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Pääkirjoitus

Rauhan ruhtinaan kutsu

S

yksy on tuonut muutoksen suomalaisten
elämään kymmenien tuhansien turvapaikanhakijoiden myötä.
Uutisvälineet ovat kertoneet yhtäältä
myönteisistä kokemuksista maahan tulleiden
ja kantaväestön kesken. Toisaalta epäilyt turvapaikanhakijoiden tekemistä rikoksista ovat
nostaneet esiin pelkoja, kuohuntaa, mielenilmauksia, rasismia ja väkivaltaisia tekoja turvapaikanhakijoita kohtaan.

*****
osiaalisessa mediassa tunteet kuohuvat
ja keskustelu tuntuu olevan ääripäiden
huutelua toisilleen. Toiset katsovat asioita idealistisesti korostaen vain positiivisia
seikkoja ja hyötyjä. Toinen ääripää suhtautuu
maahanmuuttajiin voimakkaan torjuvasti tai
vihamielisesti. Nähdään vain ongelmia ja menetyksiä.
Tällaisessa vastakkainasettelun huutelussa on näkyvissä selkeästi realismin
puute. Kilpahuutaminen ei auta suuntaan
tai toiseen, ei maahanmuuttajia eikä kantasuomalaisiakaan. On löydettävä yhteinen
rakentava tie.

S

*****

P

residentti Martti Ahtisaari muistutti hiljattain Rovaniemellä, että konflikteissa
on aina mahdollisuus rauhaan, mutta se
vaatii tahtoa sekä pitkäjänteistä vaivannäköä
ja ponnistelua.
Ahtisaaren resepti on liikkeelle lähteminen eri osapuolten yhdessä kartoittamista ja
tunnustamista tosiasioista. Niiden pohjalta on
sitten uskaltauduttava ja sitouduttava uuteen
ponnistukseen, jossa samassa pöydässä keskustellen pyritään löytämään yhteistä tietä
pala palalta, pienin ja suurin askelin. Ehkäpä
suomalaisessa huutamisessa ja vastakkain
asettautumisen ilmapiirissä olisi etsittävä
askelmerkkejä Nobelin rauhanpalkinnon saaneen neuvoista.
*****
irkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka
Keskitalo heittää tosiasioiden tunnistamis- ja tunnustamishaasteen maailman
uskontojen johtajille ja oppineille. Hän huomauttaa blogissaan (SK 15.11.), että uskontojen väkivaltainen puoli on syytä realistisesti
nähdä ja myöntää uskontojen sisällä kuin myös
ulkopuolisten tarkkailijoiden analyyseissä.
Keskitalon mukaan uskontojohtajien tuomiot terrori-iskuista ovat hyviä, mutta uskon-

K

non julistaminen rauhan uskonnoksi ei pitkällä tähtäimellä riitä. Uskontojen on otettava
vastuuta niiden nimissä tehdystä väkivallasta.
*****
eskitalo muistuttaa, että ”jokaisessa
uskonnossa on potentiaalisesti ainekset
väkivaltaan. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että uskonnot itse menevät omaan perinteensä ja juuriensa kriittisessä analyysissä
syvemmälle kuin vain kieltämään tekojen
yhteyden omaan uskontoonsa. Tässä kaikkien
uskontojen johtajat ovat samassa veneessä ja
yhteisen haasteen edessä. Jokaisen on kuljettava tämä pitkä itsekriittisyyden tie oman
uskontonsa osalta.”

K

*****
oidaan todeta, että kriittistä itsetutkistelua uskonnon omista väkivaltapiirteistä on harjoitettu historialliskriittisellä
raamatuntutkimuksella kristinuskon ja juutalaisuuden piirissä, mutta samainen on lähes
kokonaan tekemättä islam-uskonnossa. Tämä
edellyttää, että uskonnollisten auktoriteettien asenteet muuttuvat myönteisiksi kriittiselle itsetutkistelulle ja uskallusta rohkaista
sen harjoittamista.

V

Jouluton
Joululliset kaiken kirjavat tunteet valtaavat ihmismielet adventin aikana. Joillekin meistä
jouluun liittyvä ahdistus on niin suuri, että sitä
ei uskalla tuntea, vaan se ilmenee tyhjyytenä.
Ei tunnu miltään.
Tunteita herättelevää ja niitä ikään kuin vaativaa joulunaikaa on miltei mahdotonta kokonaan sivuuttaa. Silti jossain kohtaa elämä jatkuu jouluttomana. Keskellämme elää pieniä ja
suuria, joille juhla-ajoilla ei ole merkitystä, sillä ne eivät tavoita heidän mielen maailmaansa. Paljon on myös työtä ja elämää, joka jatkaa
kulkuaan aivan jouluttomasti.
Seurakunnan tilaisuuksissa on tähän aikaa
vaikea löytää joulutonta kohtaa. En tiedä, olisiko sille tarvetta. Joulurauhaan soisi sisältyvän
vapauden joulun suorittamisesta sekä tekemisen että tunteiden tasolla.
Juhla ja arki jatkavat kiertokulkuaan tarjoten
tarpeellista vaihtelua. Kaiken keskellä jatkuu

J

”Autuaita ovat rauhantekijät.”
Kari Yliräisänen
vt. kirkkoherra

Harriet Urponen

Kun fariseukset kysyivät Jeesukselta, milloin
Jumalan valtakunta tulee, hän vastasi: ”Ei Jumalan valtakunta tule niin, että sen tulemista voidaan tarkkailla. Eikä voida sanoa: ’Se on
täällä’, tai: ’Se on tuolla.’ Katsokaa: Jumalan
valtakunta on teidän keskellänne.”
Opetuslapsilleen hän sanoi: ”Tulee aika, jolloin te toivotte näkevänne edes yhden Ihmisen
Pojan päivän mutta ette saa nähdä. Teille sanotaan silloin: ’Hän on tuolla’, ja: ’Hän on täällä’, mutta älkää lähtekö minnekään, älkää juosko perässä. Sillä niin kuin salama välähtää ja
valaisee taivaan äärestä ääreen, niin on Ihmisen
Poika oleva ilmestymisensä päivänä.” Luuk.
17: 20–24

*****
oulu kuuluttaa rauhaa. Jouluevankeliumi
lupaa ”maan päällä rauha ihmisillä, joita hän Jumala rakastaa.” Joulun profetia
kertoo syntyneestä lapsesta, joka on ”Rauhan
ruhtinas”.
Uskomme mukaan tuo ruhtinas on Jeesus.
Hän lupaa seuraajilleen: ”Rauhan minä annan
teille.” Mutta samalla Jeesus kutsuu seuraajansa rauhan tekijöiksi, vaivalloiselle tielle.
Lähipiirissä, seurakunnassa, yhteiskunnassa
ja maailmanlaajuisesti.
Että kaikkialla maailmassa olisi kerran totta jouluprofetian sana: ”Kaikki taistelukenttiä
tallanneet saappaat, kaikki veren tahrimat
vaatteet poltetaan, ne joutuvat tulen ruoaksi.
… Ja rauha on loputon.” (Jes 9).

Kirkon kynnys

Viikon sana
Ilosanoman tuojan ihanat askeleet

Kriittisen analyysin pohjalta uskontojen
johtajien ja oppineiden on mahdollista tehdä
rakentavaa oman perinteensä tulkintaa, jossa
korostuu kunnioitus ja rauhantahtoisuus kaikkia ihmisiä kohtaan.

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.
Aamen.

Hartaus
syntymän ja kuoleman kiertokulku niin meissä
ihmisissä kuin meidän elämässämme. Ihmissuhteita ja kaikenlaisia asioita syntyy ja kuolee lakkaamatta.
Usein vanhan tavan tai käytännön täytyy
kuolla, jotta uusi voi syntyä. Kuoleman aiheuttama luopuminen tekee kipeää. Toisella
tavalla sattuu silloin, kun syntyy jotakin uutta, johon joudumme opettelemaan ja sopeutumaan.
Jumalan rakkaus ja huolenpito säilyvät muuttumattomana. Jumala on aina yhtä läsnä. Välillä me ihmiset tarvitsemme jotakin erityistä tunteaksemme sen.
Mielen hiljaisessa temppelissä Jumalan rauha sytyttää lempeän liekkinsä levottoman sielun pimeyteen hellien sitä hoitavalla läsnäolollaan.
Sanna Kerola

Maria valvoo

Ja tapahtui ihme.
Maria laulaa kiitosvirren maailman kauneimman
kohtunsa lapselle, pienelle isättömälle.
Ja tapahtui ihme.
Enkelin käskyä väkevämpi.
Joosef suostuu isäksi lapselle, joka ei ole hänen.
Ja tapahtui ihme.
Suurempi enkelikuoroa.
Karskit paimenet painuvat polvilleen lapsen edessä.
Näin otetaan vastaan jokainen lapsi. Nöyränä, kiitollisena, polvillaan.
Ja tapahtui ihme.
Kirkkaampi tähteä. Itämaan tietäjät, ylhäiset viisaat,
joiden ei tarvinnut kumartaa ketään, polvistuivat seimen luo.
Öljytuikkunen orrella tuskin lepattaa. Maria valvoo tuoksuheinillä yön
tummat silmät aivan auki. Joosef nousee ja nostaa pienen seimestä,
painaa lapsen kasvojaan vasten, itkee pitkään hiljaa, laskee lapsen
Marian syliin, kietoo kädet ympärille. On synnyinyö!

Anja Porio
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Heikki Tuomi-Nikula:

Nyt nautin joulun hiljaisuudesta

Credo

Joulu oli suuri juhla Lapin Kansan emerituspäätoimittaja Heikki Tuomi-Nikulan lapsuudessa Kälviällä, Keski-Pohjanmaalla.
läkävijöitä aluelautakuntatyössä, jonka tavoitteena on saada
kylissä asuvien ihmisten ääni
kuulumaan. – Kaupunki ei tule
toimeen ilman kyliä. Kyläläisillä itsellään on paras asiantuntijuus alueensa palvelutarpeista. Aluelautakuntien avulla kyläläisten ääni vahvistuu koko
ajan.

Jouluaatto alkoi aamulla siitä,
että kuusi laulettiin sisään. Sen
jälkeen salin ovi laitettiin kiinni,
eikä kuusta saanut nähdä kukaan
ennen iltaa. Iltapäivän aikana isä
koristeli kuusen muilta salaa.
Hautausmaalla käynti kuului
jouluaaton ohjelmaan. Tärkeässä roolissa oli myös juhla-ateria
sekä erilaiset ohjelmanumerot,
joita lapset ja aikuiset esittivät.
Illalla pukeuduttiin juhla-asuihin – olihan kyseessä syntymäpäiväjuhla – ja sitten jokainen
perheenjäsen käveli jonossa silmät kiinni kuusen äärelle. Isä oli
sytyttänyt oikeat kynttilät. Kaikki avasivat silmänsä yhtä aikaa.
– Mikä taivaallinen näky, Heikki
Tuomi-Nikula muistelee.
Pukki kopisteli illan suussa,
kyseli kuulumiset ja jätti lahjat,
joista jokaiseen oli kirjoitettu runo. Sen perusteella piti arvata,
mitä paketti sisälsi. Ja aamulla
tietysti mentiin hevosilla joulukirkkoon.

