jumalan työ on ollut Pohjois-Thaimaassa valtavaa. Hän on käyttänyt
kymmeniä työntekijöitä ja yhtäkkiä
Sana on kirkastunut. Ihmiset ovat
lähteneet liikkeelle. Jotakin uutta ja
ainutlaatuista on ilmaantunut vuoristokylien elämään. Rukouksemme siis
jatkukoon!
Opetuslapseuskouluterveisin,
Lilja Kinnunen-Riipinen

Kun liekki
leimahtaa
Ulla ja Mauri Miettunen ovat julkaisseet uuden CD-äänitteen nimellä Kun liekki leimahtaa. Laulut ovat
nuoruuden ajan uusia hengellisiä lauluja, mukana myös pari perinteisem-

KANSAINVÄLINEN JOULUTERVEHDYS

24.12.2012 klo 11.00
Hotelli Santa Clausin edessä, Korkalonkatu 29
Joululauluja * Kaupunginjohtajan ja kirkkoherran
joulutervehdys * Joulurukous
Joulupukki * Kuumaa glögiä

INTERNATIONAL CHRISTMAS GREETING
Christmas Eve Dec 24th2012 at 11–11.30 am
in front of Hotel Santa Claus, Korkalonkatu 29
Christmas Carols * Christmas Greeting
by Mayor and Vicar * Christmas Prayer
Santa Claus * Hot Glogg
Organizers: Rovaniemi Parish, Hotel Santa Claus,
ProSanta Oy

Harriet Urponen

Herra, minua revitään joka suuntaan.
Pitäisi olla kunnon työntekijä, isä,
puoliso, ystävä, kansalainen.
Jokainen odottaa minulta jotain:
panostani, neuvoani, aikaani.
He imevät minut kuiviin.
Herra, nyt tahtoisin vain olla
sinun levossasi.

JOULUKELLOJEN KUTSU

pää laulua. Laulut ovat merkinneet
paljon nuorten yhteisössä, joka kokoontui 1960- ja 70 -lukujen taitteessa
nuorisopapin johdolla. Ne ovat kantaneet läpi vuosikymmenten. Sovitukset ovat elämää ihmetteleviä ja mietiskeleviä. Levy ilmestyy 12.12. ja sitä on saatavana Kirjakauppa Ilonpysäkiltä ja tekijöiltä sekä srk-keskuksen neuvonnasta hintaan 15 €. Srkkeskuksen neuvonnasta myydyistä levyistä menee 5 euroa lähetystyön hyväksi.
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Eeva-Liisa "Emppu" Antinoja tietää

Köyhä joulu käy kipeää
Pitkä ura
vapaaehtoistyöntekijänä
Eeva-Liisa ”Emppu” Antinoja
on toiminut monenlaisissa seurakunnan vapaaehtoistehtävissä lähes 20 vuotta. Hän on ensimmäisiä ruokapankki -toiminnan vetäjiä ja aktiivinen toimija luottamustehtävissä.
Hän on ollut yli 15 vuotta pääemäntänä Ounasrinteen kappelilla
järjestettävässä keskiviikkoateriassa. Viime vuoden aikana se järjestettiin 37 kertaa ja 5120 henkilöä sai ruokaa.
– Keskiviikkoateria on aina ollut minulle henki ja elämä. Jos rahaa ei oikeasti ole, ateriasta ei peritä maksua. Se, jolla on, voi maksaa 2 euroa, tai omantunnon mukaan, Emppu kertoo.

Joulu ei aina
ole iloinen asia
Joulun pitäisi olla rauhan, ilon ja
valon juhla. Emppu tietää, että aina näin ei ole.
– Rahattomuus ja ruoattomuus
on joidenkin arkea jouluna. Surkein ja säälittävin tilanne on yksinäisellä ihmisellä, jolla ei ole
ystäviä, ei sukulaisia ja hän joutuu viettämään joulunsa harmaiden betoniseinien sisällä yksin.
Hänellä ei ehkä ole tv:tä, aika kuluu hitaasti, seinät puristaa – joulu
ei ole kaikille todellakaan vuoden
kohokohta, Emppu huokaa.
– Perheillä on kuitenkin läheisyyttä ja tuki toisistaan. On ehkä onnistuttu hankkimaan perunaa ja kinkkua –laatikoitakin ja
voi kuunnella joulumusiikkia.
Hän soisi kaikille lapsille lahjojen saamisen ilon. Jos lahjoja ei
tulekaan, lapsi saattaa joutua kavereiden edessä keksimään joulunpunaisia valheita. – Sain vaikka mitä, mutta en sano, saattaa
lapsi valehdella vain häpeästä,
Emppu kertoo.

Viisaammatkaan
eivät tiedä
Joulumieli ei kaikilla ole korkealla. Empulla ei ole viisasten kiveä taskussaan, mutta hän kehottaa avun tarpeessa olevaa ihmistä mahdollisimman pian ongelmien ilmaannuttua hakemaan apua
esimerkiksi sosiaalitoimistosta tai
seurakunnan diakoniatoimistosta.
Niille, joilla on kaikki hyvin,
Empulla on paljon asiaa. – Jos näet lähimmäisen, joka on kurjassa tilassa, kysykää häneltä, voitteko auttaa häntä. Pieni ruokapaketti ilahduttaa pitkään. Siihen voisi

sisällyttää vaikka perunaa ja jauhelihaa, makkaraa, kahvia ja jopa
suklaata. Avun tarvitsijoita on paljon, älkää hylätkö heitä, Emppu
opastaa. Hän korostaa, että monilla on virallisen avun hakemiseen
kynnys varsin korkealla.

Usko auttaa
Yhtenä elämänsä käännekohtana
Emppu kertoo omasta uskon tien
löytämisestä. Hän muistaa talvipäivän vuonna 1992 kirkkaasti.
– Minulle tuli valtava tarve lähteä kirkkoon. Jo se hämmästytti,
olin käynyt siellä viimeksi päästyäni ripille. Sinne minä istuin
kirkon penkkiin ja oli, kuin untuvatäkki olisi kiedottu ympärilleni. Sain haistella ja maistella sitä
lämpöä, se oli ihana tunne.

Rukouksen voima
– Olen usein rukoillut niiden ihmisten puolesta, joita olen kohdannut. Olen usein rukoillut myös
heidän kanssaan ja saanut paljon
rukousvastauksia, joista olen kiitollinen. Monet asiat ovat ihmeellisesti järjestyneet Jumalan tahdosta.

Joulun merkitys
Joulu merkitsee Empulle rauhaa,
rakkautta, lämpöä, hiljaisuutta,
kauniita joululauluja, lukemista ja syömistä. Lääkäri on tosin
määrännyt hänelle kevyemmän
ruokavalion ja Emppu on silmin
nähden hoikistunut viime kesästä. Taivaan Isän valvonnassa hän
viettää jouluaan ja korostaa, että
meistä huolehditaan, jos me itse
haluamme niin.

Hassu haave
Jos Empun yksi toive täytettäisiin, on hänellä ollut sitä varten
ajatus valmiina jo pikkutytöstä asti. – Haluaisin jonkun ison auton,
vaikka Mersun kuljettajineen. Sitten tarvitsisin paljon rahaa, ruokaa
ja kaikkea muutakin auto täyteen,
mitä lähimmäinen ikinä tarvitsee.
Niin me lähtisimme kierrokselle ja
antaisimme ihmisille sitä, mitä he
tarvitsevat, Emppu haaveilee. Hän
toivottaa kaikille Pääskyn lukijoille siunattua ja enkeleiden ympäröimää joulua.
Harriet Urponen

Emppu Antinoja tietää, ettei
kaikilla ole jouluna hyvä olla.