Körttiseurat
peräpohjalaisessa pirtissä
Muutama vuosi sitten Heikki
Tuomi-Nikula järjesti körttiseurat Törmängissä, vanhan talon
pirtissä, jossa katto on korkealla ja virret jylisevät komeasti. – Rovasti Paavo Korteniemi oli pitänyt pappisuransa ensimmäiset seurat samassa pirtissä ja hän innosti seuranpitoon. Väkeä tuli tuvan täydeltä
ja myös Vesa-Pekka Koivuranta
ja Ilmo Pulkamo olivat paikalla.
Tilaisuudessa pidettiin puheita,
laulettiin virsiä ja juotiin hyvät
kahvit eikä tosikkomaisuudesta ollut tietoakaan, Heikki Tuomi-Nikula muistelee.

Joulu Törmängin kylässä

Kylien puolestapuhuja
– Kylien tyhjeneminen on ollut
totta jo 60-luvulta lähtien. Ne
kylät, joissa palvelut säilyvät,
pysyvät elinvoimaisina, Heikki
Tuomi-Nikula toteaa. Hän tekee
työtä sen eteen, että maaseutukylät pysyisivät asuttuina ja toimii Lappilaiset kylät ry:n puheenjohtajana.
– Törmängin kylä on yksi esimerkki kylästä, jossa pysyvän
yhteisön muodostaa vain muutama talo, mutta jonne kesällä
entiset asukkaat perheineen kokoontuvat suurin joukoin nauttimaan Suomen suvesta. Kylillä
onkin usein paljon kokoaan suurempi merkitys.
Heikki Tuomi-Nikulan mukaan Rovaniemellä ollaan edel-

Anteeksi antaminen
tärkeä taito

Kuva julkaistu Radiokuuntelija -lehden kannessa 1958. Kälviällä jouluna 1957 Tuomi-Nikulan lapset esittävät jouluohjelmaa. Takarivissä vas. Jorma, sittemmin tietokirjailija ja toimittaja ja Heikki, päätoimittaja ja konsuli. Edessä vasemmalta
Outi, kulttuuriperinnön tutkimuksen professori, Petri, Rooman suurlähettiläs ja Anna, lastentarhanopettaja Tanskassa.
Harriet Urponen

Tuleva joulu on erilainen. Se
vietetään hiljaisesti vaimon ja
koiran kanssa Törmängin kylässä, joka sijaitsee 70 kilometriä
Rovaniemeltä luoteeseen. Rakkaat lapset perheineen valtaavat
pirtin vasta Tapaninpäivänä. –
Sekin on juhlaa, olla ihan keskenään ja nauttia joulun hiljaisuudesta, Heikki Tuomi-Nikula
sanoo.
Lapsuuden
jouluperinteet
ovat seuranneet Tuomi-Nikuloita vuodesta toiseen, eikä niitä unohdeta tänäkään vuonna.
– Kuusi lauletaan sisälle, se koristetaan ja jos mahdollista, käydään aattohartaudessa ja hautausmaalla Meltauksen kappelissa, Heikki Tuomi-Nikula kertoo.
– Aikuisten kesken voi joululahjojen avaamista viivyttää pitkälle iltaan. Illan kohokohta on,
kun istumme rauhassa alas lukemaan ääneen lasten ja omaisten lähettämät joulukirjeet ja
avaamme pienet paketit.
Kylässä on vain neljä muuta
taloa, joissa on valot. Täydellinen hiljaisuus puhuttelee.
– Kun menee ulos ja katsoo
taivaalle, tuntuu siltä, kuin olisi
osa suurenmoista satua, Heikki
Tuomi-Nikula huokaa.

Heikki Tuomi-Nikulan
lahjavinkki
Pääskyn lukijoille:

– Käykää yksinäisen
luona jouluna tai
kutsukaa hänet
kotiinne. Ja jos
rohkeutta riittää,
kutsu pakolainen
Afganistanista.
Yhteinen ilo tekee
juhlasta suuremman.

Heikki Tuomi-Nikula ja Roma
viettävät rauhallisen joulun
Törmängin kylässä.

Pitkän linjan journalisti Heikki Tuomi-Nikula seuraa nyt uutisvirtaa hieman sivummalta.
Hän on vastikään palannut Afrikan matkalta, jolla kulki Nelson Mandelan jalanjäljillä. Matka herätti ajattelemaan sitä, miten tärkeä ihmiselle on anteeksiantamisen taito.
– Mandela kykeni 27 vankilavuoden ja järkyttävien kokemusten jälkeen ylittämään katkeruutensa ja antamaan anteeksi
kokemansa. Vapauduttuaan hän
anteeksiannollaan esti sisällissodan ja kohosi uuden Etelä-Afrikan symboliksi.
– Mandela on esimerkki anteeksiannon voimasta, joka sopii pienempiinkin piireihin. Hän
voi olla meille esimerkki: siis vihan ja kaunan sijaan iloa ja suurpiirteisyyttä elämään, niin arjestamme tulee kaikille paljon mukavampaa, uskoo Heikki Tuomi-Nikula.

Yksin kirkossa
Rovaniemen kirkko on Heikki
Tuomi-Nikulalle rakas paikka.
Hänellä on tapana silloin tällöin
käydä kirkossa ihan yksin. Hän
istuu kirkon penkissä kaikessa
rauhassa ja siinä hänellä on hyvä olla.
Heikki Tuomi-Nikulan mukaan myös joulupukki kuuluu
Rovaniemelle ja se voisi näkyä
seurakunnassakin.
– Rovaniemen kirkkohan on
joulumaan kirkko, ja tapuli on
pimeällä kuin tonttulakki, Heikki Tuomi-Nikula naurahtaa.
– Toinen Lapin ihmisen kirkko on metsä. Se antaa mahdollisuuden sinisiin ajatuksiin tulilla kannon nokassa. Jos missä niin siellä voi tuntea Jumalan
läsnäolon.

Harriet Urponen
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Paikallisia palveluita suosiva Likiliike tekee hyvää. Kaikki 106 Likiliikettä haluavat yhdessä jakaa
jouluiloa rovaniemeläisille perheille. Liikkeet ovat
luovuttaneet Rovaniemen
seurakunnan diakoniatyölle lahjakortteja yhteensä
2000 euron edestä.
Likiliikkeiden lahja tuo
joulumielen 40:lle rovaniemeläiselle perheelle. Lähiviikkoina seurakunnan diakoniatyö tulee jakamaan
40 kappaletta 50 euron arvoisia lahjakortteja, jotka käyvät maksuvälineenä
kaikissa Rovaniemen Likiliikkeissä. Lahjakortteja
jaetaan perheille yhteensä
2000 euron edestä.
”Arvostamme Likiliikkeen lahjoitusta todella
paljon. Tämä on myös aivan erilainen ja uusi tapa
tuoda jouluiloa paikallisil-

le perheille”, kiittää seurakunnan johtava diakoni
Markku Kukkonen.
Likiliikkeiden kirjo on
niin monipuolinen, että
perheillä on vapaus käyttää lahjakorttinsa haluamallaan tavalla: ruokaostoksiin, lasten joululahjoihin tai vaikkapa kampaamo- tai terveyspalveluihin.
”Paikallisten palveluiden puolesta liputtava yhteisömme haluaa olla vahvasti mukana rovaniemeläisten arjessa. Yhdessä
olemme enemmän”, Likiliike-tiimin yrittäjäaktiivi
Pasi Hiukka iloitsee.
Rovaniemeläisyyden
kriteerit täyttäviä Likiliikkeitä on jo 106 kappaletta.
Likiliike on rekisteröity ja
sertifioitu merkki, joka takaa, että liikkeillä on rovaniemeläinen omistuspohja.
www.likiliike.fi

Yrittäjä Pasi Hiukka (oik.) ja Rovaniemen Kehitys Oy:n Elsi Malkki
lahjoittivat Likiliikkeiden puolesta 40 lahjakorttia Rovaniemen seurakunnalle. Johtava diakoni Markku Kukkonen ja diakoniatyöntekijä
Sari Koski (vas.) kiittivät joululahjoista, jotka tuovat varmasti iloa
paikallisille perheille. Vastalahjaksi Likiliike sai seurakunnalta symbolisen ystävyyden ikonin.

Silta-säätiö lahjoitti
2.500 euroa diakoniatyöhön
Silta-säätiö on Pokka-yhtiöiden perustama säätiö, jonka tarkoituksena on edistää
Joulun sanoman ja antamisen ilon toteutumisen suomalaisen Joulupukin myötävaikutuksella kaikille vähäosaisille.
Silta-säätiön perustajayhtiöitä ovat: Olavi Pokka Oy,
Napapiirin Lahja Oy, Lapin
Nahka Oy, Santa Claus Village Oy ja Napapiirin Kehitys Oy.
Toimintansa ensimmäisen lahjoituksen Silta-säätiö antoi kotiseurakunnalle, Saarenkylä-Nammankylät-Yläkemijoen alueen diakoniatyöhön.
– Rovaniemen seurakunnan diakoniatyö tavoittaa laaja-alaisesti eri-ikäisiä ihmisiä, jotka tarvitsevat apua. Tämän avun tur-

Toisenlainenlahja.fi

Likiliikkeet lahjoittavat
jouluiloa 40:lle perheelle

vin voimme toteuttaa käytännön tekoina lähimmäisenrakkautta ihmisten arjen
keskelle, sanoi johtava diakoni Markku Kukkonen.
Kiitoksena lahjasta joulupukki sai seurakunnalta ystävyyden ikonin.
Silta-säätiölle voi tehdä lahjoituksia tilille FI43
5645 0020 0047 50.

Olli Lehtoniemi lahjoitti Silta-säätiön puolesta 2500 euroa
Rovaniemen seurakunnalle.
Johtava diakoni Markku Kukkonen (vas.) ja diakoniatyöntekijät Marja-Liisa Ylipulli ja Sanna
Tennilä (oik.) vastaanottivat
lahjoituksen.

Lämmin kiitos
kaikille
nimettömille
lahjoittajille!
Rovaniemen seurakunta, diakoniatyö
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Kirkko avoinna
hiljentymiseen ja matkailijoille
Kirkko on avoinna hiljentymistä ja myös matkailijoita
varten 30.11. lähtien aina loppiaisen yli, 10.1. saakka
päivittäin kello 9–21.
Kirkon oppaina toimivat Noora Kinnunen,
Maria Koivuranta, Janna Mäkelä ja Krista Ylimaunu.

Kyllä elämä on ihanaa, sanoo Tarja Ahopelto, seurakunnan eläkkeelle jäävä talouspäällikkö.

Seurakunnan talouspäällikkö Tarja Ahopelto jää eläkkeelle:

Elämässäni on ollut
johdatusta ja siunausta
Tarja Ahopelto on kiitollinen. Hän on
saanut tehdä pitkän työuran seurakunnassa, mistä hänet palkittiin Kirkkopalvelujen seurakuntatyön kultaisella ansiomerkillä. Hän on nähnyt ihan konkreettisesti numeroina, miten paljon hyvää seurakunnassa tehdään. On aika
sulkea työpaikan ovi, mutta kirkon ovi
ei sulkeudu koskaan.
Kauniin naisen koko olemus hymyilee. Nyt hänellä on vapaa-aikaa ja mahdollisuus harrastaa ja matkustaa. Lähellä sydäntä juuri nyt ovat lapsenlapset,
joiden kanssa nähdään nyt useammin.
– 3-vuotias Mikael osaa jo ottaa Skype
-yhteyden mummoon, Tarja naurahtaa.

Merkittävä aika elämässä
Lähes puolet elämästään, yli kolmekymmentä vuotta Tarja on työskennellyt seurakunnan taloustoimistossa. Sen
eri tehtävät ovat tulleet vuosikymmenien aikana tutuksi.
– Työ itsessään ei ole juuri muuttunut, mutta työprosessit ja työn tekemisen välineet ovat. Yhtä lailla kirjanpitoa tehdään, että tilinpäätös valmistuu,
Tarja kertoo.
Vaikka digitaalisuus on nopeuttanut
asioita ja tuonut tullessaan myös helpotusta, Tarja tunnustaa, että viime aikojen muutoksen vauhti välillä tuntui
liian hurjalta. – Ihana oli hypätä pois

juuri sopivassa välissä. Nyt on aika
hengähtää.

Työ on ollut kasvamista
Koko työuransa ajan Tarja on kokenut
osaamisen kehittämisen ja työssä oppimisen merkittäviksi asioiksi. Hän on
kehittänyt taitojaan käymällä kursseja
ja opiskelemalla ja sitä kautta kokenut
saaneensa eväitä työn tekemiseen. Ihminen itse voi vaikuttaa eniten siihen,
miten työssään jaksaa.
– Kun vastuu on kasvanut, niin on
pitänyt osoittautua sen arvoiseksi. Esimiehen vastuuseen kasvaminen on ihmisenä kasvamista eli oppimista. Minulla on ollut hyvät esimiehet, jotka
ovat kannustaneet työn kehittämiseen,
Tarja kiittää. Myös taloustoimiston työtiimin yhteishengen merkitys on ollut
suuri ja kaikkien yhteen hiileen puhaltaminen on auttanut asioiden ratkaisemisessa.
– Olen hyvin voimakkaasti kokenut,
että koko elämässäni on ollut johdatusta ja siunausta, Tarja kuvaa.

Toiminnan laajuus yllätti
Kun Tarja aprillipäivänä -84 aloitti työt,
hän hämmästyi sitä, miten laajalla sektorilla seurakunta toimii. – Diakoniatyön laajuus yllätti minut. Miten paljon
teemme muun muassa vanhusten, vam-

maisten, yksinäisten, varattomien, lapsiperheiden tai maahanmuuttajien hyväksi!
Myös musiikkityö ihmetytti, sillä musiikkia oli lähes jokaisessa
tilaisuudessa ja sen lisäksi on kuoroja ja yhtyeitä, joissa on valtavasti väkeä
mukana. – Ja on paljon muutakin, esimerkiksi partio ja nuorten parissa tehtävä työ tai Toivon tori, lähetystyön kirpputori, Tarja luettelee.
Tarja muistaa myös ajan, kun hänen
omat lapsensa olivat päiväkerhossa. –
Olen aina iloinnut siitä, että seurakunnassa tehdään laadukasta kasvatustyötä
korkealla profiililla, Tarja sanoo.

Joulun rauhaa
Tarja kokee olevansa jouluihminen ja
sanoo joulun olevan hyvän tahdon juhlan. Jouluun valmistautuminen aloitetaan hyvissä ajoin ja joulun perinteisiin
kuuluu päästä laulamaan Kauneimpia
joululauluja lähikappeliin.
Tarja rakastaa leipomista ja keittiössä
touhuamista ja nyt siihen tuo erityisen
värinsä se, että heille kokoontuu joukko
rakkaita ihmisiä viettämään joulua. Erityisesti lapsenlapsia hän odottaa sydän
sykkyrällä. – Parasta on päästä osalliseksi kaikkein pienimpien jouluilosta.
Harriet Urponen

Kansainvälisesti menestynyt oopperalaulaja Wenhao Zhang

Tutustun kirkon työhön Rovaniemellä
Rovaniemen seurakunnassa on iloittu
runsain määrin Wenhao Zhangin upeasta laulusta. Hän on ollut työharjoittelussa seurakunnassa. Käytännössä Wenhao on tutustunut kirkon työhön ja yhdessä kanttoreiden kanssa ollut mukana mitä
moninaisimmissa musiikkihetkissä aina
kirkon messuista intiimeihin siunaustilaisuuksiin saakka.
Kiinalainen Wenhao on asunut Suomessa kaksi vuotta ja hän pitää siitä, miten turvallinen ja puhdas maa Suomi on.
– Ihmiset ovat todella kohteliaita, Wenhao
kiittää. Kiinassa ei ole tapana viettää joulua, mutta Wenhaon perheessä Suomes-

sa joulun aikaan syödään hyvin ja tärkeää
on saada viettää aikaa yhdessä. Wenhaon
toiveena on päästä opiskelemaan suomen
kieltä ja löytää Suomesta työtä.

Monipuolinen ura
Wenhao opiskeli laulua Pietarin konservatoriossa vuosina 1996–2001 professoreiden Tatjana Novichenkon ja Tatjana
Novikovan johdolla. Hän suoritti diplomitutkintonsa ja valmistui solistiksi ja
laulupedagogiksi erinomaisin arvosanoin. Tämän jälkeen hän vielä täydensi opintojaan Napolin konservatoriossa.
Wenhao voitti Tianjinin laulukilpailun

vuonna 2002. Hän on konsertoinut Kiinan lisäksi mm. Hongkongissa, Taiwanissa, Venäjällä, Italiassa, Suomessa ja
Ruotsissa. Hän on tehnyt lukuisia oopperarooleja, joista mieliinpainuvimpia ovat
olleet Susannan rooli Mozartin Figaron
häissä, Violettan rooli Verdin La Traviatassa ja Gildan rooli Verdin Rigoletto
-oopperassa. Wenhao on julkaissut venäläisiä romansseja ja ooppera-aarioita käsittelevää opetusmateriaalia.
Tällä hetkellä Wenhao opettaa Rovalassa laulua ja itse hän opiskelee Suomessa Soile Isokosken ja Seija Nylundin
oppilaana.
Harriet Urponen

Wenhao Zhang haaveilee siitä, että saisi työtä Rovaniemeltä, jossa
hän asuu aviopuolisonsa ja pienen lapsen kanssa.
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Joulussa on tärkeintä yhteys
Äidilleni joulu oli toivo paremmasta elämästä. Sitä samaa toivoa hän piti yllä joka joulun alla, kuin tulitikkutyttö sytyttäen
tikun toisensa jälkeen pakkasyönä.
Toivo oli joulussa. Järjestämällä lapsille hyvän joulun
ja
kontrolloimalla
kaikki
mahdolliset häiriötekijät pois,
voisi tulla ikuinen rauha. Syitä
isän juomiseen lapsi yrittää löytää kaikesta muusta kuin isäs-

tään. Isästä tulee helposti lapselle Jumala.
Minä olen tänä vuonna löytänyt Jumalan. Liityin takaisin
seurakuntaan ja pohdin nyt joulua uudelta kantilta. Olen vienyt
lapsiltani joulun. Vuonna 2005
toinen lapseni joutui teho-osastolle ja meinasi kuolla. Joulu teho-osastolla oli elämäni onnellisin joulu. Ei joulustressiä ja valmisteluja, vain me kolme ja ilo
siitä, että suurimmat rakkauteni

ovat elossa ja lähelläni.
Ei ole tärkeämpää asiaa kuin
yhteys ihmisiin, joita rakastamme. Olen käynyt kovan koulun
ja opetellut rakastamaan myös itseäni. Vasta sitten voi rakastaa
muita. Ei ostamalla lahjoja, vaan
olemalla läsnä. Kiitän AAL:ia ja
Rovaniemen seurakuntaa, sillä ilman heidän apuaan en olisi löytänyt kotiin.
AAL:n jäsen

Harriet Urponen

Joulujen piti olla täydellisiä, tunteiden huipentumia, joissa näkyi
ilo. Mitä tuli lopulta? Tuli tyhjyys, joka täytettiin lahjoilla. Jeesuksesta ei ollut tietoakaan, eikä lähimmäisen rakkaudesta – se
kaikki korvattiin suorituksella,
makuelämyksillä ja materialla.
Äidilleni joulu oli lapsuuden
perheen paras hetki. Se oli ainoa päivä, kun sai hengähtää väkivallan ja epävarmuuden pelolta. Silloin hänen isänsä ei juonut.

Harriet Urponen

En vietä joulua. Tulen perheestä, jossa äiti on alkoholistin aikuinen lapsi, joka ei saanut kasvaa rakkaudessa aikuiseksi.

(Sivun kirjoitukset
toimituksen lyhentämiä)

Haluan lapselleni joulun
Muistojen utuisuutta, ahdistuksen kuristavuutta. Toivoa levollisuudesta. Onnea. Rakkautta.
Joulut olivat tärkeitä, painostavia
ja odotettuja. Sitä vietettiin perheen kesken ja joulupukki kävi
tuomassa lahjoja. Lapset iloitsivat – ja pelkäsivät.
Ensimmäisiä jouluja en muista. Vanhempani olivat alkoholisteja. Työssäkäyviä, lapsiaan
rakastavia, omien ahdistustensa
kanssa painivia vanhempia. Äiti

raitistui ollessani 3,5v. Joulujen
tunnelma oli pettynyt, alkoholiton ja kireä. Lapsia rakastettiin,
vanhemmat rakastivat toisiaan.
Kuitenkin lapsille huudettiin,
vanhemmat huusivat toisilleen.
Lapset mukautuivat, hakivat turvaa toisistaan. Lapsilta pyydettiin anteeksi ja aikuiset pyysivät toisiltaan anteeksi. Vanhem-

mat tekivät parhaansa ja lapset
sopeutuivat.
Isä raitistui ollessani 9-vuotias.
Jouluna oli kireä, odottava tunnelma, jolloin voi luottaa raittiuteen, muttei tunnemaailman tyyneyteen. Tunnetila saattoi muuttua kuin salamaniskusta kesken
hersyvän naurun kammottavaksi
karjunnaksi. Jouluja ennakoi jat-

kuva varuillaan oleminen.
Ennakointi on kuluttavaa lapselle. Isovelipuoli oli aktiivialkoholisti ja peliriippuvainen. Hänet
ammuttiin. Isä oli yrittänyt auttaa
häntä. Seuraavien vuosien jouluun jäi varjo, mutta raittiuteen
pystyi silti luottamaan.
20 vuoden harjoittelun jälkeen
joulusta tuli perhejuhla. Kävim-

me haudoilla ja joulukirkossa.
Joulujen tunnemuistojen käsittely jatkuu edelleen, jotta voin
katkaista sukupolvien ketjun.
Haluan tarjota omille lapsilleni
turvallisen joulun, sisältä eheytyneen aikuisen seurassa. Haluan
tarjota lapsen juhlan.
AAL:n jäsen
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Alkoholisti ja alkoholistin lapsi miettii

Ensimmäinen askel parempaan jouluun
Juhani (nimi muutettu) aikoo viettää rauhallisen joulun lasten kanssa. Hän ottaa pieniä syliin, halaa heitä ja muistuttaa, miten tärkeitä he
ovat isille. Hän seuraa lasten leikkiä ja osallistuu siihen itsekin. Nämä hetket ovat tärkeitä Juhanille ja nyt hän osaa arvostaa niitä.
Oikea kuusi tuo joulun tuoksun.
Kuusi koristellaan lasten kanssa ja
kinkku paistetaan, totta kai. Joulu mennään ihan lasten ehdoilla,
heidän toiveitaan kuunnellen. Jouluna siihen on aikaa ja mahdollisuus. Jouluevankeliumin lukeminen kuuluu juhlapäivän ohjelmaan.