Toisenlainen lahja

Lahjaksi lämmin joulumieli

Niille, joilla on jo kaikkea,
voi antaa eettisen lahjan. Kirkon Ulkomaanapu toimii yli 30
maassa, siellä missä hätä on suurin. Työtä tehdään kaikkein köyhimpien ihmisten kanssa uskontoon, etniseen taustaan tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta. Voit lahjoittaa vaikkapa moskiittoverkon 7 eurolla, koulupuvun 8 eurolla, siemenlajitelman
10 eurolla tai vuohen 30 eurolla.
Näin autat kehitysmaiden köy-

Merimieskirkon kautta on
jo 137 vuoden ajan välitetty
joululahjoja ”tuntemattomille
merenkulkijoille”. Tämä traditio elää yhä vahvana. Voit antaa
rahalahjoituksen ja kertyneillä
varoilla Suomen merimieskirkko tekee joulupaketteja merenkulkijoille. Yhden paketin hinta
on 10 euroa. Rahalahjan voi lähettää Suomen merimieskirkon
tilille Sampo Pankki 80001863597 (FI55 8000 1800 0635

himmissä oloissa eläviä ihmisiä.
Voit antaa verkossa www.toisenlainenlahja.fi -sivustolla lahjoituksen verkkopankin kautta tai
antaa lahjasi puhelimella: 0600
14747 (5,01 e+pvm) tai 0600
11201 (10,10e+pvm).

97 DABAFIHH) Viitetiedoksi ”Joululahja merenkulkijalle”. Lisätietoja www.merimieskirkko.fi

Joulu Vuontispirti

Joulurauhaa. Tunnelmaa. Erä
maan hiljaisuutta. Aikaa itselle
perheelle ja läheisille. Kauneim
pia joululauluja, joulukirkko
jouluisia askarteluja ja yhdess
oloa. Siitä on Vuontispirtin jou
lu tehty!
Kukapa ei haaveilisi siitä, et
tä voisi juuri joulun aikaan kes
kittyä siihen, mikä on tärkeintä
Kuuntelemaan Joulun sanomaa j
oman sydämen ääntä.
Vuontispirtti kutsuu sinut naut

tsä:
ja

t-

Ensimmäinen koulupäivä on
aina jännittävä asia, niin myös
Lomy-pojalle (2. vas.) ja hänen
tovereilleen, joiden kotikylässä
aloitettiin äidinkielinen
lukutaitoluokka. Lähin valtion
koulu on kaukana ja siellä
pitäisi opiskella vieraalla
kielellä.

Lähetysseuran joulukeräys 2012:

Jotta jokainen oppisi
lukemaan omalla kielellään
S

uomen Lähetysseuran joulukeräys tukee tänä vuonna lasten lukutaidon edistämistä Aasiassa. Jokaisella lapsella on oikeus koulutukseen ja lukutaitoon,
äidinkielestä ja syntymäpaikasta
riippumatta. Koulutus on tehokas
keino katkaista köyhyyden kierre.
Se tarjoaa lapselle mahdollisuuden vaikuttaa omaan elämäänsä.

Äidinkielinen alkuopetus
helpottaisi kouluun
siirtymistä
– Suurimmalle osalle ake-lapsista koulun aloittaminen on hyvin
haasteellista, sillä he eivät osaa
thain kieltä aloittaessaan, kertoo
aken kielen parissa Pohjois-Thaimaassa työskentelevä Tuula Kosonen.
Kylä, jossa Lomy asuu, on syrjässä vuorilla. Lähin tie päättyy
kahdenkymmenen kilometrin päähän ja loppumatka on kinttupolkua. Kuivan kauden aikana polkua pitkin pääsee moottoripyörällä, mutta joki pitää ylittää kapeaa
riippusiltaa pitkin.
Kylään saatiin paikallisen kirkon avustuksella sähköt kaksi
vuotta sitten, mutta koulua ei kylässä ole. Kukaan opettaja ei suostuisi muuttamaan niin syrjäiseen
paikkaan.
Akenkielisiä lukutaitoluokkia
pidetään tällä hetkellä 11 kylässä.
– Lukutaitoluokat ovat olleet
suuri menestys, kaikki lapsista
timaan joulusta, hiihtämään ja ulkoilemaan sekä nauttimaan herkullisia jouluruokia.
Joulun vieton järjestävät hotellin kanssa yhteistyössä eri seurakunnat ja Rovaniemeltä lähtevään yhteiskuljetukseen voit kysyä vielä paikkoja. Hinnat täysihoito 22.–27.12: 398 e/hlö 2 h
huoneessa, 3–4 h mökissä 275,50
e/hlö, lapset puoleen hintaan. Tiedustelut: tunturihotelli@vuontispirtti.fi tai puh. 0400 380 093

isovanhempiin haluavat nyt oppia
lukemaan.

Ensimmäinen
akenkielinen esikoulu
Huay Nam Khunin kylä on siitä
hyvässä asemassa, että kylän lapset voivat käydä thainkielistä peruskoulua kävelymatkan päässä olevassa kylässä, jonka asukkaat ovat etniseltä taustaltaan kiinalaisia.
Koska koulunkäynti olisi kuitenkin helpompaa, jos lapset saisivat aloittaa omalla kielellään,
Huay Nam Khunin kylä on pyytänyt apua esikoulun perustamiseen. Vuoden kestävässä esikoulussa lapset oppisivat lukemaan ja
kirjoittamaan akea, jolloin valtion
kouluun siirtyminen ja thain kielellä oppiminen olisi helpompaa.

aken kielelle noin 75 prosenttia.
Aken kieltä puhuu 15 000 ihmistä Thaimaassa, Myanmarissa, Kiinassa ja Laosissa.

Lahjoita
lapselle lukutaito
Joulukeräykseen voi lahjoittaa pankissa tilille IBAN: FI 38
8000 1400 1611 30, BIC: DABAFIHH (viestiksi JOU12), lähettämällä tekstiviesti JOULU5 (5 e)
tai JOULU10 (10 e) numeroon
16155, soittamalla numeroon
0600 11315 (15,23 € + pvm) tai
netissä www.kauneimmatjoululaulut.fi

Tässä esimerkkejä
miten lahjasi auttaa:
5€ aapinen ja työkirja yhdelle lukutaito-oppilaalle
10€ työkirjat 10 lukutaito-oppilaalle
15€ laulukirjoja omalla äidinkielellä kyläseurakunnan käyttöön
50€ esikoulu-opettajan kuukauden opetusmateriaali
100€ peruskirjat kyläkoulun
kirjastoon

Kirsi Elo
Suomen Lähetysseura

Kuva Zöpho Lepu
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Raamatunkäännöstyö
edellyttää lukutaitoa
Suomen Lähetysseura on tukenut aken kielen kehitys- ja kirjallisuustyötä vuodesta 2003. Työn
tuloksena on syntynyt mm. aakkosto, kielitieteellistä tutkimusta, kansanperinnekirjallisuutta ja
opetusmateriaaleja. Myös kyläopettajia on koulutettu.
Lukutaitotyö on olennainen osa
myös raamatunkäännöstyötä. Tavoitteena on, että ihmiset osaisivat lukea Raamattua, joka on
käännetty heidän kielelleen. Uudesta testamentista on käännetty

Bambusta rakennettu koulu. Jos kylässä on ennestään joku isompi yhteinen tila,
vaikkapa kirkko, luokat pidetään sen tiloissa. Sähköä ei aina ole eikä
pulpettejakaan, mutta kun oppilaat ovat motivoituneita, lukemaan oppii myös
lattialla kynttilänvalossa istuen.