Kun joulua ei ollut

Uusi suunta
Jo nuorena Juhani oppi itsekin hakemaan lohtua pullosta. Sitten tuli kerta, jolloin hän oli taas putkassa ja olo oli kurja. Häntä hävetti ja
itketti. Rinnasta puristi ja harmitti. Hän hiljentyi ja huokaisi tuskaisen rukouksen. Heti siinä paikassa hänelle tuli parempi olo. – Aivan, kuin valo olisi täyttänyt koko putkan, Juhani muistelee. Hän
meni kotiin ja näki Lapin Kansassa AA-ilmoituksen. Nyt hänellä oli
rohkeutta lähteä mukaan.
– Meni kaksi vuotta, että kävin
ryhmässä sanomatta juuri mitään.
Kaksi pitkää vuotta vain kuuntelin
muiden tarinoita ja ajattelin, että
voiko tämä olla totta. On muitakin,
kuin minä. Sitten joku kertoi AAL
-ryhmästä, alkoholistien aikuisten
lasten ryhmästä, joka kuulosti heti siltä, että Juhani halusi lähteä
mukaan. Hän on yksi Rovaniemen
ryhmän perustajista.

Tutustumismatka itseen
AAL -ryhmässä Juhani alkoi kertoa tarinaansa. Mieleen nousi järkyttäviä muistoja, jotka hän oli halunnut unohtaa. – Pikkuhiljaa löysin sen pojan, jonka olin kadotta-

Tyyneysrukous
Jumala, suo minulle
tyyneyttä hyväksyä
asiat, joita en voi
muuttaa, rohkeutta
muuttaa mitkä voin ja
viisautta erottaa nämä
toisistaan.

Lähde: aal.fi

nut jo lapsena. Ryhmässä käyminen antoi voimaa ja sain tutustua
tuohon pikkupoikaan, eli itseeni,
Juhani sanoo. Hänen ei tarvinnut
esittää mitään. Toipuminen alkoi
puhumisesta.
– Ensimmäisen askeleen ottaminen on kaikkein vaikeinta. Mutta jos ei ota sitä, on vaikea ottaa
toistakaan. Ensin oli vaikeaa kertoa omista kokemuksista, koska ei
osannut puhua niistä. Mutta sitten kun vain yritti, kakistellen sana
kerrallaan, siihen oppi. Ja se tuntui
niin hyvältä. Niin sitä pikkuhiljaa
eheytyi, kun löysi ensin itsensä, Juhani kertaa tuntojaan.
– Vaatii rohkeutta kohdata itsessään pelkäävä lapsi. Vasta sitten,
kun ymmärsin sen, että minun perhettäni varjosti sairaus, vapauduin
ottamaan vastuun omasta elämästäni, Juhani kertoo.

Rakastamisen taito
Hengellisyyden löytymisen kautta Juhani sai kokea ensimmäistä
kertaa elämässään olevansa onnellinen. Hän tunsi onnellisuutta, vaikka hänellä ei ollut mitään.
Hän alkoi rakastaa ihmisiä ja itseään niin paljon, että välillä tuntui, että hän olisi voinut nousta ilmaan. Hän uskalsi päästää ihmisiä lähelleen ja tajusi, mikä voima
on halaamisella. Sitäkin piti ensin
harjoitella.

AAL eli Alkoholistien
Aikuiset Lapset on ryhmä,
joka on tarkoitettu alkoholistisessa tai muulla tavalla
toimintahäiriöisessä perheessä
kasvaneille aikuisille ihmisille.
Se on yhteisö, jonka jäsenet
haluavat toipua lapsuuden
olosuhteiden vaikutuksista.
Eheytyminen alkaa tiedostamalla itselle tuhoisat toiminta- ja käyttäytymismallit, jotka
ovat perintönä lapsuuden
kodista. Toipumisen perustana
on AAL:n 12 askeleen ohjelma.
Ryhmässä noudatetaan nimettömyyden periaatetta.
Rovaniemen AAL kokoontuu
Keltakankaan kerhotilassa
os. Keltakangas 2
sunnuntaisin klo 17 ja
keskiviikkoisin klo 18.30.
Lisätietoja toiminnasta
www.aal.fi

– Mikään ei ole niin mahtavaa,
kun saada sanoa omalle lapselleen:
Minä rakastan sinua, sinä olet tärkeä. Ilman AAL ryhmää en ehkä
olisi tänä jouluna sitä sanomassa.
Harriet Urponen

Kari Yliräisänen

– Kun olin lapsi, en tiennyt joulusta mitään. Meillä ei vietetty joulua.
Kaverit rupesivat koulussa puhumaan jo hyvissä ajoin ennen joulua
lahjoista ja muusta jouluun liittyvästä. Kerran menin koulusta kotiin, keräsin kaiken rohkeuteni ja
pyysin äidiltä, että voisiko meillekin tulla joulu. Ei tullut. Silloin itketti. Mutta en itkenyt, koska meillä ei saanut itkeä.
Juhanin isä joi paljon ja joulu oli
lapselle pelottavaa aikaa. Yleensä
poliisit hakivat isän putkaan, koska hän alkoi käyttäytyä huonosti. Ja niin Juhani kasvoi perheessä,
jossa läsnä oli alituinen ja vaiennettu pelko.
Asioista ei voinut puhua, niin ei
ollut tapana tehdä. Juhani ei muista
juuri saaneensa suukkoa tai halausta. Koskaan hänelle ei sanottu, että
häntä rakastetaan tai että hän olisi
tärkeä. Ja niin hän alkoi uskoa itsekin, että hänessä täytyi olla vikaa,
joku iso virhe. Hän koki olevansa
huono ja vaikea lapsi, joka pilaa

koko perheen elämän. – Minä kadotin jo lapsena oman minuuteni,
Juhani kertoo.

Jouluevankeliumi
Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä
verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. Kaikki menivät
kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa.
Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun. Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Ma-

rian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan
tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa.
Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko
valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: ”Älkää
pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon
koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa

syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on
merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.” Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen:
– Jumalan on kunnia korkeuksissa,
maan päällä rauha
ihmisillä, joita hän rakastaa.
(Luuk. 2: 1–14)
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Iina Kinnula (vas. takana) ja Eeva-Maria Laiti opastivat työpajassaan käsitöiden pariin Sámi Living Room –illassa.

Opiskelijoiden kanssa kohdataan
kirkonmäellä ja oppilaitoksissa
Seurakunnan opiskelijatyöllä on takanaan toiminnallinen syksy täynnä
kohtaamisia ja tapahtumia. Oppilaitospastorin kohtaa syksyisin lähes tuhat
uutta nuorta aikuista, kun aloittaville opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille
esitellään toimintaa yhteistyökumppaneiden tapahtumissa ja messuilla.
Toiminta on jatkunut vilkkaana. Kirkonmäellä ja oppilaitoksissa on järjestetty rukoushetkiä, OMA-illat ovat jatkuneet ja ammattikorkean tiloissa pelataan sählyä sunnuntaisin. Myös uusi
raamattupiiri on perustettu opiskelijoille. Oppilaitospastori Heini Kestin tueksi työssä on aloittanut Elina Rask-Litendahl päivystäen ammattikorkean
puolella.

Yhteistyötä ja
opiskelijoiden omia ideoita
Oppilaitostyössä painottuu yhteistyö.
Toimintaa järjestetään osin oppilaitosten tiloissa ja sitä ylläpitävät vapaaehtoiset yhdessä oppilaitospastorin kanssa. Toimintaan pääsee vaikuttamaan
helposti.

– Juuri mitään toimintaa en ole aloittanut vain omasta aloitteestani, vaan
lähden yhdessä opiskelijoiden tai nuorten aikuisten kanssa ideoimaan, kertoo Kesti.
Yhteistyötä tehdään myös oppilaitosten omien ryhmien kanssa. Esimerkiksi
ylioppilaskunnan kanssa järjestettiin jo
neljättä vuotta yhteinen kulttuuritapahtuma, Living Room. Tänä syksynä tapahtuman teemaksi valittiin saamelaisuus, ja yhteistyö seurakunnan ja ylioppilaskunnan vapaaehtoisten kesken
aloitettiin jo syksyn alussa.

Living Room -iltaa viettämässä
sata nuorta aikuista
Sámi Living Room kutsui kokoon sata
nuorta opiskelijaa viettämään iltaa seurakuntakodilla. Osa illan järjestäjistä
oli nuoria aktiiveja, joilla itsellään oli
saamelaistausta, ja he emännöivät iltaa saamelaispuvuissa. Mukana järjestelyissä oli myös monia vapaaehtoisia
vaihto-oppilaita ja tulkkeja.
Kulttuuriin sukeltamisessa ja toiminnallisissa työpajoissa käytettiin mo-

nipuolisesti hyväksi eri aisteja. Iltaan
osallistuva sai koettavakseen lämpimän
rieskan ja höyryävän poroluujuoman
lisäksi kauniin tunnelmavalaistuksen
ja saamelaislauluja. Illan päätti hiippakunnan saamelaistyön sihteeri Erva
Niittyvuopion tarinallinen hartaus.
– Tällaisia tapahtumia tehdessä haastavaa on pitää kokonaisuus kasassa,
saada siitä mielenkiintoinen ja toimiva juttu kaikkia kuunnellen. Onnistuttiin Sámi Living Roomin kohdalla tässä mielestäni hyvin! Kesti arvioi.
Lisää tietoa opiskelijatyöstä saat esimerkiksi OMA-illoista, joita järjestetään keväällä parittomina lauantaina
klo 17 seurakuntakeskuksen juhlasalissa. Rukoushetki järjestetään yliopistolla aina maanantaisin kello 11.30 alkaen.
Teksti ja kuva:
Salla Korteniemi

Tule OMA-iltaan la 12.12. klo 17,
seurakuntakeskuksen juhlasalissa.

Kristillinen koulu -hanke
etenee hitaasti

Tuomasmessu joulumaustein
Rovaniemen kirkko su 13.12. klo 18

Kristillinen koulu Rovaniemelle -iltapäiväseminaarissa 2.11. kuultiin hankkeen etenemisestä Rovaniemen seurakunnassa järjestetyssä tilaisuudessa. Tilaisuuden järjesti Rovaniemen kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja paikalle oli kutsuttu kristillisestä koulusta
kiinnostuneita tahoja.
Seminaariin oli saapunut eri kristillisten seurakuntien edustajia ja Rovaniemen kaupungin päättäjiä. Oulun kristillinen koulu on ojentanut kätensä yhteistyön merkiksi ja tilaisuudessa puhuneet koulun rehtori ja kannatusyhdistyksen puheenjohtaja kertoivat yksityisten koulujen perustamisprosessien
olevan pitkiä.
– Aloitimme suunnittelun 2003. Kotikoulutoiminta alkoi 2008 ja määräaikaisen opetusluvan saimme ensimmäisen kerran 2009. Pysyvä lupa heltisi
opetusministeriöstä vasta 2014, lähes

yhdeksän vuoden työn jälkeen, rohkaisi kannatusyhdistyksen puheenjohtaja,
pastori Tapio Pokka.
Pokka sanoo kristillisen koulun olevan vaihtoehto perheille, joille kristilliset arvot ovat tärkeitä. Oulussa on panostettu aamu- ja iltapäivätoimintaan,
kansainvälisyyteen ja ekologisuuteen ja
oppilaita on nyt noin 120. Hengellisyys
ei näy muutoin, kuin juhlissa ja hartauksissa. Kaupunki on osoittanut koululle tontin, joten oman koulurakennuksen tekeminen olisi nyt mahdollista.

Tuumaustauko
Rovaniemen kristillinen koulu -hanke
on edennyt nihkeästi. Rovaniemen kristillisen koulun kannatusyhdistys ry on
neljänä vuonna jättänyt lupahakemuksen valtioneuvostolle, viimeksi 2014.
– Emme tänä vuonna jättäneet hakemusta lainkaan, nyt on tuumaustauko.

Tähdellistä ja tarkkaa työtä on tehty,
mutta vielä tarvittaisiin aktiivisia ihmisiä mukaan mm. varainhankintatyöhön,
sanoo kannatusyhdistyksen varapuheenjohtaja Asko Peuraniemi. Vaihtoehtona koulun tilaksi on mietitty esimerkiksi Kaukon koulua sen nykyisen
toiminnan lakkautuessa.
Kristillinen koulu ei halua profiloitua
minkään seurakunnan omaksi yhteistyökumppaniksi, vaan kouluun olisivat tervetulleita kaikkien kristillisten seurakuntien jäsenet. Koulun oppilaat ja heidän
perheensä kuulisivat omiin seurakuntiinsa, kuten ennenkin ja koulun tehtävät
painottuvat kasvatus- ja opetustyöhön.
Mikäli kouluhanke etenisi kannatusyhdistyksen toivomalla tavalla, rahoittaisi toiminnan pääosin valtio. Omarahoitusosuutta pitäisi olla n. 10 %. Opetus olisi perheille maksutonta.
HU
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Maahanmuutto puhuttaa myös Etelä-Afrikassa

Maanviljelijä otti tilalleen yli 150 pakolaista

Andrew sopii kaikki asiat Vitalin kanssa,
joka on Andrew’n tilalla asuvien pakolaisten edustaja.

Kirkkoon luotetaan
sovinnon välittäjänä
Wartnabyt ovat saaneet apua muun
muassa KwaZulu Natalin läänin

kristilliseltä neuvostolta (KZNCC),
jolla on laajat verkostot ja tiiviit
suhteet alueen kirkkoihin.
– Saamme konkreettista apua:
peittoja, vaatteita ja ruokaa. Julkisuus auttaa osaltaan eteenpäin.
Täällä käy seurakuntien työntekijöitä, jotka antavat aikaansa pakolaisille: monille on tärkeää päästä puhumaan kokemistaan asioista,
Andrew kertoo.
Suomen Lähetysseura on tehnyt
yhteistyötä KZNCC:n kanssa vuodesta 2009. Yhteistyön ydin on alusta
saakka ollut rauhan ja sovinnon työ,
jolle kirkko tarjoaa hyvän alustan.
KZNCC tukee sovintoprosesseja maanomistajien ja maattomien
maatyöläisten välillä, kasvavien
kaupunkien maanhallintaoikeudesta syntyneitten kiistojen osapuolten välillä, kodeistaan häädettyjen
ja häätäjien välillä. Oikeusprosessit
eivät ole harvinaisia ja KZNCC voi
useimmiten turvautua lakimieheen,
joka on vapaaehtoispohjalta sitou-

tunut edustamaan alueen köyhiä,
maattomia tai häädettyjä.

Monimutkainen
ongelmien vyyhti
Yksinkertaisia vastauksia ei kuitenkaan ole. Ongelmavyyhti kietoutuu Etelä-Afrikan toivon ilmapiirin kuihtumiseen: apartheidin päättymisen jälkeinen euforia loppui lyhyeen, kun työttömyys, köyhyys ja
maattomuus eivät hävinneetkään
mihinkään.
Konfliktit alueen muissa maissa ovat kasvattaneet pakolaisuutta
Etelä-Afrikkaan. Etelä-Afrikan talouskurimus on tarkoittanut työllistymisen vaikeutumista.
KZNCC näkee että ratkaisun
avaimet löytyvät vain laajasti monella rintamalla etenemällä. Asennekasvatusta tarvitaan kouluissa,
kirkoissa, valtionhallinnon virkamiesten piirissä sekä vaikuttamista
korkeimmalla mahdollisella poliittisten päättäjien tasolla.

Saara Kalaluka

jelijän kädenojennus oli elämän ja
kuoleman kysymys. Wartnabyt eivät aio hylätä yhtään ihmistä – he
jatkavat näin, kunnes ratkaisut kullekin perheelle löytyvät. Moni pakolainen haluaa lähteä Etelä-Afrikasta,
väkivalta pelottaa. Paluu omaan kotimaahan on kuitenkin vaikeaa tai
mahdotonta.
Mutta toistaiseksi lapset käyvät
koulua tilalla ja perheet elävät pääosin omavaraisviljelystä. Pakolaisilla on asuttavanaan pieni maapala,
jonka läpi virtaa puro. On hankittu
telttoja, järjestetty vesi- ja jätehuolto, laitettu keittiöpuutarhat. Apua on
tullut aina jostain.
– Kun usko on ollut kova, ihmeitä
tapahtuu, sanoo Andrew vakavana.
Wartnabyiden maatilan nimi on osuvasti Hope farm, Toivon tila.

Ilkka Repo

Saara Kalaluka

Pakolaisvirrat ja maahanmuutto
ovat ajankohtaisia keskustelunaiheita myös Etelä-Afrikassa – maassa, jossa apartheidin ajan haavatkin ovat vielä auki. Viime keväänä
muukalaisviha yltyi väkivaltaisiksi
iskuiksi siirtolaisia vastaan. Mutta
on myös niitä, jotka haluavat auttaa. Andrew Wartnaby otti maatilalleen yli 150 pakolaista.
– Ajattelin lapsia. Lasten paras oli
motiivini, hän selittää tekonsa syitä.
Andrew ja hänen vaimonsa Rae
toivottivat tervetulleiksi 158 Burundin ja Kongon demokraattisen tasavallan kansalaista, joilla ei ollut paikkaa mihin mennä. Oman maansa väkivaltaa paenneet ihmiset päätyivät
Etelä-Afrikkaan hallituksen pystyttämälle väliaikaiselle pakolaisleirille.
Kun leiri suljettiin, kaupungin sosiaalitoimi otti huostaan pakolaisten 64
lasta. Lapset palautettiin perheilleen,
kun uusi asuinpaikka löytyi.
Tällä hetkellä tilalla asuu vielä 70
aikuista lapsineen. Heille maanvil-

Saara Kalaluka vieraili KZNCC:n työntekijöitten Musa Zakwen (vas.) ja Lu- Andrewn KwaZulu-Natalin provinssissa Etelä-Africas Ngoetjanan (oik.) kanssa häätöuhan alaisen yhteisön luona. Yhteisön kassa sijaitseva tila on nimeltään Hope Farm.
puhenaisena toimii Sbahle Qwabe, joka on aktiivisesti mukana kotinsa ja
maansa menettäneiden oikeuksia puolustavassa toiminnassa.

Lähetysruutu
Päätöksiä muutoksen tielle lähtemisestä tehdään yksilötasolla. Kun
englantilainen Andrew ja hänen
eteläafrikkalainen vaimonsa miettivät elämänsä suuntaa 1990-luvun
Etelä-Afrikassa vapaustaistelun ja
jatkuvan väkivallan uhan keskellä, he miettivät, että helpompi olisi lähteä Eurooppaan. Silti he päättivät jäädä.
– Sen päätöksen myötä tiesimme,
että meidän olisi oltava osa ratkaisua, ei ongelmaa, Andrew sanoo.
Teksti ja kuvat Saara Kalaluka
Kirjoittaja siunattiin lähetystyöhön
Rovaniemen lähetysjuhlilla. Hän
asuu Sambiassa ja työskentelee
sieltä käsin Suomen Lähetysseuran
kehitysyhteisyökoordinaattorina
eteläisessä Afrikassa.
Kauneimmat Joululaulut
soivat rauhalle
Kauneimmat Joululaulut on
Suomen Lähetysseuran yli 40
vuotta sitten lanseeraama ilmiö,
joka kokoaa joulun alla lähes miljoona suomalaista seurakuntien
järjestämiin yhteislaulutilaisuuksiin
laulamaan joululauluja ja samalla
lahjoittamaan hyvään tarkoitukseen.
Tänä vuonna Kauneimmat
Joululaulut soivat rauhalle.
Lähetysseura toimii useissa maissa,
joissa sota, etnisten tai uskonnollisten ryhmien väliset jännitteet tai
piittaamattomuus ihmisoikeuksista vaikuttavat ihmisten elämään.
Rauhan ja sovinnon haasteet ovat
erityisesti esillä Lähetysseuran
työssä Kolumbiassa, Nepalissa,
Israelissa, Palestiinassa, Etiopiassa,
Myanmarissa, Syyriassa,
Pakistanissa ja Etelä-Afrikassa.
Lisätietoa
www.kauneimmatjoululaulut.fi
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Liisa Alanne:

Jumalalla on minulle suunnitelma

Ensin nuorisotyönohjaajaksi
Käytyään Yhteislyseon Liisa Alanne lähti Helsingin Raamattukouluun opiskelemaan nuorisotyönohjaajaksi.
– Koulu oli vahvasti raamattupainotteinen. Saimme kolmen vuoden aikana yli tuhat tuntia raamattuopetusta ja niitä eväitä olen nauttinut aina tähän päivään saakka,
Liisa Alanne kiittää.
Valmistuttuaan Liisa Alanne tuli
valituksi nuorisotyöntekijäksi Pelloon vuonna 1975. – Se työ oli
kokonaisvaltaista seurakuntatyötä
kaikkien ikäryhmien kanssa.