Jouluradio kuuluu loppiaiseen saakka
T

oivontuottajien Jouluradio kajahti ilmoille jo adventtisunnuntaiyönä tutulla Hoosiannalla.
Tauoton joulumusiikkikimara jatkuu loppiaiseen saakka. Lähetys kuuluu radion kautta Rovaniemellä tutulla taajuudella 104,4
Mhz. Jouluradio on kuultavissa
myös pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa, Oulussa, Seinä-

joella, Joensuussa, Jyväskylässä,
Kotkassa, Kouvolassa, Porissa,
Kuopiossa, Hämeenlinnassa ja
Lahdessa.
Jouluradio on ollut hyvin suosittu. Viime vuonna Jouluradiota kuunteli ensimmäisen lähetysviikon aikana koko maassa lähes
150 000 kansalaista. Jouluradion
sivuston kautta kuuntelijoita on

ollut 160 maassa.
Toivontuottajat on Helsingin,
Espoon ja Vantaan ev.-lut. seurakuntien sähköisen viestinnän toimitus.
Rovaniemen seurakunta kustantaa Jouluradion kuulumisen
Rovaniemellä.
Tutustu Jouluradioon www.jouluradio.fi
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Nuorisotyö
ilmoittaa
Nuorten
kauneimmat
joululaulut

14.12. klo 18 kirkossa.

Nuortenmessu

kirkossa perjantaisin klo 18:
18.1., 15.2., 22.3. ja 19.4.

Nuortenilta

perjantaisin klo 18–22 kryptassa kirkon alla.
Nuortenmessuiltoina messun jälkeen.
---------------------------------------------------

LEIRIT JA RETKET
RIPPIKOULUN KÄYNEILLE
Nuorten Loppiaisleiri 4.–6.1. Paaniemellä
Leirimaksu 15 €, mukaan 15 nuorta.
Laskettelureissu 2.–4.3. Ylläkselle.
Hinta 120 € sisältää kuljetukset, majoituksen
hotelli Ylläskaltiossa 4 hengen saunallisissa
huoneissa, aamupalan su/ma sekä iltaruuan
la/su, kolmen päivän hissilipun. Omalla
kustannuksella päivän ruokailut rinteessä,
väline- ja kypärävuokraus sekä oma skicard.
Hissiseuraksi tarjolla Paula tai Merita.
Ilm. 8.1. alkaen nuorisotoimistoon.
Nuorten Pääsiäisleiri 28.–31.3.
Norvajärvellä
Leirimaksu 45 €. Ilm. 8.1. alkaen
nuorisotoimistoon.
---------------------------------------------------

Nokelaisten perheen joulua Etu-Aasiassa 2011
Ystäväkirjeen poimintoja:
Joulumuistamiset ilahduttivat meitä
kaikkia kovasti ja lievittivät Suomiikävää. Kiitos rukouksista ja taloudellisesta tuestanne. Ne kantavat ja mahdollistavat työn.
Olemme nauttineet mahdollisuudesta levätä ja juhlia joulua niin perheen
kuin seurakuntalaisten kesken. Jouluaattoa vietimme kotonamme paikallisen kummipoikamme perheen sekä
muutamien muiden täkäläisten kanssa.
He vasta opettelevat kristillisiä juhlia ja
niiden viettämistä. Luimme Raamatusta joulun tapahtumista, jaoimme pienet
lahjat ja lauloimme täkäläisiä joululauluja. Kirkossa pidetyn joulujuhlan järjestelyissä oli annettu entistä enemmän
vastuuta paikallisille seurakuntalaisille. Suomalaisittain katsottuna tilaisuus
vastasi tunnelmaltaan lähinnä markkinoita. Itse olisimme kaivanneet hartaampaa juhlallisuutta, mutta eräänkin
paikallisen seurakuntalaisen mukaan:
”Tällaisia juhlia tulisi järjestää useammin.” Vähitellen olemmekin alkaneet
ymmärtää paikallista näkökulmaa juhlintaan. Yleensä on tärkeintä, että ollaan yhdessä ja musiikki on kovalla.
Kukaan ei odota, että puhujaa kuunnel-

Nokelaiset haluavat juhlia joulua.
taisiin hiljaa. Onneksi jumalanpalvelus
on aina yhtä juhlallinen!
Juhlien aikaan sukulaisten ikävä korostuu. Onneksi saimme sukulaismiehen, kielikouluajan lastenhoitajamme,
meille joulun jälkeen kylään. Teimme
retkiä lähialueille ja vähän kauemmaskin. Kävimmepä vuoristossakin, missä lapset pääsivät leikkimään lumessa.

Me aikuiset nautimme auringossa hohtavista hangista.

Rukouspalvelua
messun jälkeen

Nuorten musiikkitoiminta

Lisätietoa Tero Rautio, p. 040 571 3372.

Lautapeli-illat

Tyttöjen, lisätietoja Merita Orell-Kiviniemi ja
Maarit Vuoskulompololta
Poikien, lisätietoja Ari Jarva.

ISOSKOULUTUSLEIRIT
NORVAJÄRVELLÄ

18.–20.1. Isosleiri I
8.–10.2. Isosleiri II
22.–24.3. Isosleiri III
Yhdelle leirille max 30. Ilm. alkanut.

Jouluyö – matka
joulun rauhaan
nukketeatteriesitys ke 12.12. klo 18
Hillakirkolla (Hillapolku 9).
Jouluyö kertoo Marian, Joosefin ja pienen aasin välillä vaarallisestakin matkasta Beetlehemiin. Enkelten turva ja kirkkaan tähden johdatus vievät perille jouluyön ihmeeseen. Esitys antaa aikaa rauhoittua ja oivaltaa, mikä joulussa on tärkeintä.

Teatteri Mukamaksen perinteinen Jouluyö tuo mukavan, rauhallisen hetken sekä pienille että isoille kiiruhtajille.
Esityksen kesto: n. 30 min. Esitys on
maksuton.
Ohjaus: Mansi Stycz, Lavastus ja nuket: Anna-Liisa Tarviainen, Musiikki:
Edward Stycz (vier.) www.teatterimukamas.com

ITUKOULUTUSLEIRIT
NORVAJÄRVELLÄ

19.–21.4. Ituleiri I
(Korkalovaara, Alakemijoki)
26.–28.4. Ituleiri II (Ounasjoki, Yläkemijoki)
3.–5.5.
Ituleiri III (Ounasvaara)
10.–12.5. Ituleiri IV (Keskusta, SaNa)
Yhdelle leirille max 30. Jos oman alueen
leiriaika ei käy, voi ilmoittautua muulle leirille.
Ilm. 12.3. alkaen.

ISOSHAUT KEVÄÄN
JA KESÄN LEIREILLE

Hiihtolomariparit:
12.12.–17.1.2013 leirit 4.–9.3. (2)
Kesän riparit:
22.1.–28.2.2013 valinnat 13.3.

KOULUIKÄISTEN LEIRIT
Kevään leirit 12.12.–17.1.2013.
Kesän leirit 2.–25.4.2013.

Hakukaavakkeita saa nuorisotoimistosta ja
www.rovaniemenseurakunta.fi

Kevään kouluikäisten leirit

Ilmoittautuminen leireille 8.1. alkaen.
nuorisotoimistoon.
Ilmoittautuminen päättyy, kun leiri on täynnä
tai 2 viikkoa ennen leiriä.
Leireille otetaan 20–25/leiri.
Kouluikäisten leiri 3–4-luokkalaisille 16.–
17.2. Kuhinassa, hinta 14 €.
Pajunkissa-leiri 1–2-luokkalaisille 16.–17.3.
Norvajärvellä, hinta 14 €.
Hiillos-leiri 5–7-luokkalaisille 5.–7.4.
Norvajärvellä, hinta 28 €.
Perheleiri
25.–26.5. Norvajärvellä, hinta 14/22 €.