Kipinä lähetystyöhön
Raamattukoulussa oli rehtorina
Risto Santala, joka oli ollut lähetystyössä Israelissa. Hän oli sytyttämässä kipinää kertomalla kokemuksistaan opiskelijoille. – Lähetystyö kuuluu kaikille ja ajattelin, että piti olla hyvä syy kieltäytyä Jumalalle lähetystyöstä. Minulla ei ollut mitään hyvää syytä, Liisa
Alanne kertoo.
Liisa Alanteen tie vei ensin Thaimaahan, jonne oli määrä perustaa
ensimmäinen luterilainen kirkko.
– Työ aloitettiin aivan alusta perustamalla ensin seurakuntia. Ensin
opiskeltiin uutta kieltä. Kielikouluvaihe auttoi kulttuuriin sopeutumisessa ja opimme myös käyttäytymään oikealla tavalla. Lähetystyön
tekijöiden työyhteisö oli englanninkielinen, mutta ruohonjuuritason työtä tehtiin thain kielellä, Liisa Alanne kertoo.
Liisa Alanne oppi tulkitsemaan
thaimaalaisten elekieltä. Suurin
haaste oli siinä, miten oppia ymmärtämään ihmistä sanojen takaa.
– Se mitä sanotaan, ei välttämättä
ole se asia, mitä tarkoitetaan. Ihmiset hymyilevät paljon, eikä se välttämättä ole onnellista hymyä.

Joulu Thaimaassa
– Suomalaisia tapoja sellaisenaan
ei viety maailmalle, vaan yritettiin
löytää paikallinen tapa viettää joulua, Liisa Alanne kertoo. Kaupallinen joulu toki oli saapunut Thaimaahankin; värivaloja ja upeita koristeita oli kaikkialla, mutta joulun
todellinen sisältö ei ollut laajemmin tiedossa.
– Joulu oli koko seurakunnan
juhla, Jeesuksen syntymäpäivä. Sitä vietettiin kristillisessä yhteisössä. Kun seurakuntia syntyi enemmän, niin alettiin myös viettää
kaikkien seurakuntien yhteistä joulujuhlaa.

60 munan kakku seimessä
– Kerran joulujuhlaa saapui valmistelemaan joukko nuoria, joilla
oli mukana raaka-aineet, kuten 60
kananmunaa. He halusivat tehdä
täytekakun syntymäpäivänsankari

Jeesukselle ja minulla oli uuni, joka oli harvinaisuus.
– Annoin luvan käyttää keittiötäni ja he valmistivat kaikki kakkupohjat, joista tehtiin ja koristeltiin
valtava täytekakku, joka sijoitettiin seimeen. Piispa siunasi sen ja
niin kakku jaettiin juhlassa parillesadalle juhlavieraalle, Liisa Alanne
muistelee hymyillen.
Usein jouluna oli kastejuhla. Silloin kastettiin heidät, jotka olivat
syksyn ajan saaneet opetusta kastekoulussa.
– Se on ollut aina ihme, kun ihminen tulee uskoon. Myös seurakuntien syntyminen ja kasvaminen
on tuntunut ihmeelliseltä.

Nyyttikestit jouluna
Suomalaisilla läheteillä oli tapana
kokoontua jouluaaton aamuna yhteen pitämällä nyyttikestit ja nauttimaan jouluherkkuja, joita olivat
onnistuneet haalimaan kasaan juhla-ateriaa varten.
– Kerran Finnair oli lahjoittanut meille yhden oikean suomalaisen joulukuusen, joka arvottiin lähettien kesken. Minä sain tämän
ihanan arvan ja minulla sattui olemaan puiset joulukoristeetkin. Partiotaidoilla sidoin kuusen ämpäriin
ja se kesti pitkään kosteassa ilmassa. Silloin tuli kyllä vähän ikävä
kotiin, Liisa Alanne muistelee.

Jumalan lahjat
Liisa Alanne muistaa tilanteen, joka jäi yhdestä joulusta mieleen.
– Olimme perustamassa uutta seurakuntaa ja mukana oli ydinjoukko, joka koostui mummoista ja heidän hoidossa olevista lapsistaan.
He olivat alkaneet käymään kirkolla. Istuimme heidän kanssaan kirkon pihalla. Mietimme, mikä on se
lahja, minkä Jumala oli meille kullekin antanut.
Eri-ikäiset ihmiset saivat avata
näitä Jumalalta saatuja käärepapereita. Yksi oli saanut lahjaksi vaimon, toinen kertoi saaneensa henkilökohtaisen yhteyden Taivaan
Isään. Lapset olivat siunattuja, kun
olivat saaneet stipendein turvatun
koulunkäynnin. Siellä oltiin todellisten lahjojen äärellä, Liisa Alanne kertoo.

ne ennen synnytystä ja olivat siellä muutaman kuukauden synnytyksen jälkeen. Kerran joulun aikaan
Liisa Alanne muistaa, kun he istuivat thaimaalaiseen tapaan olohuoneen lattialla ja puhuivat joulun
merkityksestä.
– Siinä hetkessä tuli voimakas
tunne siitä, että nyt oltiin joulun
ytimessä. Jumalan armo kosketti
näitä äitejä, jotka olivat yhteiskunnan silmissä alas painettuja, perheittensä hylkäämiä, eikä heitä toivotettu vauvojen kanssa tervetulleeksi kotiin. Se, että näille äideille
riitti toivoa, oli aikamoinen joululahja, Liisa kuvaa.

Thaimaasta Israeliin
Thaimaan luterilainen kirkko syntyi -94. Liisan 20 Thaimaan vuoden jälkeen matka jatkui Israeliin,
sielläkin thaimaalaisten pariin.
– Israelissa oli paljon thaimaalaisia vierastyöläisinä. Työ oli ihmisoikeustyötä aikana, jolloin siellä ei ollut juuri turisteja toisen intifadan takia. Thaimaalaisten olot
olivat erittäin heikot ja jos heiltä
puuttui asiapapereita tai työluvissa
oli jotakin ongelmaa, he saattoivat
joutua vankilaan. Noiden vuosien
aikana Israelin vankilat tulivat Liisa Alanteelle tutuksi.
– Vaikka työ oli rankkaa ja ihmiset kokivat epäoikeudenmukaisuutta, toisaalta saimme valtavan
mahdollisuuden evankelioimiseen.
Monet halusivat tulla kristityiksi
ja heitä kastettiin. Ihmisiä liittyi
seurakuntaan ja työn hedelmiä sai
nähdä ja kokea. Israelin joulussa
yllätti se, miten vähän siellä joulu
näkyi ja kuului.

Kauneimmat Joululaulut
on lähetystyötä

Liisa Alanteelle on jäänyt mieleen yksi Kauneimmat Joululaulut
-tilaisuus Jerusalemissa, jossa

Liisa Alanne piipahti Radio RovaDein studiossa jouluhaastattelun merkeissä. Toimittajana Ulla Miettunen.
thaimaalainen Tsööm todisti Jumalan ihmeen. Vierastyöläiset olivat
olleet työssä sementtitalossa, jonka painava katto romahti työmiesten niskaan. Työnjohtaja oli hädissään peläten työmiestensä kuolleen, kunnes pölypilvestä oli alkanut kuulua ääniä.
Kaikki miehet selvisivät hengissä ja Tsöömin kohdalla romahtaneen talon raunioissa oli ollut
ikään kuin suojakupu, edes sementtipölyä ei ollut sillä kohdalla, missä Tsööm oli ollut. Miehet
ylistivät, että Tsöömin Jumala oli
pelastanut heidät kaikki! He kaikki
halusivat oppia tuntemaan tämän
saman Jumalan.
Kahden Israelissa vietetyn vuoden jälkeen oli aika palata Rovaniemelle, josta Liisa Alanne oli
saanut lähetyssihteerin paikan.
– Nyt tehtävänäni oli Suomesta
päin mahdollistaa lähetystyön tekeminen kohdemaissa. Työ on ol-

lut hyvin monipuolista, Liisa Alanne kertoo.
Liisa Alanne on toiminut tulkkina silloin, kun thain kielen taitajaa
on tarvittu. – En ikinä Thaimaassa
ollessani olisi uskonut, että voisin
täällä Suomessa kohdata thaimaalaisia ystäviäni, jotka olivat tulleet
tänne marjanpoimintaan.
Liisa Alanne kutsuu koko seutukuntaa laulamaan Kauneimpia
Joululauluja ja samalla tekemään
lähetystyötä. Hän muistuttaa kolehdista, jolla on suuri merkitys
kohdemaissa.
– Kun ajattelee, että kaikki saavat vielä ilmaisen lauluvihkon mukaan kotiin, niin kannattaa muistaa ottaa kolehtiraha mukaan kirkkoon. Toki vihkossa on ohjeet tilillepanoakin varten, jos käteistä ei
ole mukana.
Sydän täynnä kiitollisuutta Liisa
Alanne siirtyy nyt iloisten vapaaehtoisten joukkoon. – Jäämme Jumalan armon haltuun, Liisa Alanne toteaa.
Harriet Urponen

Armon kodissa joululahja
Armon koti oli turvakoti raskaana
oleville naisille. Äidit tulivat sin-

Lämmin kiitos, sisaret
ja veljet, yhteisestä
matkakumppanuudesta
Jumalan seurakunnan
arjessa ja juhlassa.
Tehtävät vaihtuvat, tie
jatkuu. Vielä emme ole
perillä.
Jumalan runsasta siunausta
toivottaen Liisa Alanne

Rainer Hiuspää

Liisa Alanne on syntynyt Rovaniemellä. Seurakunta oli hänelle
tärkeä paikka jo 60-luvulla, jolloin
hän pääsi läheltä seuraamaan Rovaniemellä koettua laajaa nuorisoherätystä.
–Silloin paljon nuoria tuli uskoon ja me kohtasimme heitä, pidimme raamattupiirejä ja evankelioimme kaduilla. Meihin luotettiin, saimme paljon vastuuta, Liisa
Alanne muistelee.

Harriet Urponen

Rovaniemen seurakunnan lähetyssihteeri Liisa Alanne jää eläkkeelle. Hän on viettänyt monet joulut maailmalla ja on saanut
sitä kautta kokemuksen siitä, että joulu voi olla myös seurakunnan yhteinen juhla.
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Kynttiläkonsertti

www.rovaniemenseurakunta.fi
Jo Joutuu ilta – Korkalovaaran
kappelissa pe 11.12. klo 18
Johanna Kutuniva, laulu ja huilu,
Riikka Haapamäki, urut ja piano.
Johanna Kutuniva opiskelee laulua Keski-Pohjanmaan konservatoriossa. Hän aloitti musiikkiopinnot pianon soitolla Rovaniemellä.
Myöhemmin mukaan tuli huilu ja
laulu. Lapin musiikkiopistosta hän
sai päättötodistuksen vuonna 2000.
Lauluopinnot jatkuivat Oulun konservatoriossa ja Kutuniva on laulanut monissa kuoroissa.
Riikka Haapamäki on valmistunut Sibelius-Akatemiasta musiikin

maisteriksi ja toimii tällä hetkellä
Kannuksen seurakunnassa kanttorina. Urkujen soiton A-tutkinnon
Haapamäki suoritti erinomaisin arvosanoin. Vapaa pääsy / Käsiohjelma 5 €.

Aatonaaton joulukonsertti
”Koska valaisee koin tähtönen”
Lapin Lauluveikkojen ”Koska
valaisee koin tähtönen” kajahtaa
Rovaniemen kirkossa 23.12 klo
22. Kun joulukinkku on laitettu
muhimaan, voi tulla kirkkoon rauhoittumaan arkiaskareista ja hiljentymään rakkaitten laulujen pariin.
Mukana on myös Naiskuoro La-

pin Ruska joht. Nele Mourujärvi.
Kuorot esittävät sekakuorona neljä yhteistä laulua, mm Martti Helan ”Hiljainen Joululaulu”. Lauluveikkoja johtaa Heikki Yli-Tepsa.
Myös yleisö voi osallistua konserttiin yhteislauluissa.
Vapaa pääsy / käsiohjelma 10 €.

Kautta avaruuksien -taidekonsertti
yhdistää kuvat ja musiikin
Iättömät sävelet ja henkeäsalpaavat
avaruuskuvat kietoutuvat toisiinsa vanhan musiikin lauluyhtyeiden
Cappella pro Vocalen (Oulu) ja
Punctumin (Rovaniemi) sekä astrokuvaaja J-P Metsävainion yhteisessä taidekonsertissa Korkalovaaran kappelissa su 13.12. klo 17.
Vuosisatain takaisissa melodioissa ja avaruuden äärettömyydessä on mystisellä tavalla jotain
samaa. Molemmat tuntuvat iättömiltä – aina olleilta ja pysyviltä.
Nyt nämä iättömyyden elementit
voi kokea yhdessä ainutlaatuisella tavalla.
J-P Metsävainio on tunnettu ja
palkittu oululainen astrokuvaaja,
jonka häkellyttävän tarkat kuvat
kaukaa universumista ovat ihastuttaneet yleisöjä ympäri maailmaa.
Miten värikkäältä, monimuotoiselta ja kauniilta avaruus näyttääkään,
kun sitä tarkemmin katsoo!
Kuvat projisoidaan seinille useiden videotykkien avulla, jolloin
yleisö istuu kuvien sisällä ikään

Kaunein Yö – tenori Jyrki Anttila ja
baritoni Juhani Alakärppä konsertoivat
Rovaniemen kirkossa lauantaina
19.12. klo 19.
Pääsylippu 20 €. Liput Lippupiste tai kirkon ovelta tuntia ennen
konserttia.
Tenori Jyrki Anttila on muun
muassa basso Jaakko Ryhäsen lauluoppilas, joka on voittanut useita laulukilpailuja ja ollut kiinnitettynä Suomen Kansallisoopperassa
vuodesta 1998. Hän on tehnyt paljon vierailuita ulkomaille. Viimeksi hän esiintyi Viron Kansallisoopperassa Richard Wagnerin Tannhäuser -oopperan nimiroolissa.
Baritoni Juhani Alakärppä on
voittanut muun muassa Toivo Kuula -laulukilpailun 2012.
Viime kesänä hän esiintyi Oskar
Merikannosta kertovan Elämälle
-oopperan kantaesityksessä Ilmajoen Musiikkijuhlilla.
”Juhani on upea, todella kau-

nisääninen laulaja”, Jyrki Anttila
kertoo kollegastaan.
Joulun alla Jyrki Anttila ja Juhani Alakärppä konsertoivat yhdessä Rovaniemen kirkossa. Konsertissa kuullaan tunnettuja, klassisia
joululauluja sekä uusia ja raikkaita joulun säveliä. Musiikki siivittää
kuulijansa myös vanhan ajan Hollywood-tunnelmiin.

Yli puoli miljoonaa
viikkokuulijaa viime
vuonna saavuttanut,
joulumusiikin pää-äänenkannattaja Jouluradio on aloittanut lähetyksensä jo kolmattatoista kertaa ensimmäisenä adventtina.
Loppiaiseen
asti
Jouluradion FM-taajuuksilla soivan pääkanavan lisäksi Jouluradion verkkosivuilla voi kuunnella myös seitsemää eri joulumusiikin lajeihin erikoistunutta kanavaa.
Jouluradion kanavat vuonna
2015 ovat pääkanavan lisäksi rokimpi ja humoristinen Rouhea

Pääsky
35. vuosikerta
Julkaisija:
Rovaniemen seurakunta
Päätoimittaja
Kari Yliräisänen
puh. 040 5032 734
kari.yliraisanen@evl.fi

Solisteja säestää pianisti Markus Vaara.

Jouluradio soi Rovaniemellä 90,0 MHz

kuin itse avaruudessa kelluen. Kuvia säestävät vanhan musiikin lauluyhtyeet taivaallisella musiikillaan satojen vuosien takaa.
Joulun teeman mukaisesti lauluissa lauletaan niin hellästi vastasyntyneelle kuin ylistetään suurta juhlaakin. Taidekonsertti tarjoaa
uniikin matkan ajan tuolle puolen.
15 € / 10 €.

Lapin sotilassoittokunta ja
Rovaniemen sotilaskotiyhdistys
järjestävät yhdessä joulukonsertin Rovaniemen kirkossa 12.12.2015 klo 19.
Solistina laulaa reservin korpraali Mikael Konttinen, joka on
palvellut Puolustusvoimien varusmiessoittokunnassa vuonna 2005.
Palveluksen jälkeen hän on luonut
menestyksellisesti laulajauraansa ja oli jo mukana vuoden 2008
Eurovision laulukilpailun Suomen
finaalissa ja sai kilpailussa runsaasti julkisuutta. Hän on esiintynyt myös useiden sotilassoittokuntien solistina mm. MILjazz-tapahtumissa. Mainittakoon vielä, että
Konttinen valmistui tammikuussa
2011 lentäjäksi Suomen ilmailuopistosta.
Konsertin ohjelmassa on mukana soittokunnan ja solistin esitysten lisäksi yhteislauluja, joihin
yleisö voi osallistua soittokunnan
säestyksellä. Konsertin johtaa musiikkimajuri Juha Ketola.

Joulu, pohjoismaisten
sävelten
Julradion,
Klassinen joulu, Kauneimmat joululaulut,
Lasten jouluradio, virolaiseen
joulumusiikkiin keskittynyt
Jõuluraadio sekä englanninkielisten joululaulujen Xmas.
Rovaniemen alueella Jouluradio soi taajuudella 90,0 MHz.
Jouluradio soittaa joulumusiikkia tauotta ja ilman mainoksia
pääkaupunkiseudun seurakuntien
yhteisen mediatoimituksen, Toivontuottajien, tuottamana yhteistyössä kuuluvuusalueiden seurakuntien tukemana.

Toimitussihteerit
Harriet Urponen
p. 040 6700 277
harriet.urponen@evl.fi
Jouni Hagström
puh. 040 6854 935
jouni.hagstrom@evl.fi
Lehtityöryhmä
Kari Yliräisänen pj., Kari Gustafsson,
Jouni Hagström, Sanna Kerola,
Markku Kukkonen, Maija Pieskä,
Anni Tolppi ja Harriet Urponen.
Toimituksellinen aineisto
Rovaniemen seurakunnan
tiedotustoimisto,
PL 8104, 96101 ROVANIEMI
Seuraava Pääsky ke 3.2.2016
Aineisto ma 25.1.2016
Kustantaja Kotimaa Oy
Painatus Suomalainen Lehtipaino Oy
Jakelu Suomen Suoramainonta
Tilaukset 25 euroa vuodessa
Painos 30 400
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Vocaliisojen joululaulutuokio
”Syntynyt on Messias”
Vocaliisat on syksyllä 2014 Rovaniemellä toimintansa aloittanut
kuoro, jonka muodostaa 17 laulamista rakastavaa naista. Kuoro
pyrkii muodostamaan yhdessä yhtenäisen, moniäänisen instrumentin. Kunnianhimoisen kuoron erikoisuus on Anniina Maikkulan
kuorolleen mittatilauksena sovittama ortodoksinen kirkkomusiikki.
Ma 14.12. klo 18. Vapaa pääsy.
Ohjelma 10 €.
Timo Rytilahti

Naiskuoro Vocaliisat kutsuu kuulijat joulun rauhoittaviin tunnelmiin Rovaniemen kirkkoon. Anniina Maikkulan johdolla kuullaan uusia joululauluja ja kauneimpia klassikoita tuoreina sovituksina. Iltahetkessä kuullaan myös ortodoksisen perinteen joululauluja.
Vocaliisojen joululaulutuokiossa
myös yleisö pääsee laulamaan ja
hengähtämään joulukiireiden keskellä.

Radio RovaDein
joulunaika

Ilmoittaudu
Kirkkomuskariin 2016

Radio RovaDei – seurakunnan
oma kanava – välittää messun kotikirkosta, ajankohtaisen vieraan
haastattelun ja seurakunnan menovinkkejä kaikenikäisille sekä jouluisia lauluja joulukuussa sunnuntaiaamuisin klo 9.55–12.
Radion äärellä, taajuudella 93,4
Mhz, kohdataan itsenäisyyspäivänä 6.12., sekä joulukuun sunnuntaisin 13.12, 20.12. ja 27.12.
Uuden vuoden puolella RovaDei
on edelleen äänessä joka sunnuntaiaamu. Perinteiseen tapaan myös
Loppiaisena 6.1. kuuntelija toivotetaan tervetulleeksi kotiseurakunnan radion äärelle.
Radio RovaDein sunnuntaiaamun lähetystä on mahdollista
kuunnella myös internetin välityksellä osoitteessa
www.radiodei.fi
josta löytyy Kuuntele lähetystä
-painike. Avautuvalla sivulla on
Radio Dei Rovaniemi.