Lähetysruutu

Elämän ilta
Rovaniemen
Terveyskeskussairaalassa,
Sairaalakatu 1
Osastoilla
läheisensä menettäneille.
Sairaalakadun 4. kerroksen
neuvotteluhuoneessa tiistaisin klo 18–19.
8.1, 5.2, 12.3.2013
(loppukevään ja syksyn aikataulu ilmoitetaan myöhemmin)
”Tuska on suurta. Kyllä. Niin.
Mutta sen pieniksi pilkoin.
Kun kerroin siitä,
se väheni.
Jos vaikenin,
se läheni…” – Eila Kivikk’aho
Mukana illassa sairaanhoitaja sekä sairaalapastori.

Usein elämän huolet, sairaudet ja
murheet kuormittavat ihmistä niin
paljon, että niiden kantamiseen hän
kaipaa lähimmäisten kuulevia korvia ja rukoilevia käsiä.
Siksi seurakunnassa on viime aikoina tarjottu rukouspalvelua kirkkoiltojen ja muidenkin tilaisuuksien yhteydessä. Seurakunta on kouluttanut ja valtuuttanut parisenkymmentä seurakuntalaista toimimaan rukouspalvelijoina.
Rukouspalvelua on vuoden alusta mahdollisuus saada myös sunnuntain kello kymmenen messun
jälkeen kirkossa.

Rukouspalvelua
Sampokeskuksessa

lauantaisin klo 11–14.
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 alakerran liikehuoneistossa
kuulemassa rovaniemeläisten iloja
ja huolia sekä rukoilemassa heidän
asioidensa puolesta. Rukouspalvelua tarjotaan joulun edellä lauantaisin 15.12. ja 22.12. klo 11–14.
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Burman karennit Tha Wah ja Esther Pure

Olemme onnellisia, että saamme olla yhdessä
T

ta Rovaniemellä asuu 30.
– Täällä oli paljon lunta, kun tulimme. Lapset olivat siitä iloisia,
mutta minulle kylmä on vieläkin
vaikea asia, Tha Wah Pure sanoo.
– Kyllä minulla on ikävä kotiin.
Nuorimmainen poika Sarlaw oli
vain viisivuotias, kun Puren perhe
muutti Suomeen. Hän muistaa silti
muuton hyvin ja hänellä on vieläkin vähän ikävä omia kavereitaan.
Tha Wah Pure harmittelee, että
asiat Burmassa ovat edelleen niin
huonosti, ettei sinne ole turvallista palata.

ha Wah ja Esther Pure perheineen muuttivat Rovaniemelle
maaliskuussa 2008. He ovat Burman karenneja. Hymyileviä aasialaisia, ystävällisiä, kohteliaita ja
positiivisia ihmisiä, jotka ovat onnellisia siitä, että heidän koko perheensä saa asua täällä yhdessä.

Burma vai Myanmar?

Pakolaisleirillä Thaimaassa
Oli vaikeaa tottua elämään pakolaisleirillä. Tavoitteena oli päästä
sieltä pian pois, mutta se ei onnistunut, Tha Wah Pure kertoo. Hän
olisi itse päässyt Amerikkaan pa-

aa
Joulupullueh!
Lapsi

Kiitollisena seurakunnalle

Kuvat Harriet Urponen

Karennit ovat kotoisin Thaimaan
rajalta Myanmarista, eli entisestä Burmasta. Maan nimi on muuttunut jo 1989, mutta esimerkiksi
USA käyttää maasta vieläkin nimeä Burma, koska se ei hyväksy
sotilasvaltiossa tapahtuvia ihmisoikeusrikkomuksia.
Myös Puren perhe haluaa edelleen puhua Burmasta. Maassa on
noin 52 milj. asukasta ja heissä on
yli sata etnistä ryhmittymää.
Tha Wah Pure kertoi, miten heidän kotimaassaan ihmiset joutuivat pakenemaan omista kylistään.
– Mekin pakenimme omassa maassamme Thaimaan rajalle metsään.
Kyliä poltettiin, ihmisiä otettiin
vangiksi ja pahoinpideltiin, kaikkialla oli maamiinoja, Tha Wah
Pure muistelee.
Myös hänen perheensä pääsi
vuosien omassa maassa pakoilun
jälkeen Thaimaahan pakolaisleirille. Sen piti olla väliaikainen turvapaikka. Viimein perheen rukoukset
kuultiin ja lähes yhdentoista vuoden pitkä odotus päättyi.
Puret ovat toisen polven kristittyjä, he ovat baptisteja. Leirillä he
rukoilivat riisivarastossa, jonka katolle he tekivät ristin.

kolaiseksi jo aiemmin, muttei lähtenyt, koska perhe olisi joutunut
hajoamaan. Perheen neljä lasta
ovat syntyneet pakolaisleirillä, jossa asuttiin ahtaissa oloissa, lähekkäin kyhätyissä lautahökkeleissä.
Leirillä kuoli lapsia, kun he joivat saastunutta vettä. Riisi, jota leiriin toimitettiin, saattoi joskus sisältää lasinsirpaleita. Tieto kiintiöpakolaisuudesta tarkoitti sitä, että
nyt Tha Wah Pure saisi viedä perheensä turvaan.

Karennien lauluryhmä esiintyi ensi kerran julkisesti Lähellä Sinua -tapahtumassa
Rovaniemen kirkossa syyskuun alussa.

Rikas lauluperinne
Karennien lauluperinne on hyvin rikasta. Melodiat muistuttavat kaukaisesti suomalaisia mollivoittoisia
sävelkulkuja ja karenninkieli taipuu
upeasti näihin lumoaviin melodioihin. Karennien lauluryhmä on esiintynyt syksyn aikana Lähellä Sinua
tapahtumassa ja Tuomasmessussa Rovaniemen kirkossa. Tha Wah
Pure säesti kitaralla laulavia lapsia.
Hänellä oli kitara myös pakolaisleirissä, jossa laululla rikastettiin muuten ankeata arkea.

Suomessa olemme turvassa
Kiintiöpakolaiseksi pääsemisen
prosessi on monivaiheinen ja vaativa. Puren perheelle oli suuri helpotus päästä pois pakolaisleiriltä.
He tiesivät määränpäänsä, mutteivät osanneet kuvitellakaan minkälaista täällä olisi. Suomessa on
noin tuhat Burman karennia, jois-

Tha Wah Puren perhe lähestyi seurakuntaa. He pyysivät paikkaa, jossa voisivat käydä rukoilemassa. Tilaa asunnoissa oli vähän, ihmisiä
oli paljon ja rukoillessa kaipasi
hetken omaa rauhaa.
Nyt Muurolan kappelilla on joka toinen sunnuntai perhepyhäkoulu, jossa on lauluja ja tekstejä myös karennin kielellä. Tämän
jälkeen heillä on oma jumalanpalvelus. Kolme kertaa karennit ovat
järjestäneet burmalaisen lounaan,
jonka tuotto on mennyt hyväntekeväisyyteen.

Nöyrä asenne

Angeiyn, Tha Wah, Esther ja Sarlaw Pure.

iem
Oi suur ta r

Lapset ovat sopeutuneet Suomeen
hyvin. He ovat saaneet suomalaisia ystäviä ja oppineet suomen kielen paremmin, kuin vanhempansa.
Myös Tha Wah Pure haluaa opiskella ahkerasti suomen kieltä. Tällä hetkellä hän suorittaa työharjoittelua kuljetusliikkeessä. Tulevaisuuden haaveena perheellä on joskus päästä matkustamaan sukulaisten ja ystävien luokse.
Meillä kaikilla on burman karenneilta paljon opittavaa.
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Harriet Urponen

Laske kuinka monta enkeliä on tässä enkelikuorossa.

Piirrä kuusenkoristeet valmiiksi, sytytä kynttilät ja väritä.

Ossin lahjasta innostuneena eläimet haluavat antaa toisilleen lahjoja.
Päättele kuka saa ja minkä lahjan. Yhdistä viivalla.

Väritä lahjapaperit annettujen vihjeiden perusteella.
Laati Elina Koivula 2012

Turvapaikanhakija:
Henkilö, joka pyytää
suojelua ja oleskeluoikeutta
vieraasta maasta. Jos hän
on suojelun tarpeessa
ja hänelle myönnetään
turvapaikka, hän saa
pakolaisaseman.
Kiintiöpakolainen:
Henkilö, jonka
pakolaisaseman YK:n
pakolaisjärjestö on tutkinut
ja joka otetaan Suomeen
eduskunnan päättämässä
vuosikiintiössä, yleensä
pakolaisleiriltä.
Kotouttaminen: Aktiivisia
työllistämistoimia, kielen
opetusta ja muuta apua,
jotta ihminen paremmin
sopeutuisi uuteen
kulttuuriin.
Suomeen vastaanotetaan
vuosittain 750
kiintiöpakolaista, joista
Rovaniemelle sijoittuu 80.
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EURAKUNNASSA
MUSIIKKIA S
Rovaniemen kirkossa
13.12. klo 19 Lapin Ylioppilaskuoro Lucida Intervallan
Joulukonsertti, johtaa Satu Tuisku.
15.12. klo 19 Lapin Sotilassoittokunnan konsertti,
solistina Kai Hyttinen. Pääsylippu 15 €.
17.12. klo 19 Tarja Turunen "Joulu Sydämissä"konsertti. Tarja Turunen laulu, Mervi Myllyoja viulu, Max
Lilja sello, Janne Hovi piano. Liput 31,95/35 euroa.
22.12. klo 17 Esa Ruuttusen ja jousiyhtyeen
joulukonsertti. Pääsylippu 10 €.
22.12. klo 22 Lapin Lauluveikkojen joulukonsertti,
johtaa Kadri Joamets. Vapaa pääsy, ohjelma 8 €.
24.12. klo 17 Armas Maasalon Jouluvesper, liturgia
Litendahl, kanttorit, Vapaa pääsy, kolehti.
06.01. klo 16 Jippii-kuorojen ja yhtyeen konsertti.
Tavivaaran kappelissa
21.12. klo 19 Belcanto-kvartetin joulukonsertti.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €.
Ounasrinteen kappelissa
13.12. klo 19 Rovalan kansalaisopiston yksinlaulajien
joulukonsertti. Vapaa pääsy.
Muurolan kappelissa
13.12. klo 19 Joulukonsertti, seurakunnan klassinen
sekakuoro, johtaa Elisa Silver.

Uusia käytäntöjä
jumalanpalveluksissa
Su 2.12. alkaen on pääkirkon messussa ollut tarjolla myös alkoholitonta ehtoollisviiniä, jota ovat
toivoneet mm. päihderiippuvaiset, voimakkaita lääkkeitä käyttävät sekä lapsiperheet, joita kirkossa käy ilahduttavan paljon. 1. Adventista alkaen on kirkossa avustanut ehtoollisella myös rukouspalvelijoita. Heidät on koulutettu
tehtävään.

Viikkomessu ke klo 8.15 kirkossa toimitetaan toistaiseksi viimeisen kerran ke 19.12. Sen sijasta toimitetaan 9.1.2013 alkaen ke klo 18
Arki-illan ehtoollinen, joka kunkin kuukauden viimeisenä keskiviikkona on englanninkielinen Holy Mass. Arki-ilta palvelee laajemmin seurakuntalaisia kuin aamuehtoollinen.

Jatko-Alfa -kurssi 15.1.–14.4.2013
Lämpimästi tervetuloa JatkoAlfa -kurssille!
Mukaan saa tulla, vaikkei olisi käynyt Alfakurssia aikaisemmin!
Tämä ryhmä on tarkoitettu kaikille aikuisille, jotka kaipaavat perustietoa Raamatusta, kristinuskosta ja Rovaniemen seurakunnan toiminnasta.
Kurssissa on kolme osaa:
Aluksi kokoonnutaan kuutena
tiistaina klo 18–20 seurakuntakodin yläsalissa, os. Rauhankatu 70G
(15.1.–19.2.). Kunakin iltana on iltapala, rukous, alustus, pienryhmätyöskentely, keskustelujen yhteenveto ja päätöshartaus.
Kurssin toinen osa on vapaamuotoisempi. Ajanjaksolla 20.2.–

12.4. osallistutaan pareittain seurakunnan toimintaan, kokeillaan
erilaisia vapaaehtoistehtäviä, käydään messuissa ja kirjoitetaan kokemuksista päiväkirjaa.
Kurssin kolmas osa on leiri Norvajärven leirikeskuksessa la 13.4.–
su 14.4. (omavastuu hinta ilmoitetaan myöhemmin). Leirillä aiheina
ovat mm. seurakunnan eri työmuodot ja oman aktiivisen paikan löytäminen kotiseurakunnassa.
Kurssilaisille jaetaan Virsikirjat, Raamatut ja Katekismukset, jos jollakin ei niitä vielä ole.
Alustajina palvelevat allekirjoittaneen lisäksi Samuel Mäkinen, Tuomo Korteniemi, Maija Pieskä sekä
Mauri Miettunen.
Ilmoittautumiset 31.12. mennessä: pastori Sari Kuirinlahti, p.
040 550 4732, sari.kuirinlahti@
evl.fi

Lähetystyön kirpputori

Toivon tori
kiittää kuluneesta vuodesta
asiakkaita ja lahjoittajia.
Kiitos yrityksille, jotka lahjoittivat
arpajaisvoittoja Hupsis-päivän
arpajaisiin.
Toivon tori on joululomalla 22.12.–7.1.
Avaamme jälleen ti 8.1.
Hyvää joulua ja
siunausta vuodelle 2013.

Sävelkaikuja

Joululaulu on osa ihmettä
Jälleen tänä jouluna peilaamme
elämäämme laulamalla tuttuja joululauluja. Laulut ovat suurimmaksi osaksi niitä tuttuja, muuttumattomia, mutta me olemme muuttuneet. Jokainen vuoden aikana tapahtunut muutos muovaa tätä jouluamme, siksi ei ole kahta ihan samanlaista joululaulukokemusta.
On kysymys ikään kuin kerrosvoileivästä, johon jokainen vuosi tuo
oman lisänsä. Miltähän maistuvat
tämänvuotiset joululaulut?
Sinänsä sellaisen joululaulun
syntyminen, että siitä tulee kaiken kansan tuntema, on jo pieni
ihme. Sylvian joululaulu on siitä
hyvä esimerkki. Karl Collan sävelsi laulun Sakari Topeliuksen sanoihin vuonna 1855. Kului 60 vuot-

ta, ennen kuin siitä ilmestyi suomennos Martti Korpilahden kirjoittamana. Laulu koettiin enemmän yksinlauluksi kuin yhteislauluksi, kunnes Sulo Saarits levytti
laulun vuonna 1940. Kymmenen
vuotta myöhemmin radiokuuntelijat äänestivät laulun kauneimmaksi suomalaiseksi joululauluksi - lähes sata vuotta laulun säveltämisen jälkeen! Näin Reijo Pajamo kertoo uudessa kirjassaan Joululaulujen kertomaa (Repale-kustannus). Kirja sisältää paljon tietoa sekä joululaulujen taustoista,
että koko Kauneimmat joululaulut –perinteen syntymisestä. Täytyy ihmetellä, miten suuri aarteisto meillä on joululauluissamme!
Jotain joululaulujen suosiosta

kertoo sekin, että Kauneimmat joululaulut soivat suomeksi yli neljässäkymmenessä kohteessa eri puolilla maailmaa. Me saamme suunnata kotikirkkoon tai –kappeliin
hyvillä mielin, joulun ihmeen äärelle, joululauluja laulaen pyytää:
Siunaa, Jeesus, joulumme – tämä
joulumme, kaikkine kerroksineen!