Kirkkomuskarit ovat kirkon kryptassa, pääkirkon alakerrassa, jonne
kuljetaan kirkon parkkipaikan puoleisesta ovesta.
Kaikkiin ryhmiin lapset osallistuvat yhdessä vanhemman tai muun
tutun aikuisen kanssa. Poikkeuksena 5–8-vuotiaiden ryhmä, jossa lapset kulkevat ilman vanhempaa.
Muskarissa lauletaan, leikitään,
loruillaan, liikutaan, soitetaan ja
kuunnellaan. Ohjelmistona on sekä perinteisiä että uudempia lastenlauluja ja loruja. Muskarihetket tukevat myös kotien kristillistä kasvatusta sisältäen lasten virsiä sekä
muita hengellisiä lauluja kirkkovuo-

den aiheiden mukaisesti. Muskarissa tärkeää on vuorovaikutus lapsen
ja vanhemman välillä sekä yhdessäolo koko ryhmän kanssa.
Kevään ryhmiin ilmoittautuminen alkaa ma 4.1.2016 osoitteessa
www.rovaniemenseurakunta.fi

Adventin valoa matkalla Jouluun
Ulla Miettunen, toimittaja

jouluallakka
Tarkemmat tiedot kulloinkin lähipäivien tapahtumista näet
Uusi Rovaniemi-lehdestä keskiviikkoisin ja seurakunnan kotisivuilta www.rovaniemenseurakunta.fi

ROVANIEMEN KIRKKO
Sunnuntaisin klo 10 messu kirkossa.
Tiistaisin klo 8.30 Aamun rukoushetki kirkon sakastissa.
Keskiviikkoisin klo 18 arki-illan ehtoollinen kirkossa.
Kirkko avoinna ma 30.11. 2015 – su 10.1. 2016 klo 9–21.
10.12. klo 9
opiskelijoiden Kauneimmat joululaulut.
11.12. klo 10
kehitysvammaisten Kauneimmat joululaulut.
12.12. klo 13–15.30 kryptassa Rukouksen lähde, rukousiltapäivä Rovaniemen puolesta.
12.12. klo 19
Kynttiläkonsertti, Lapin Sotilassoittokunta,
kapelimest. Juha Ketola, solisti Mikael
Konttinen. Vapaa pääsy/käsiohjelma 10 €.
13.12. klo 15
lapsiperheiden Kauneimmat joululaulut.
13.12. klo 18
Tuomasmessu.
14.12. klo 13.30–21 kryptan Eeli-salissa Heprea-ilta.
14.12. klo 18
Jouluinen musiikkihetki, Naiskuoro
Vocaliisat –kuoro.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10€.
15.12. klo 10
lasten Joulukirkko.
15.12. klo 19
Rauhanyhdistyksen seurat ja joululaulutilaisuus.
16.12. klo 19
suomen- ja saamenkieliset Kauneimmat
joululaulut.
17.12. klo 18
kansainväliset Kauneimmat joululaulut.
18.12. klo 18
nuorten Kauneimmat joululaulut.
19.12. klo 19
Joulukonsertti Kaunein yö, Jyrki Anttila,
tenori ja Juhani Alakärppä, baritoni,
piano ja urut. Pääsylippu 20 €.
20.12. klo 14, 17 ja 20 Kauneimmat joululaulut.
21.12. klo 19
Kauneimmat joululaulut.
22.12. klo 19
Kauneimmat joululaulut.
23.12. klo 22
Joulukonsertti, Lapin Lauluveikot ja
Naiskuoro LapinRuska.
Vapaa pääsy, ohjelma 10€.
24.12. klo 15
jouluaaton perhekirkko.
24.12. klo 17
Jouluvesper.
24.12. klo 23
jouluyön messu.
25.12. klo 7
jouluaamun jumalanpalvelus.
25.12. klo 10
perhekirkko.
26.12. klo 10
Tapaninpäivän messu.
31.12. klo 23
Uudenvuodenaaton sanajumalanpalvelus.
01.01. klo 10
Uudenvuodenpäivän messu.
06.01. klo 10
Loppiaisen messu, lähetyksen kirkkopyhä.
06.01. klo 18
Sibelius-konsertti, sopraano Mia Huhta ja
Anna Laakso piano. Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €.
17.01. klo 18–21 kryptassa nuortenilta, messu klo 19.
24.01. klo 18
Tuomasmessu.

KESKIKAUPUNKI
10.12. klo 18
12.12. klo 17
14.12. klo 13
15.12. klo 18
16.12. klo 18

srk-kodin yläsalissa Jumalan kohtaamisen
ilta.
srk-kodilla nuorten aikuisten OMA-ilta.
srk-keskuksessa eläkeläisten Kauneimmat
joululaulut.
Hotelli Aakenuksella Kauneimmat joululaulut.
Norvajärvellä miesten saunailta.
Isäntänä Tuomo Korteniemi.

Lähtö klo 17.45 srk-keskuksen edestä.
18.12. klo 17.30 kuulovammaisten joulujuhla seurakuntakeskuksen juhlasalissa.
19.12. klo 10
Kauppakeskus Revontulessa Kauneimmat
joululaulut.
20.12. klo 18
Tavivaaran kappelissa joulukonsertti,
Belcanto-kvartetti.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10€.
22.12. klo 12
Päihdeongelmaisten joulujuhla
seurakuntakeskuksen juhlasalissa.
24.12.
Viirinkankaan kappelissa jouluhartaus
klo 13, 14 ja 15.
24.12. klo 15
Tavivaaran kappelissa jouluhartaus.
07.01. klo 18
Pyhiinvaellus Raamatun halki
srk-keskuksen salissa.

KORKALOVAARA-YLIKYLÄ
11.12. klo 18
13.12. klo 13
13.12. klo 17

17.12. klo 19
20.12. klo 13
24.12. klo 13
25.12. klo 8
10.01. klo 13
17.01. klo 13
24.01. klo 13

kappelissa joulukonsertti, Johanna Kutuniva,
laulu, Riikka Haapamäki, urut, piano.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 €.
kappelissa messu.
kappelissa Lauluyhtye Punctum ja Cappella
pro Vocale, Kautta avaruuksien – taidekonsertti, JP Metsävainion astronimisia kuvia.
Pääsylippu 15/10€.
kappelissa Joulukonsertti, Helena Suominen,
sopraano, Maie Kuusik. Vapaa pääsy,
käsiohjelma 5 €.
kappelissa Kauneimmat joululaulut.
kappelissa jouluaaton perhekirkko.
kappelissa joulukirkko.
kappelissa messu.
kappelissa messu.
kappelissa messu.

OUNASJOKI
11.12. klo 18
13.12. klo 12
13.12. klo 15
18.12. klo 18
21.12. klo 18
24.12. klo 10
24.12. klo 12
24.12. klo 15
25.12. klo 10
17.01. klo 12
17.01. klo 15
27.01. klo 18

Sinetän kappelissa joulukonsertti, Riikka
Jalkanen, laulu, Maie Kuusik, piano.
Vapaa pääsy.
Meltauksen kappelissa Kauneimmat
joululaulut.
Sinetän kappelissa Kauneimmat joululaulut.
Perttauksen diakoniatoimikunnan järjestämä
joulujuhlan metsästysseuran majalla, pikkupaketti mukaan.
Sinetän kappelissa Joulukonsertti Sydämeni
joululaulut, Irma Pakarinen, laulu, Tarja
Alakörkkö, piano. Pääsylippu 10€.
Maijasen kappelissa jumalanpalvelus.
Meltauksen kappelissa jumalanpalvelus.
Sinetän kappelissa perhekirkko.
Sinetän kappelissa joulukirkko.
Meltauksen kappelissa messu.
Sinetän kappelissa messu.
Meltauksen kappelissa Virsikirja tutuksi-ilta.

OUNASVAARA
12.12. klo 18
13.12. klo 15
17.12. klo 19
18.12. klo 17
20.12. klo 15

kappelissa nuorten Donkkis-jouluspesial.
kappelissa Kauneimmat joululaulut.
kappelissa Rovalan kuoron joulukonsertti,
vapaa pääsy, käsiohjelma 10€.
kappelissa saksalainen messu.
kappelissa perheiden joulujuhla.

24.12. klo 15
25.12. klo 9
06.01. klo 15
10.01. klo 15
17.01. klo 15

kappelissa aattohartaus.
kappelissa jumalanpalvelus.
kappelissa messu, kirkkokahvit ja
raamattuluento.
kappelissa messu.
kappelissa messu.

ALAKEMIJOKI
11.12. klo 18
13.12. klo 12
13.12. klo 14
16.12. klo 18
20.12. klo 18
24.12. klo 13
25.12. klo 8
25.12. klo 10
06.01. klo 18
10.01. klo 14
17.01. klo 10

kappelissa nuorten Donkkis jouluspesial.
Kivitaipaleen koululla Kauneimmat
joululaulut.
kappelissa perhepyhäkoulu.
kappelissa Kauneimmat joululaulut.
kappelissa messu.
kappelissa perheiden jouluhartaus.
Kivitaipaleen koululla jumalanpalvelus.
kappelissa jumalanpalvelus..
Hirvaan koululla loppiaisen iltakirkko.
kappelissa perhepyhäkoulu.
kappelissa messu.

YLÄKEMIJOKI
13.12. klo 15
16.12. klo 18
18.12. klo 18
20.12. klo 12
20.12. klo 15
20.12. klo 15
25.12. klo 8
10.01. klo 10
10.01. klo 12

Viirin kappelissa Kauneimmat joululaulut.
Somosen kirkolla Kauneimmat joululaulut.
Auttin kappelissa joulukonsertti, Riikka
Jalkanen, laulu, Maie Kuusik, urut, piano.
Vapaa pääsy.
Viirin kappelissa jumalanpalvelus.
Auttin kappelissa Kauneimmat joululaulut.
Oikaraisen koululla Kauneimmat joululaulut.
Viirin kappelissa ja klo 10 Auttin kappelissa
jumalanpalvelus.
Auttin kappelissa messu.
Viirin kappelissa jumalanpalvelus.

SAAREN-NAMMANKYLÄT
12.12. klo 17

Kauneimmat joululaulut Perunkajärven
leirikeskuksessa.
13.12. klo 11
Aapakirkossa Perhepyhä.
13.12. klo 13
Jouttikeron kappelissa messu.
13.12. klo 15
Kauneimmat joululaulut Norvajärven
koululla.
13.12. klo 18
Kauneimmat joululaulut Aapakirkossa.
14.–16.12. klo 9 ja 10 Aapakirkossa lasten Joulukirkko.
16.12. klo 18
Kauneimmat joululaulut Vikajärven koululla.
17.12. klo 18
Aapakirkossa Virrestä voimaa -lauluhetki.
17.12. klo 18
Kauneimmat joululaulut Jouttikeron
kappelissa.
19.12. klo 17
Kauneimmat joululaulut Misin kylätalolla.
20.12. klo 12.30 Jouttikeron kappelissa joulukonsertti, Juhani
Alakärppä laulu, Pekka Luukkonen urut
ja piano. Pääsylippu 7 €, kahvitarjoilu 3 €.
Tiaisen kyläseura.
20.12. klo 18
Kauneimmat Joululaulut Aapakirkossa.
24.12. klo 14
Misin hautausmaahartaus.
24.12. klo 15
Jouttikeron kappelissa hartaus.
25.12. klo 8
Aapakirkossa jumalanpalvelus.
25.12. klo 10
Jouttikeron kappelissa jumalanpalvelus.
06.01. klo 11
Aapakirkossa ja klo 13 Jouttikeron kappelissa
Kauneimmat joululaulut-messu.
06.01. klo 15
Perunkajärvellä Raija Kuoksalla sanajumalanpalvelus.