Mauri Miettunen
johtava kanttori

Muistoja kirkon musiikkijuhlilta Jyväskylästä
Syyskuussa 2011 käynnistyivät tuttuun tapaan Jouttikeron kuoron harjoitukset ja samalla valmistautuminen
toukokuun 2012 Kirkon musiikkijuhlille Jyväskylässä. Ohjelmiston selvittyä harjoitukset olivat yhä enemmän musiikkijuhlien teeman mukaisia. Ennen vuoden vaihtumista huolehdittiin myös ilmoittautumiset, ruokailut ja majoitukset.
Keväällä kokoonnuttiin Lapin kirkkomusiikkipiirin yhteisharjoituksiin
Kemiin, jossa huomasimme tiivistahtisen harjoittelun tuottaneen tulosta.
Tämäkös vain lisäsi innostusta matkalle lähtöön.
Perjantaina 25. toukokuuta aamuvarhaisella lähdimme linja-autolla
kohti Jyväskylää. Iloiseksi yllätykseksi saimme matkaseuraksi myös
kanttorit Mauri Miettusen ja Ruusu Tervaskannon. Perille päästyämme kuoromme ilmoittautui juhlille ja
osallistui Nostalgia -iltaan, jossa laulettiin edellisten musiikkijuhlien teemasävellyksiä.
Lauantaina 26. toukokuuta harjoittelivat kaikki kuorot ympäri Suomea
yhdessä sunnuntaina pidettävään Säveljuhlaan. Lounastauolla huomattiin, etteivät järjestelyt toimineet
suunnitellusti, kun 3500 kuorolaista
jonotti yhtaikaa lounaalle, jolloin seurauksena oli liian pitkät jonotusajat
ja tilan ahtaus. Siksipä osa kuorolaisista suuntasi viereiseen ravintolaan,
josta sai helposti ja nopeasti vatsansa kylläiseksi.

Yhteisvastuulla
4,1 miljoonaa
Suomalaiset lahjoittivat Yhteisvastuukeräykselle tänä vuonna 4,1
miljoonaa euroa. Varoilla torjutaan
ylivelkaantumista Suomessa mm.
Takuu-säätiön uudenlaisella pienluottohankkeella, jossa myönnetään
matalakorkoisia pienlainoja taloudellisessa ahdingossa oleville ihmisille.
Ugandassa Yhteisvastuun avulla opetetaan ihmisille taloudenhallinnan ja itsenäisen toimeentulon
hankkimisen perustaitoja koulutuksella ammattiin ja yrittäjyyteen.
Keräystilitys luovutettiin 15.11.
keräyksen suojelijalle, tasavallan
presidentti Sauli Niinistölle. Keräystulokset löytyvät osoitteesta
www.yhteisvastuu.fi. (KT)

Lauantai-iltapäivänä kaikki kuorot
osallistuivat Kävelykatu soi -juhlakulkueeseen Jyväskylän keskustassa, jonne oli kerääntynyt runsaasti paikallista väkeä
seuraamaan laulantaa. Aurinko paistoi lämpimästi ja
tunnelma suuressa joukossa oli suo- Jouttikeron kuorolaiset Kirkon musiikkijuhlilla.
rastaan huikea, laulut kajahtivat Jy- mieleenpainuvalla ja ikimuistoisella
väskylän kaduilla! Kulkueen jälkeen kokemuksella.
muutaman tunnin vapaa ja ilta antoiIltapäivällä olikin kotiinlähdön aivat mahdollisuuden osallistua Jyväs- ka, seurueeseemme liittyivät jälleen
kylän seudun tarjoamiin kirkollisiin kanttorit Mauri ja Ruusu mukanaan
konsertteihin.
sukulaispoika Juho sekä seurakunSunnuntaina 27. toukokuuta ko- tamme tiedotuksesta Tanja Martimo.
koonnuttiin juhlamessuihin JyväsVäsyneinä mutta onnellisina tiikylän ja lähiseudun kirkoissa sekä vistahtisesta viikonvaihteesta jaoimSäveljuhlaan. Kuoromme osallistui me paluumatkalla kokemuksia, lau”Taas niityt vihannoivat” -juhlames- loimme, nautimme huilumusiikista,
suun, jossa oli myös pelimannimu- ratkoimme pikku-Juhon arvoituksia.
siikkia ja tanssiesityksiä, saarnan piti Tuumasimme yhdessä, että meissä
emerituspiispa Eero Huovinen.
Jouttikeron kuorolaisissa on innokKommelluksiakin sattui, valtavas- kuutta myös seuraaville Kirkon musa ihmispaljoudessa yksi kuorolaisis- siikkijuhlille, jotka lienevät Helsintamme eksyi. Onneksemme etsintö- gissä 2016. Vai jääneekö tämä kuojen jälkeen ’eksynyt lammas’ löytyi ja romme viimeiseksi, jää nähtäväksi.
taas oltiin yhdessä. Messun jälkeinen
Suurkiitos juhliin valmistautumilounas sujui tällä kertaa ongelmitta.
sesta ja onnistumisesta kuoromme
Tuntia ennen Säveljuhlaa rutistet- johtajalle Tauno Saviojalle, joka jaktiin vielä kenraaliharjoitus. Sävel- soi opettaa meitä viime metreille asti!
juhlassa koimme suurta onnistumiJouttikeron kuoron puolesta
Liisa Suopajärvi ja Sanna Mehtälä
sen iloa, vuoden harjoittelu palkittiin

Pääsky
Kotisivut

www.rovaniemenseurakunta.fi

Juhlapalvelua ammattitaidolla

ANNIN PITOPALVELU
Anni Pallari
p. 0400 692 523

Hammaslaboratorio

DentoTeam
Hammaslääkärit

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
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Seutulanharjun hoivakoti Ky
Seutulankuja 11 016 379 7071
96800 Rovaniemi

Rauhallista
joulua ja
onnea
vuodelle 2012!

P

Vapun
itopalvelu

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

t. Me Manut

Lämmin kiitos
kuluneesta vuodesta.
Riemullista Vapahtajamme
syntymäjuhlaa.

Rovakatu 24,
96200 Rovaniemi
Puh. 016 344 063

Hoivakoti Etelärinne
Etelärinne 41
96100 Rovaniemi
016- 356 1088

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

Muisto kaunis
voimaa antaa
surun raskaan
hiljaa kantaa

Setlementtityötä vuodesta 1923
Rovalan Setlementti ry, Rovala 5, 96100 ROVANIEMI
puh. 040 487 3019, www.rovala.fi

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

Elämän muutoksessa mukana

Lähteentien pirtti
Maarit Simoska
044-200 6880

Ilmoittaja,
ota
yhteyttä.

SENIOREILLE
FYSIOTERAPIA JA HIERONTAPALVELUT (myös kotikäynnit)
RYHMÄT:
tasapaino-, muistikuntoutusja allasryhmä

Pirjo Teva

020 754 2284,
040 680 4057
pirjo.teva@
kotimaa.fi

Meiltä myös lahjakortit pukinkonttiin!

LAPIN SENIORIKUNTOUTUS

Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Puh. 0400 818 798
posti@lapinseniorikuntoutus.fi www. lapinseniorikuntoutus.fi

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

Pääsky
Päihde- ja
kriminaaliongelmaisten

JOULUJUHLA
JA -ATERIA

tiistaina 18.12. klo 12
seurakuntakeskuksen
juhlasalissa, Rauhankatu 70. Sisäänkäynti
Yliopistokadun puolelta.
Olet sydämellisesti
tervetullut viettämään
yhteistä juhlaa ja
nauttimaan jouluateriaa.
Tiedustelut Sinikka Vilen,
040 734 5914.
Rovaniemen seurakunta,
kriminaali-, päihde- ja
katulähetystyö

32. vuosikerta
Julkaisija
Rovaniemen seurakunta
Päätoimittaja
Kari Yliräisänen
puh. 040 5032 734
kari.yliraisanen@evl.fi
Toimitussihteerit
Harriet Urponen
puh. 040 1207 755
harriet.urponen@evl.fi
Jouni Hagström
puh. 335 5249
jouni.hagstrom@evl.fi
Lehtityöryhmä
Kari Yliräisänen pj., Jouni Hagström,
Kati Kanto, Sanna Kerola, Tuomo
Korteniemi, Markku Kukkonen,
Maija Pieskä, Riku Tapio ja
Harriet Urponen

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-yhtiöt
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 30.1.2013
Aineisto
ma 14.1.2013
Kustantaja
Kustannus-Osakeyhtiö
Kotimaa
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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Kansainvälinen Jippii-konsertti loppiaisena
Rovaniemen kirkossa järjestetään
kansainvälinen Jippii-lapsikuoron konsertti loppiaisena 6.1.2013
klo 16.00. Kuoro laulaa konsertissa lauluja suomeksi, venäjäksi ja englanniksi. Laulajia Jippiikuoroon tulee ympäri Suomea sekä Murmanskista Venäjältä. Jippiikuorotoiminta on yhteiskristillistä ja kuoroja Suomessa on kymmeniä. Konserttiin on vapaa pääsy
ja kolehti kerätään Jippii-laulujen
käännöstyöhön. Lauluja on käännetty jo noin 70 kielelle. Loppiaisen konsertin järjestävät Rovaniemen ev.lut. seurakunta, helluntaiseurakunta ja Jippii-missio.

Raamatun aarteiden äärellä
Ounasrinteen kappelissa

Kappelilla jatkuu vuonna 2013 luentosarja joka toinen
tiistai Johanneksen evankeliumista:
8.1. klo 18 Kivitystä ja kivistystä (Joh. 8)
22.1. klo 18 Sokeaste näkeväksi (Joh 9)
5.2. klo 18 Minä olen hyvä paimen (Joh 10)
Lämpimästi tervetuloa
Jumalan Sana ja rohkaisun ääreen!

Joulun allakka
ROVANIEMEN KIRKKO
Sunnuntaisin klo 10 messu kirkossa. Tiistaisin klo 8.30 Aamun rukoushetki kirkon sakastissa. Keskiviikkoisin klo 8.15
viikkomessu kirkossa. Viimeisen kerran 19.12.
Rovaniemen kirkko avoinna 6.1.2013 asti klo 9–21.
12. ja 13.12. klo 10 lasten Joulukirkko.
12.12. klo 15
Vaivaton vihkihetki-tapahtuma kirkossa.
13.12. klo 19
Lapin Ylioppilaskuoro Lucida Intervallan
Joulukonsertti, johtaa Satu Tuisku.
14.12. klo 10
kehitysvammaisten Kauneimmat joululaulut, Veteläinen, Iloiset Musikantit.
14.12. klo 18
nuorten Kauneimmat joululaulut, Tero Rautio, Tervaskanto, Ilonlähde.
15.12. klo 19
Lapin Sotilassoittokunnan konsertti, solistina Kai Hyttinen. Pääsylippu 15 €.
16.12. klo 14
Kauneimmat joululaulut saamen- ja suomenkielellä, Miettunen, LapinRuska, Saaren
sekakuoro. Esilaulajana Anna NäkkäläjärviLänsman.
16.12. klo 17
Tuomasmessu.
17.12. klo 19
Tarja Turusen ”Joulu Sydämissä”-konsertti. Tarja Turunen laulu, Mervi Myllyoja viulu, Max Lilja sello, Janne Hovi piano. Liput
31,95/35 €.
18.12. klo 19
Rauhanyhdistyksen seurat, joululauluilta.
19.12. klo 19
Kauneimmat joululaulut, Veteläinen, Rovaniemen Mieslaulajat.
20.12. klo 19
Kauneimmat joululaulut, Silver, Lauluryhmä.
21.12. klo 19
Kauneimmat joululaulut, Liisa Savioja, Delicato.
22.12. klo 17
Esa Ruuttusen ja jousiyhtyeen joulukonsertti. Pääsylippu 10 €.
22.12. klo 22
Lapin Lauluveikkojen joulukonsertti, johtaa
Kadri Joamets. Vapaa pääsy. Käsiohjelma 8 €.
23.12.
Kauneimmat joululaulut: Klo 14 Tauno Savioja, Kamarikuoro AVE.
Klo 17 Miettunen, kirkkokuoro ja Tuomaskuoro. Klo 20 Sanna Peltola.
24.12. klo 15
Jouluaaton perhekirkko. Radiointi YLE 1.
24.12. klo 17
Armas Maasalon Jouluvesper. Vapaa pääsy,
kolehti.
24.12. klo 21
jouluhartaus ja Kauneimmat joululaulut
englanniksi, Kesti, Peltola.
24.12. klo 23
Jouluyön messu.
25.12. klo 7
Jouluaamun sanajumalanpalvelus.
Radiointi YLE 1.
25.12. klo 10
Jouluaamun perhekirkko.
26.12. klo 10
Tapaninpäivän sanajumalanpalvelus.
26.12. klo 18
Holy Mass -englanninkielinen messu.
31.12. klo 23
Uudenvuodenaaton sanajumalanpalvelus.
01.01. klo 10
06.01. klo 10
06.01. klo 16

Uudenvuodenpäivän messu.
Loppiaisen messu.
Jippii-kuorojen ja yhtyeen konsertti.

KESKIKAUPUNKI
srk-kodin yläsalissa Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus, Liisa Savioja.
12.12. klo 18
Miesten saunailta Norvajärvellä, lähtö srkkeskuksesta klo 17.45.
Isäntänä Lauri Kinnunen.
12.12. klo 18
srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta, ”Tie hedelmällisyyteen on sydämen puhtaus”, Kuirinlahti, Pirjo Havela, ylistys Mauri
Miettunen, rukouspalvelua.
15.12. klo 11-14 Sampokeskuksessa rukouspalvelua.
18.12. klo 12
päihdeongelmaisten joulujuhla srk -keskuksessa.
19.12. klo 18
Hotelli Aakenuksessa, Koskikatu 47, Kauneimmat joululaulut,
Kuirinlahti, Miettunen, Tuomaskuoro.
21.12. klo 19
Tavivaaran kappelissa Belcanto-kvartetin
12.12. klo 13

joulukonsertti. Vapaa pääsy. Käsiohjelma 10 €.
22.12. klo 11-14 Sampokeskuksessa rukouspalvelua.
23.12. klo 16
Lordiaukiolla Christmas Bells Calling – Joulukellojen kutsu. Ohjaus Lilja Kinnunen-Riipinen. Vapaa pääsy. Esityksen jälkeen kulkue
Kauneimpiin joululauluihin kirkkoon.
24.12. klo 11
Hotelli Santa Clausin edessä, Korkalonkatu
29, Kansainvälinen Joulutervehdys. International Christmas Greeting
Christmas Eve Dec 24th2012 at 11–11.30 am
in front of Hotel Santa Claus, Korkalonkatu
29. Vapaa pääsy.
24.12. klo 13
aattohartaus Viirinkankaan kappelissa, Korteniemi, klo 14 Korteniemi, klo 15 Lindström.
klo 15
aattohartaus Tavivaaran kappelissa, Orava.

12.12. klo 18
16.12. klo 15
17.12. klo 10
19.12. klo 18
24.12. klo 15
25.12. klo 7

KORKALOVAARA-YLIKYLÄ
Hillakirkossa, Hillapolku 9, nukketeatteri Mukamas esittää jouluevankeliumin ”Jouluyö matka joulun rauhaan”. Vapaa pääsy.
Ylikylän koululla Kauneimmat joululaulut,
Korteniemi, Silver.
Hillakirkossa lasten Joulukirkko.
Vaaranlammen koululla Kauneimmat joululaulut, Mäkinen, Silver.  
kappelissa aattohartaus, Mäkinen.
kappelissa Jouluaamun messu, Mäkinen.

OUNASVAARA
12.12. klo 18–20 kappelissa monikulttuurinen joulujuhla.
13.12. klo 19
kappelissa Rovalan kansalaisopiston yksinlaulajien joulukonsertti.
Vapaa pääsy.
14.12. klo 10
kappelissa perhe- ja päiväkerholaisten joulukirkko, Kerola.
15.12. klo 15
kappelissa erityisnuorisotyön avustajien joulujuhla, Lehmus, Tero Rautio.
16.12. klo 15
kappelissa Kauneimmat joululaulut ja kaikkien yhteinen joulujuhla, Lehmus, Tervaskanto.
18.12. klo 18
kappelissa Raamatun aarteiden äärellä; Kuka
Jeesus oikein on, Hilke.
23.12. klo 15
kappelissa messu, Jääskelä, kirkkokahvit.
24.12. klo 15
kappelissa aattohartaus, Lehmus.
25.12. klo 9
kappelissa Joulukirkko, Lehmus, Olli Kannisto, Rovaniemen Mieslaulajat.
SAAREN-NAMMANKYLÄT
Norvajärvellä entisellä koululla Kauneimmat
joululaulut, Ahventie 77, Kuirinlahti, Miettunen.
15.12. klo 17
Perunkajärven koululla Kauneimmat joululaulut, Litendahl, Tervaskanto, Jouttikeron
kuoro.
16.12. klo 15
Misin vanhalla koululla Kauneimmat joululaulut, Litendahl, Veteläinen.
16.12. klo 18
Aapakirkossa Kauneimmat joululaulut, Satu
Taskinen, Saaren sekakuoro. Joulumyyjäiset,
järjestää Aapakirkon lähetystyön käsityöpiiri.
17., 18 ja 19.12. klo 9 ja 10 Aapakirkossa lasten joulukirkko, Litendahl.
20.12. klo 18
Jouttikeron kappelissa Kauneimmat joululaulu, Litendahl, Tauno Savioja, Jouttikeron
kuoro.
24.12. klo 14
Misin hautausmaalla aattohartaus, Litendahl.
24.12. klo 15
Jouttikeron kappelissa aattohartaus, Litendahl, Tauno Savioja, Jouttikeron kuoro.
25.12. klo 10
Jouttikeron kappelissa Joulupäivän sanajumalanpalvelus, Mäkinen.
15.12. klo 15

06.01. klo 11
06.01. klo 13

Aapakirkossa sanajumalanpalvelus,
Litendahl.
Jouttikeron kappelissa messu, Litendahl.
YLÄKEMIJOKI

13.12. klo 10-12 Viirin kappelissa piirin joulujuhla ja toimintapäivä, Ylipulli, Lindström.
16.12. klo 18
Viirin kappelissa Kauneimmat joululaulut,
Lindström, Tervaskanto, kuorot.
Piparit ja glögit.
18.12. klo 10.30 Auttin kappelissa arkikirkko, messu ja varttuneitten kerhon joulujuhla, Lindström,
Ylipulli.
19.12. klo 18
Somosen kirkolla Kauneimmat joululaulut,
Lindström, Peltola, Meltauksen kuoro.
20.12. klo 9.30 Viirin kappelissa koulujen joulukirkko.
25.12. klo 8
Viirin kappelissa ja klo 10 Auttin kappelissa
jouluaamun jumalanpalvelus,
Lindström, srk-kuoro.
30.12. klo 11
Viirin kappelissa messu.
06.01. klo 11

Auttin kappelissa loppiaisen messu,
Lindström.
ALAKEMIJOKI

13.12. klo 10
13.12. klo 19

kappelissa lasten seimikirkko, Mäkinen.
kappelissa Joulukonsertti, seurakunnan
klassinen sekakuoro, johtaa Elisa Silver,
hartaus Ilari Kinnunen.
15.12. klo 15-18 kappelilla perheiden joulupaja. Pajassa
lauletaan joululauluja, maistellaan pipareita
ja askarrellaan jouluyllätyksiä.
16.12. klo 11
Taipaleen koululla puurojuhla ja Kauneimmat joululaulut, Ilari Kinnunen, Silver.
16.12. klo 12
kappelissa Muurolan rauhanyhdistyksen
joulujuhla.
16.12. klo 18
kappelissa Kauneimmat joululaulut, Ilari Kinnunen, Silver, Alakemijoen lapsikuoro, Karennilasten kuoro. Muurolan martat tarjoavat glögiä ja pipareita klo 17.30 alkaen.
20.12. klo 18
Alakorkalon koululla Kauneimmat joululaulut, Ilari Kinnunen, Veteläinen.
24.12. klo 13
kappelissa jouluaaton perhekirkko, Mäkinen.
25.12. klo 8
kappelissa joulukirkko, Ilari Kinnunen.
25.12. klo 10
Taipaleen koululla joulukirkko.
06.01. klo 18

kappelissa loppiaisen iltakirkko, Ilari Kinnunen.
OUNASJOKI

14.12. klo 18
16.12. klo 15

19.12. klo 18
24.12.

25.12. klo 8

06.01. klo 11

Maijasen kappelissa Kauneimmat joululaulut, Marttala, Peltola, kuoro.
Meltauksen kappelissa ja klo 18 Sinetän kappelissa Kauneimmat joululaulut, Rask-Litendahl, Peltola, kuoro.
Nivankylän joulujuhla ja Kauneimmat joululaulut NiVon tuvalla, Laakko, Tervaskanto.
aattohartaudet: klo 12 Maijasen kappelissa,
klo 13 Meltauksen kappelissa, klo 14 Sinetän
kappelissa, Rask-Litendahl.
Sinetän kappelissa jouluaamun sanajumalanpalvelus ja klo 10 Meltauksen kappelissa,
Rask-Litendahl.
Sinetän kappelissa messu ja klo 14 Meltauksen kappelissa, Marttala, kirkkokahvit.

